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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH
PENCEMARAN LIMBAH CAIRAN PEMUTIH DALAM

MENINGKATKAN KETERAMPILAN
BERPIKIR KREATIF SISWA

Oleh

Selly Agustin

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran

berbasis masalah pencemaran limbah cairan pemutih dalam meningkatkan kete-

rampilan berpikir kreatif siswa. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas XI IPA 2

sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 5 sebagai kelas kontrol yang diperoleh

melalui teknik purposive sampling di SMA YP Unila Bandarlampung. Metode

penelitian yang digunakan yaitu kuasi eksperimen dengan desain The Matching

Only Pretest and Postest Control Group. Teknik analisis data menggunakan uji

statistik parametrik yaitu uji t. Hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata n-gain

di kelas eksperimen berkategori sedang, serta terdapat perbedaan yang signifikan

pada nilai rata-rata postes di kelas eksperimen dan kontrol. Dengan demikian

disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah pencemaran limbah

cairan pemutih efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa.

Kata kunci : keterampilan berpikir kreatif, pembelajaran berbasis masalah,
limbah cairan pemutih.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Abad-21 atau yang dikenal dengan era globalisasi seperti saat ini, manusia diha-

dapkan pada berbagai tantangan yang sangat kompleks.  Hal ini ditandai  dengan

semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan mudahnya mengakses segala jenis

informasi karena tersedia dimana saja dan juga dapat diakses kapan saja (Wijaya,

Sudjimat & Nyoto, 2016). Selain itu , pasar kerja menuntut dihasilkannya lulusan

yang mampu bekerja dalam lingkungan yang selalu berubah, menghadapi proses

kerja non-rutin dan abstrak, mengambil keputusan dan tanggung jawab, serta

bekerja dalam tim ( Diawati, 2017).

Dalam menghadapi tantangan abad-21 tersebut setidaknya manusia dituntut untuk

menguasai beberapa kompetensi diantaranya yaitu keterampilan berpikir kreatif

(Sharon & Key, 2010). Pentingnya menguasai keterampilan berpikir kreatif ini

diharapkan mampu memecahkan berbagai masalah dan menciptakan berbagai hal

baru seperti konsep, teori, dan sebagainya yang diperlukan bagi kehidupan dunia

nyata yang akan mereka alami (Mawaddah, Kartono, Suyitno, 2015). Manusia

yang kreatif diyakini mampu berkompetisi di abad-21 karena dapat memberikan

kontribusi yang positif dalam berbagai bidang, seperti bidang teknologi, sosial,

serta ekonomi (Diawati, 2017).
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Pendidikan dapat diyakini sebagai wahana dalam melatih dan meningkatkan

keterampilan berpikir kreatif dan pemecahan masalah guna membangun sumber

daya manusia yang berkualitas dan bermutu tinggi (Marjan Arnyana, Setiawan,

2014; Reta, 2012). Dengan peningkatan mutu pendidikan ini dapat menghasilkan

lulusan yang memiliki keterampilan berpikir kreatif dan mampu bersaing dalam

abad-21. Oleh karena itu pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam

melatih keterampilan berpikir kreatif siswa, karena seseorang yang kreatif akan

lebih bisa menyelesaikan masalah dan mencari solusi daripada yang lain (Awang,

2008; Diawati, 2017).

Pelaksannaan kurikulum 2013 memungkinkan dapat meningkatkan dan mencipta-

kan solusi memecahkan masalah dalam pelajaran, yaitu dengan melatih dan me-

ngembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa (Arnyana, 2007). Hal tersebut

terlihat secara jelas bahwa kurikulum 2013 mengamanahkan pembelajaran berba-

sis masalah yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti keterampil-

an berpikir kreatif ( Kemendikbud, 2013; Reta, 2012).

Pada umumnya pembelajaran kimia di sekolah masih menggunakan pembelajaran

konvensional dan bersifat teoritis. Hal ini menyebabkan minimnya pengetahuan

baru serta rendahnya kemampuan dalam memecahkan masalah. Padahal selain

dikelas dan laboratorium, pembelajaran kimia sebenarnya dapat dilakukan dengan

mempelajari fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari sehingga nantinya siswa

akan tertantang dan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan

dengan konsep-konsep kimia.  Hal ini dikarenakan siswa selalu dihadapkan oleh

banyak masalah menantang di dalam kehidupan nyata (Birgili, 2015).
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Penyebab rendahnya keterampilan berpikir kreatif siswa juga dikarenakan guru

dijadikan sumber pengetahuan, sehingga pembelajarannya terbatas pada ceramah

yang diberikan oleh guru (Putra, 2013). Hal ini diperkuat dengan hasil observasi

dan wawancara pada guru kimia kelas XI IPA di SMA YP Unila Bandarlampung.

Sebagian besar siswa hanya mencatat dan mendengarkan penjelasan yang disam-

paikan oleh guru.  Ini menunjukkan keterampilan berpikir kreatif siswa belum

dilatih dengan baik.

Keterampilan berpikir kreatif sangat diperlukan pada diri siswa, keterampilan ini

perlu dilatih dan di kembangkan dalam proses pembelajaran, karena digunakan

sebagai modal dasar untuk menghadapi tantangan dalam lingkungan masyarakat

dan dunia kerja (Fadiawati & Fauzi, 2016).  Keterampilan berpikir kreatif adalah

keterampilan berpikir untuk menghasilkan ide-ide baru, dan juga ide-ide alternatif

yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah (Abidin, 2016; DeeHan,2011).

Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru

dengan menggabungkan, mengubah atau juga dengan mengembangkan ide yang

ada, bukan kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan (Anwar, 2012).

Keterampilan berpikir kreatif bukan sekedar bakat yang dimiliki oleh orang-orang

tertentu, akan tetapi keterampilan ini dapat dilatih dan dikembangkan, oleh karena

itu, keterampilan berpikir kreatif dapat dilatih dengan menerapkan pembelajaran

berbasis masalah (Nggermanto, 2015).

Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang mengembangkan

kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, sehingga pengetahuan dan konsep

yang diperoleh siswa merupakan hasil pemikiran siswa sendiri dan diharapkan
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dapat membangun keterampilan berpikir kreatif juga sehingga tidak hanya dapat

memecahkan masalah tetapi juga memperoleh pengetahuan baru (Riyanto, 2010;

Raiyn & Tilchin, 2015). Model pembelajaran ini dirancang berdasarkan masalah

yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang menantang, sehingga siswa tertantang

untuk belajar bekerja sama antar anggota kelompok dalam memecahkan masalah

tersebut dan mencari solusi atas masalah tersebut (Fogarty, 1997 dalam Reta,

2012; Redhana, 2012). Oleh karena itu, dengan diterapkannya model pembelajar-

an berbasis masalah ini dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkuali-

tas, sehingga mampu menyelesaikan masalah menantang yang ada di kehidupan

nyata (Birgili, 2015).

Pembelajaran kimia yang berkaitan dengan fakta-fakta konsep kimia di dalam ke-

hidupan nyata yang menantang salah satunya yaitu pencemaran air yang di akibat-

kan oleh limbah cairan pemutih. Saat ini, cairan pemutih merupakan pilihan bagi

ibu rumah tangga maupun usaha Laundry untuk mencuci pakaian selain itu pema-

kaian pemutih juga banyak digunakan oleh pabrik-pabrik tekstil, sehingga pema-

kaian cairan pemutih sangatlah tinggi.  Hal tersebut dapat menyebabkan pencema-

ran limbah yang serius sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan

manusia dan lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu,

untuk mengatasi permasalahan pencemaran limbah cairan pemutih tersebut, siswa

dituntut untuk memahami berbagai konsep kimia seperti asam basa, konsep pH,

garam hidrolisis, reaksi netralisasi dan pemisahan campuran. Dalam model pem-

belajaran berbasis masalah pencemaran limbah cairan pemutih, siswa dapat meng-

identifikasi akar permasalahan tersebut dengan mencari informasi dari beberapa

sumber seperti bahaya yang disebabkan oleh limbah pemutih tersebut. Selain itu,
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siswa dapat mengembangkan gagasan orang lain terkait masalah limbah cairan

pemutih dengan melakukan penyelidikan sebagai langkah mencari solusi dalam

menanggulangi masalah tersebut.

Dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah ini siswa secara otomatis

berlatih untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah tersebut, karena siswa

mencari informasi terhadap masalah pencemaran limbah cairan pemutih dengan

cara memahami masalah tersebut dan menganalisisnya. Berdasarkan informasi-

informasi yang sudah dikumpulkan dari beberapa sumber terkait percobaan dari

pemecahan masalah limbah cairan pemutih, siswa dapat melakukan penyelidikan.

Kemudian siswa melakukan penyelidikan dengan hasil rancangan percobaannya

sendiri terkait solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya

siswa dapat menyimpulkan dan mengkomunikasikan kepada orang lain.

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan model pembelajaran berbasis

masalah dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Berdasarkan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Wasonowati (2014), Setiawan (2011) Ersoya,

dan Başer (2014), Nuswowati (2015) serta Utomo dkk (2014) hasil menunjukkan

bahwa model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan aktivitas dan

hasil belajar, penguasaan konsep dan keterampilan mengelompokkan, serta dapat

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa .

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul ”Efektivitas

Model Pembelajaran Berbasis Masalah Pencemaran Limbah Cairan Pemutih

(PBMPLCP) Dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana

efektivitas model PBMPLCP dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif

siswa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mendeskripsikan efektivitas model PBMPLCP dalam meningkatkan keterampilan

berpikir kreatif siswa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. bagi siswa:

pembelajaran berbasis masalah diharapkan mampu menghadapi tantangan abad-

21 yaitu dengan melatih keterampilan berpikir kreatif yang dimiliki siswa.

2. bagi Guru dan calon Guru:

memberi inspirasi dan pengalaman secara langsung bagi guru dalam kegiatan

membelajarkan kimia dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah

sebagai model inovatif

3. bagi sekolah:

sebagai masukan dalam mengevaluasi kurikulum yang diterapkan di sekolah.

Sehingga sekolah dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih baik.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar peneitian ini mencapai sasaran sebagai mana yang telah dirumuskan, maka

ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. model pembelajaran berbasis masalah dikatakan efektif apabila rata-rata

n-gain yang diperoleh di kelas eksperimen berkatagori rendah, sedang, dan

tinggi dan secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai rata-

rata postes di kelas eksperimen dan kontrol.

2. model pembelajaran berbasis masalah yang diteliti menggunakan sintaks

Arends, yaitu orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk

belajar, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, mengembangkan dan

menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses

pemecahan masalah (Arends, 2008)

3. keterampilan berpikir kreatif sesuai dengan framework Torrance, yaitu

fluency, originality, elaboration (Torrance, 1998).
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran Berbasis Masalah

Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang dirancang

untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah

(Riyanto, 2010). Pembelajaran berbasis masalah dimulai dari pemahaman siswa

tentang suatu masalah, menemukan alternatif solusi atas masalah, kemudian me-

milih solusi yang tepat untuk digunakan dalam pemecahan masalah (Sutirman,

2013). Pembelajaran berbasis masalah ini sering dilakukan dengan pendekatan

tim melalui penekanan pada pembangunan keterampilan yang berkaitan oleh pe-

ngambilan keputusan, diskusi, pemeliharaan tim, manajemen konflik, dan kepe-

mimpinan tim (Wulandari & Surjono, 2013).

Pembelajaran berbasis masalah merupakan model pem-belajaran yang mengguna-

kan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang

keterampilan pemecahan masalah dan berfikir kreatif untuk memperoleh pengeta-

huan (Wahyuni, 2011). Dimana peserta didik lebih aktif dalam berpikir dan men-

cari informasi memahami materi dari permasalahan yang nyata sehingga mereka

mendapatkan kesan yang mendalam dan lebih bermakna tentang apa yang mereka

pelajari (Riyanto, 2009). Didukung oleh pendapat Amir (2009) bahwa pembela-

jaran berbasis masalah membuat siswa mahir dalam memecahkan masalah,
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memecahkan strategi belajar sendiri serta membuat siswa memiliki kecakapan

berpartisipasi dalam tim. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses

informasi yang sudah ada dan mengolah pengetahuan mereka sendiri tentang

dunia sosial di sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan

pengetahuan dasar maupun kompleks.

PBL(problem based learning) menurut Aidoo et al. (2016) yaitu:

PBL diartikan sebagai pembelajaran pedagogis yang berpusat pada siswa
melibatkan siswa dimasukkan ke dalam kelompok yang lebih kecil untuk
membahas masalah yang menantang dengan tujuan menemukan solusi
untuk masalah ini.

Model pembelajaran berbasis masalah memiliki sejumlah karakteristik yang mem-

bedakannya dengan model pembelajaran yang lainnya.  Karakteristik tersebut di-

mulai dengan suatu masalah, memastikan bahwa masalah yang di berikan berhu-

bungan dengan dunia nyata siswa, mengorganisir pelajaran di sekitar masalah,

bukan di seputar disiplin ilmu, memberikan tanggung jawab yang besar kepada

pembelajar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar

mereka sendiri, menggunakan kelompok kecil, dan menuntut pembelajar untuk

mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk

atau kinerja (Jonassen, 2011).

Pembelajaran berbasis masalah memiliki esensi berupa menyuguhkan berbagai

situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa (Arends , 2008;

Trianto, 2014). Masalah yang dimunculkan dalam pembelajaran berbasis masalah

ini tidak memiliki jawaban yang tunggal, artinya siswa harus terlibat dalam

menemukan berbagai alternatif  solusi atas masalah tersebut (Fakhriyah, 2014).
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Ciri-ciri model PBL menurut Redhana (2013) yaitu:
Siswa pertama dihadapkan dengan masalah ill-structured atau ill defined
problems (masalah-masalah kurang terstruktur atau kurang terdefinisi), open-
ended, ambigu, dan kontekstual.  Agar dapat memecahkan masalah, siswa
harus mempelajari materi terlebih dahulu, artinya siswa harus mengkonstruk-
si pengetahuan melalui proses penemuan. Setelah siswa memahami materi
yang terkait dengan masalah, siswa selanjutnya memecahkan masalah yang
dihadapi melalui kerja kelompok.

Rusman (2010) mengemukakan karakteristik pembelajaran berbasis masalah

adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan menjadi starting point dalam belajar.
b. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata

yang tidak terstruktur.
c. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda.
d. Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, dan

kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar
dan bidang baru dalam belajar.

e. Belajar pengarahan diri yang menjadi hal utama
f. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan

evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam
pembelajaran berbasis masalah.

g. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif.
h. Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari
sebuah permasalahan.

i. Keterbukaan proses dalam Pembelajaran Berbasis Masalah meliputi
sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar.

Pembelajaran Berbasis Masalah melibatkan evaluasi dan review pengalaman

siswa dan proses belajar (Sanjaya, 2006) menjelaskan bahwa PBL dapat mem-

berikan kesempatan kepada siswa untuk berekplorasi mengumpulkan dan meng-

analisis data secara lengkap untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sehingga

siswa mampu untuk berpikir kritis, analitis, sistematis dan logis dalam menemu-

kan alternatif pemecahan  masalah.

Menurut Kemendikbud No.58 tahun 2014, tujuan dan hasil dari Problem Based

Learning ini adalah untuk mengembangkan keterampilan berfikir tingkat tinggi,

mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas, melibatkan siswa dalam
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penyelidikan permasalahan pilihan sendiri yang memungkinkan mereka mengion-

terpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata dan membangun pemaha-

mannya tentang fenomena tersebut. Tahapan implementasi model PBL melalui 5

fase yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintaks pembelajaran berbasis masalah

FASE-FASE KEGIATAN PEMBELAJARAN
Fase 1
Orientasi siswa terhadap
masalah

 Mengamati fenomena yang disajikan guru
kemudian siswa dapat menemukan masalah

 Merumuskan masalah dari fenomena yang
disajikan

Fase 2
Mengorganisasi siswa
untuk belajar

 Mendefinisikan masalah dan mengorganisasi tugas
belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut
sehingga siswa dapat dilatih dalam proses
pemecahan masalah

 Mengumpulkan informasi yang sesuai sehingga
memperoleh kesimpulan awal dan dapat
berhipotesis

Fase 3
Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

 Melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan
penjelasan dan pemecahan masalah atau dengan
mengamati data

Fase 4 mengembangkan
dan menyajikan hasil
karya

 Merencanakan, mengembangkan, dan melaporkan
solusi yang diperoleh sebagai hasil karya

Fase 5
Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

 Hasil belajar siswa dievaluasi terkait materi yang
telah dipelajari/ meminta kelompok presentasi hasil
kerja

(Arends, 2008)

B. Keterampilan Berpikir Kreatif

Johnson (2002) dalam Jufri (2013) mengemukakan bahwa berpikir kreatif adalah

proses berpikir yang menghasilkan gagasan asli, konstruktif, dan menekankan

pada aspek intuitif serta rasional. Menurut Evans (1991), pemikiran kreatif akan

membantu seseorang untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan pemecahan

masalah dan hasil pengambilan keputusan yang dibuat. Menurut Siswono dan



12

Budayasa (2006) berpikir kreatif adalah proses mental yang digunakan individu

untuk memunculkan ide serta gagasan yang baru.

Komponen berpikir kreatif menurut Saeki et al. (2001) yaitu:

Berpikir kreatif mencakup pemahaman bagian yang tidak lengkap,
kesenjangan dalam intuitif mendapatkan pengetahuan, masalah dan
kesulitan, menduga kesenjangan, kesulitan dan masalah, mengatur hipotesis,
menguji hipotesis, membandingkan hasil tes, mengatur dan mengevaluasi
hipotesis baru jika diperlukan dan terakhir menjelaskan hasil akhir.

Pengukuran kemampuan berpikir kreatif diawali oleh Dr. E. Paul Torrance karena

mengembangkan Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT). TTCT terdiri atas

tiga kegiatan yaitu mengkonstruksi gambaran masalah, membuat penyelesaian

masalah, serta mengungkapkan ulang gagasan-gagasan orang lain dan menyem-

purnakannya (Torrance, 1998). Ada empat indikator yang diukur dalam berpikir

kreatif menurut Torrance yaitu: Fluency, Flexibility, Originality, dan Elaboration

(Kim, 2006 & Mirzaie et al., 2009). Ciri-ciri berpikir kreatif menurut Munandar

(2009) seperti terlihat pada Tabel 2.

Menurut Abidin (2016), penilaian keterampilan berpikir kreatif dipandang sebagai

sebuah penilaian yang sangat penting.  Hal ini karena penilaian berpikir kreatif

lebih ditujukan untuk mengetahui apakah pembelajaran telah dilakukan untuk me-

ngembangkan kreativitas siswa, apakah selama proses pembelajaran siswa di bina

keterampilan berpikir kreatifnya, dan upaya apa yang harus siswa lakukan untuk

mengembangkan dirinya dalam hal berpikir, bekerja, dan berinovasi secara kreatif

sehingga siswa menyadari bahwa keberhasilannya banyak dipengaruhi oleh stra-

tegi kreatif yang dilakukannya selama proses pembelajaran.
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Tabel 2. Ciri-ciri berpikir kreatif

Indikator berpikir kreatif Sub-Indikator
Fluency 1. Menghasilkan banyak gagasan dalam

pemecahan masalah.
2. Memberikan banyak jawaban dalam

menjawab suatu pertanyaan
3. Memberikan banyak cara atau saran

untuk melakukan berbagai hal.
4. Bekerja lebih cepat dan melakukan

lebih banyak daripada anak-anak lain.
Flexibility 1. Menghasilkan gagasan penyelesaian

masalah atau jawaban suatu
pertanyaan bervariasi.

2. Dapat melihat suatu masalah dari
sudut pandang yang berbeda-beda.

3. Menyajikan suatu konsep dengan cara
yang berbeda-beda.

Originality 1. Memberikan gagasan yang baru
dalam menyelesaikan masalah atau
jawaban yang lain dari yang sudah
biasa dalam menjawab suatu
pertanyaan.

2. Membuat kombinasi-kombinasi yang
tidak lazim dari bagian-bagian atau
unsur-unsur.

Elaboration 1. Mengembangkan atau memperkaya
gagasan orang lain.

2. Menambahkan atau memperici suatu
gagasan sehingga meningkatkan
kualitas gagasan tersebut.

(Munandar, 2009)

C. Penelitian yang Relevan

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang

dilakukan :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2017) yang berjudul “Efektivitas

Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Meningkatkan Penguasaan Konsep

dan Keterampilan Mengelompokkan pada Materi Pokok Asam Basa”. Hasil

menunjukkan bahwa kelas dengan pembelajaran berbasis masalah memiliki

tingkat penguasaan konsep dan keterampilan mengelompokkan yang lebih
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tinggi dibandingkan kelas dengan pembelajaran konvensional. Hal ini

menunjukan bahwa pembelajaran berbasis masalah lebih efektif dalam

meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan mengelompokkan siswa.

Persama-an penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada

model Pembelajaran Berbasis Masalah dan kemampuan yang akan diteliti

yaitu kemampuan berfikir kreatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wasonowati (2014) terhadap kelas X IPA

SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014.  Hasil menunjukkan

bahwa model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan aktivitas

dan hasil belajar siswa pada materi hukum-hukum dasar kimia. Hal ini me-

nunjukan bahwa pembelajaran berbasis masalah lebih efektif dalam mening-

katkan penguasaan konsep dan keterampilan mengelompokkan siswa.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada

model pembelajaran berupa pembelajaran berbasis masalah dan kemampuan

yang akan diteliti yaitu kemampuan berfikir kreatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ersoya, dan Başer (2014) yang berjudul “The

effects of problem-based learning method in higher education on creative

thinking” menunjukkan bahwa dengan pembelajaran berbasis masalah me-

ningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Persamaan penelitian terdahulu

dengan yang saya teliti adalah terletak pada model pembelajaran berupa pem-

belajaran berbasis masalah dan kemampuan yang akan diteliti yaitu kemam-

puan berfikir kreatif.
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Utomo, dkk (2014) menunjukkan bahwa

dengan pembelajaran berbasis masalah meningkatkan pemahaman konsep

dan keterampilan berpikir kreatif siswa dalam mempelajari biologi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada

model pembelajaran berupa pembelajaran berbasis masalah dan kemampuan

yang akan diteliti yaitu kemampuan berfikir kreatif.

5. Penelitian yang dilakukan Nuswowati (2015) yang berjudul “Developing

Creative Thinking Skills and Creative Attitude Through Problem Based

Green Vision Chemistry Environment Learning” menunjukkan bahwa dengan

pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan keterampilan berpikir

kreatif siswa secara signifakan. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang

saya teliti adalah terletak pada model pembelajaran berupa pembelajaran ber-

basis masalah dan kemampuan yang akan diteliti yaitu kemampuan berfikir

kreatif.

D. Peta Pemecahan Masalah

Kemampuan pemecahan masalah merupakan kompetensi strategik agar siswa

mampu memahami, memilih pendekatan dan strategi dalam pemecahan suatu

masalah. Adapun prosedur dalam pemecahan masalah adalah menemukan dan

memecahkan penyebab utama dari suatu masalah.  Pada kegiatan ini diperlukan

kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis penyebab dari permasalahan,

menghasilkan berbagai solusi, dan menerapkannya. Peta pemecahan masalah

terdapat pada Gambar 1.



16

PETA PEMECAHAN MASALAH

Konsep –konsep yang terlibat dalam penyelesaian masalah:
1. Asam dan Basa = teori-teori asam basa, tetapan kesetimbangan, kekuatan asam basa
2. Konsep pH
3. Hidrolisis garam Gambar 1. Peta Pemecahan Masalah

Pencemaran
air

Oleh Limbah Bahan
Pemutih Pakaian

Mengandung zat
berikut

Natrium Hipoklorit (NaOCl) dan Alkil
sulfat

Menyebabkan pH NAIK
(10-12)

NaOCl Na+
(aq) + OCl-

(aq)

OCl-
(aq)+ H2O HOCl (aq)+  OH-

(aq)

Dapat
diselesaikan

dengan

Bahaya

 Natrium Hipoklorit yang dibuang  ke sungai dapat menyebabkan
pencemaran air, bersifat korosif, dan dapat membunuh bakteri
menguntungkan dalam air.

 Alkil sulfat dapat menimbulkan pencemaran air, meningkatkan
pertumbuhan  ganggang dan eceng gondok,  dan menurunkan kadar oksigen
dalam air.

1. Reaksi Netralisasi
Natrium hipoklorit akan menetralisasi
asam-asam amino, humic dan tanin
mengubahnya menjadi air dan garam
(reaksi netralisasi) Zat asam tersebut
yang nantinya akan menguraikan /
menghidrolisis ion H, sehingga pH air
akan menurun dan stabil sesuai dengan
kondisi optimal

2. Filtrasi (Pemisahan Campuran)
Penyaringan air (filtrasi) menggunakan
ijuk, batu krikil, dan sabut kelapa untuk
mengurangi warna hijau dari sisa
rendaman daun pepaya.
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E. Kerangka Pemikiran

Anggapan umum menyatakan bahwa kimia merupakan mata pelajaran yang sulit

dan menjenuhkan. Hal tersebut dikarenakan mata pelajaran kimia itu sendiri di

nilai bersifat abstrak. Ditambah lagi apabila guru menyampaikan materi tidak di

dahului dengan fenomena dalam dunia nyata untuk menarik siswa dan tidak pula

menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, maka bukan tidak mungkin mata

pelajaran kimia menjadi mutlak tidak disukai oleh banyak siswa. Hal tersebut

membuat pemahaman konseptual siswa terhadap mata pelajaran

kimia menjadi rendah.

Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut

adalah dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah (PBM). Model

PBM merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses

penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. PBM ini mengharapkan siswa

tidak hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi, tetapi

melalui PBL siswa dituntut aktif berfikir dan meng-interpretasikan solusinya

kemudian menyimpulkan.

Secara umum PBM terdiri dari lima fase antara lain yaitu mengorientasi siswa

pada masalah, mengorganisasikan tugas belajar siswa, melakukan penyelidikan

mandiri dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta mema-

merkannya, dan yang terakhir yaitu melakukan analisis dan evaluasi pemecahan

masalah.

Pada fase pertama yaitu mengorientasi siswa terhadap masalah, siswa mengamati

fenomena yang disajikan guru terkait pencemaran lingkungan oleh limbah cairan
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pemutih pakaian. Berdasarkan fenomena yang disajikan siswa dapat menemukan

masalah dan kemudian dapat merumuskan masalah terkait solusi permasalahan

dari fenomena yang disajikan dan ini termasuk ke dalam keterampilan berpikir

fluency. Dengan kata lain pada tahap awal ini, keterampilan berpikir kreatif siswa

dilatih.

Fase kedua yaitu mengorganisasikan tugas belajar siswa. Setelah siswa dapat me-

rumuskan masalah, kemudian dituntut untuk dapat mendefinisikan masalah dan

mengorganisasi tugas be, lajarsehingga siswa dapat dilatih dalam proses pemecah-

an masalah. Selanjutnya siswa diarahkan untuk mengumpulkan informasi dari

berbagai sumber terkait dalam masalah pencemaran limbah cairan pemutih

sebanyak-banyaknya meliputi pengertian, penyebab, dampaknya, pencegahan,

penanggulangan, dan siswa dapat memperoleh kesimpulan awal dan dapat berhi-

potesis. Sehingga ketampilan berpikir originality siswa dapat dilatih.

Fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada fase ini

siswa dibimbing untuk mengumpulkan data dengan melaksanakan percobaan.

Kegiatan penyelidikan yang dilakukan ini menuntut siswa untuk terlibat aktif

serta melatih siswa dalam berpendapat dalam kegiatan pembelajaran untuk men-

dapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Dari eksperimen yang mereka

lakukan, maka siswa dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait

percobaan pemecahan masalah limbah pemutih pakaian.  Kemudian siswa menen-

tukan alat dan bahan yang akan digunakan, menyusun prosedur percobaan secara

terperinci sehingga keterampilan elaboration siswa dapat terlatih.
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Selain itu siswa dilatih menentukan variabel kontrol, bebas, dan terikat, sehingga

pada tahap ini keterampilan fluency siswa dapat terlatih.  Kemudian siswa mela-

kukan percobaan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat.  Selanjutnya siswa

dapat mengemukakan ide atau gagasannya sendiri mengenai solusi dari masalah

limbah pemutih pakaian dari data ataupun informasi yang diperoleh dari percoba-

an, sehingga keterampilan originality siswa akan terlatih.

Fase keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini

siswa dituntut untuk dapat merencanakan, mengembangkan ide atau gagasan

dengan mengkaitkan antara hasil yang diperoleh pada percobaan dengan berbagai

informasi yang telah mereka dapat dari berbagai sumber sebelumnya, dan mela-

porkan solusi yang diperoleh sebagai sebuah hasil karya. Pada tahap ini keteram-

pilan berpikir elaboration siswa terlatih yaitu dapat mengembangkan dan menya-

jikan hasil karya dari ide atau gagasan mereka.

Fase kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Pada tahap ini, siswa akan mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kelom-

pok.  Melalui presentasi ini, siswa akan melakukan tanya jawab terhadap hasil

presentasi antar kelompok sehingga memunculkan berbagai pendapat, gagasan,

kritik, saran, dan masukan baru dari teman-temannya. Dengan demikian, mereka

bisa menemukan kekurangan dan kelebihan dari gagasan temannya, sehingga

mereka akan memahami masalah lebih dalam dan bisa mengembangkan serta

memperkaya gagasan temannya. Dengan cara ini, siswa akan terlatih untuk

berpikir elaboration sehingga keterampilan berpikir kreatifnya pun akan

meningkat.
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Berdasarkan uraian dan langkah-langkah diatas dengan diterapkannya PBMPLCP

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa.

F. Anggapan Dasar

Beberapa hal yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian iniadalah sebagai

berikut :

1. Rata-rata n-gain yang diperoleh di kelas eksperimen berkatagori sedang,

tinggi dan atau sangat tinggi dan secara statistik terdapat perbedaan yang

signifikan pada nilai rata-rata postes di kelas eksperimen dan kontrol.

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kemampuan berpikir

kreatif siswa pada kelas XI IPA semester genap SMA YP Unila

Bandarlampung tahun ajaran 2017/2018 diabaikan.

G. Hipotesis Umum

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan model

pembelajaran berbasis masalah pencemaran limbah cairan pemutih efektif untuk

meningkatkan kemampuan berfikir kreatif siswa. 19
21
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dikelas XI IPA SMA YP Unila

Bandarlampung tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 253 siswa.  Kelas XI

IPA SMA YP Unila Bandarlampung terdiri dari 8 kelas yaitu XI IPA 1, XI IPA 2,

XI IPA 3, XI IPA 4, XI IPA 5, XI IPA 6, XI IPA 7, dan XI IPA 8.  Dari populasi

penelitian ini dipilih dua kelas sebagai sampel penelitian. Satu kelas sebagai kelas

kontrol dan satu kelas lainnya sebagai kelas eksperimen.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, hal tersebut

didasarkan pada kesamaan kemampuan kognitif siswa di kelas eksperimen dan

kontrol. Guru mata pelajaran kimia memberikan informasi tentang karakteristik

siswa sebagai pertimbangan dalam menentukan sampel penelitian sehingga

diperoleh siswa yang memiliki tingkat kognitif yang sama baik siswa di kelas

eksperimen maupun siswa di kelas kontrol.  Berdasarkan informasi guru mata

pelajaran kimia SMA YP Unila Bandarlampung, bahwa kelas XI IPA 5 dan XI

IPA 2 mempunyai kemampuan kognitif yang sama baik, sehingga kedua kelas ini

dijadikan sampel dalam penelitian.
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B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama dan data pendu-

kung. Data utama berupa skor pretes dan postes keterampilan berpikir kreatif di

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data pendukung berupa nilai kinerja siswa.

Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di kelas eksperimen dan

kelas kontrol.

C. Metode dan Desain Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuasi eksperimen dengan

desain penelitian The Matching Only Pretest and Postestt Control Group Design

dengan terlebih dahulu dilakukan matching sebelum diberikan perlakuan pada ke-

dua sampel (Fraenkel, dkk., 2012). Adapun langkah-langkah pada penelitian ini

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Desain penelitian

Kelas Pretes Perlakuan Postes
Kelas kontrol M O1 C O2

Kelas eksperimen M O1 X O2

(Sumber: Fraenkel, dkk., 2012)

Keterangan :
M : Matching, Perlakuan berupa pencocokan pada masing-masing kelas.
X : Perlakuan berupa model pembelajaran berbasis masalah (PBM)
C : Perlakuan berupa pembelajaran konvensional
O1 : Pretes yang diberikan sebelum pembelajaran.
O2 : Postes yang diberikan setelah pembelajaran.

Sebelum diterapkan perlakuan, kedua sampel penelitian diberikan pretes (O1).

Kemudian hasil pretes pada kedua sampel penelitian dicocokkan secara statistik

melalui uji kesamaan dua rata-rata. Setelah itu, kedua sampel penelitian diundi
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untuk menentukan kelas yang dijadikan sebagai kelas kontrol dan kelas eksperi-

men. Kemudian pada kelas eksperimen diterapkan pembelajaran menggunakan

model berbasis masalah (X) sedangkan pada kelas kontrol diterapkan pembelajar-

an konvensional (C). Setelah itu, kedua kelas diberikan postes (O2).

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat.

Variabel kontrol berupa materi, serta guru yang mengajar di kelas. Variabel bebas

pada penelitian ini yaitu model pembelajaran berbasis masalah pada kelompok

eksperimen dan model pembelajaran konvensional pada kelompok kontrol.

Variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa kelas XI IPA SMA

YP Unila Bandarlampung Tahun Pelajaran 2017/2018.

E. Instrumen dan Validitas Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta pemecahan masalah,

lembar kerja peserta didik (LKPD) kimia yang berbasis PBMPLCP, soal pretes

dan postes berupa soal uraian keterampilan berpikir kreatif, kisi-kisi soal pretes

dan postes, rubrikasi pretes dan postes, dan instrumen assesmen penilaian kinerja

siswa.

Data yang diperoleh sahih dan dapat dipercaya, dan instrumen yang digunakan

valid, bersifat reliabel atau ajeg, dapat membedakan kelompok atas dan kelompok

bawah, serta memiliki taraf kesukaran yang tidak terlalu mudah dan juga tidak

terlalu sulit. Untuk itu, perlu dilakukan pengujian terhadapinstrumen yang akan

digunakan.  Dalam konteks pengujian instrumen dapat dilakukan dengan dua
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macam cara, yaitu cara judgement atau penilaian, dan pengujian empirik. Sebuah

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan

dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Validitas adalah

suatu ukuran yang menun-jukkan kesahihan suatu instrumen.

Pengujian instrumen penelitian ini menggunakan validitas isi.  Pengujian kevalid-

an isi ini dilakukan dengan cara judgement. Dalam hal ini pengujian dilakukan

dengan menelaah kisi-kisi, terutama kesesuaian antara tujuan penelitian, tujuan

pengukuran, indikator keterampilan dan butir-butir pertanyaannya. Oleh karena

dalam melakukan judgement diperlukan ketelitian dan keahlian penilai, maka

meminta ahli untuk melakukannya.

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu observasi, penelitian, dan pelaporan.

Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah sebagai berikut:

a. membuat surat izin observasi untuk sekolah yang akan dijadikan sebagai

tempat penelitian.

b. melakukan observasi ke sekolah dan meminta data tentang keadaan siswa

sebagai data awal untuk menentukan jumlah sampel penelitian, jadwal, keleng-

kapan alat dan bahan di laboratorium, dan sarana-prasarana yang akan diguna-

kan sebagai pendukung pelaksanaan penelitian.

c. berdiskusi dengan guru pamong terkait jadwal pelaksanaan dan teknis pelak-

sanaan penelitian.
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2. Pelaksanaan penelitian

Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. tahap persiapan

peneliti menyusun instrumen penelitian yang meliputi perangkat pembelajaran,

kisi-kisi soal pretes dan postes, soal pretes dan postes yang berupa soal uraian

digunakan sebagai data kuantitatif untuk mewakili keterampilan berpikir kreatif,

rubrikasi pretes dan postes, LKPD kimia berbasis masalah pencemaran limbah

cairan pemutih, lembar penilaian laporan dan lembar penilaian kinerja laporan

siswa.

b. tahap pelaksanaan penelitian

adapun tahap pelaksanaan penelitian diantaranya adalah (1) melakukan pretes

dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen dan kelas kontrol; (2) melaku-

kan matching nilai secara statistik antara kelas kontrol dan kelas eksperimen; (3)

melaksanakan kegiatan pembelajaran pencemaran limbah cairan pemutih, pembe-

lajaran berbasis masalah diterapkan di kelas eksperimen dan pembelajaran

konvensional diterapkan di kelas kontrol; (4) melakukan postes dengan soal-soal

yang sama pada kelas eksperimen dan kelas kontrol; (5) melakukan analisis

data;(6) menarik kesimpulan.

Langkah-langkah penelitian tersebut ditunjukkan pada alur penelitian seperti

ditunjukkan pada Gambar 2.
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Gambar 2. Alur penelitian

a. 1. Mengajukan permohonan izin kepada pihak sekolah.
b. 2. Melakukan observasi dan meminta data-data siswa
c. 3.  Melakukan diskusi dengan guru pamong

Melakukan Matching nilai secara statistik pada kedua sampel

Pretes

Kelas kontrol
(pembelajaran
konvensional)

Kelas eksperimen
(Model PBMPLCP)

Postes

Analisis data

simpulan

Hasil:
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2. Instrumen penelitian (RPP,
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berpikir kreatif, dan lembar
penilaian aktivitas siswa
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Hasil:
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Pada tahap ini, membuat laporan penelitian berupa skripsi.  Laporan yang dibuat

oleh peneliti berisi mengenai hasil penelitian secara tertulis.  Tahap pelaporan ini

merupakan tahap akhir dalam sebuat proses penelitian

G. Hipotesis Kerja

Hipotesis kerja pada penelitian ini adalah model pembelajaran berbasis masalah

dikatakan efektif apabila rata-rata n-gain berkategori rendah, sedang, dan tinggi,

serta secara statistik nilai rata-rata postes terdapat perbedaan yang signifikan di

kelas eksperimen.

H. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Teknik analisis data

Tujuan analisis data yang dikumpulkan adalah untuk menarik suatu kesimpulan

yang berkaitan dengan masalah, tujuan, dan hipotesis yang telah dirumuskan

sebelumnya. Analisis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Dalam

penelitian ini, analisis data dilakukan terhadap data utama dan data pendukung.

a. analisis data utama

Data yang diperoleh pada penelitian akan dianalisis dengan tujuan untuk membuat

kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan

hipotesis yang telah dibuat.

1. perhitungan nilai siswa

Nilai pretes dan postes pada penelitian ini secara operasional dirumuskan sebagai

berikut:

Nilai siswa = jumlah skor jawaban yang benar
jumlah skor maksimal x 100%



28

2. perhitugan n-gain siswa

Peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan proses sains siswa ditunjukkan

oleh nilai n-gain yang diperoleh siswa dalam tes. Adapun rumus n-gain (Hake,

1998) adalah sebagai berikut:

n-gain = % nilai postes – % nilai pretes
100 – % nilai pretes

Setelah menghitung n-gain masing-masing siswa, dilakukan perhitungan n-gain

rata-rata kelas baik kelas ekperimen dan kelas kontrol.  Rumus nilai n-gain rata-

rata kelas adalah:

rata-rata n-gain = ∑n-gain seluruh siswa
jumlah seluruh siswa

Dimana n-gain ≥ 0,7 berkategori tinggi; 0,3 ≤ n-gain ≤ 0,7 berkategori sedang;

n-gain ≤ 0,3 berkategori rendah (Hake, 1998).

b. analisis data pendukung

Data pendukung yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kinerja siswa yang

dijelaskan secara deskriptif dan kualitatif. Selain itu penilaian kinerja siswa pada

assesmen kinerja ini terdiri dari tiga bagian yaitu tahap persiapan praktikum,

pelaksanaan praktikum dan kegiatan akhir praktikum dengan rumus berikut ini.

Nilai = x 100
2. Uji prasyarat analisis

Uji prasyarat analisis dilakukan untuk menentukan uji statistik yang akan diguna-

kan dalam pengujian hipotesis. Uji prasyarat yang dilakukan yakni uji normalitas

dan homogenitas terhadap nilai pretes siswa di kelas eksperimen dan kontrol.
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a. uji normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari populasi

berdistribusi normal atau tidak.  Hipotesis untuk uji normalitas adalah:

H0 = sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1 = sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Rumus untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:

ᵪ = ∑ ( )
Keterangan :
ᵪ = uji Chi-kuadrat
Ei = frekuensi observasi
Oi = frekuensi harapan

Data berasal dari populasi yang normal  jika X2
hitung <  X2

tabel dengan signifikan

5%  dan derajat kebebasan (dk) = k-3 (Sudjana, 2005).

b. uji homogenitas

Uji homogenitas untuk mengetahui apakah sampel penelitian memiliki varians

homogen atau tidak.  Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas adalah

sebagai berikut := = = kedua kelompok yang diteliti memiliki varians yang homogen= ≠ = kedua kelompok yang diteliti memiliki varians tidak homogen

Keterangan :
= varians skor kelompok eksperimen
= varians skor kelompok kontrol

Uji Homogenitas dapat menggunakan uji F dengan rumus sebagai berikut:= dengan = ∑( ̅)
Keterangan :
F = kesamaan dua varians
S = simpangan baku
x = n-gain siswa
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= rata-rata n-gain
n = jumlah siswa

Dengan kriteria uji terima jika < pada taraf signifikan 5%

(Sudjana, 2005).

3. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kesamaan dua

rata-rata dan uji perbedaan rata-rata. Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan pada

kemampuan awal (pretes), sedangkan uji perbedaan dua rata-rata dilakukan pada

kemampuan akhir (postes).

a. uji kesamaan dua rata-rata

Analisis ini dilakukan sebelum perlakuan, untuk mengetahui apakah keterampilan

berpikir kreatif siswa di kelas eksperimen tidak berbeda secara signifikan dengan

keterampilan berpikir kreatif siswa di kelas kontrol atau untuk memastikan ke-

mampuan awal antara kelas eksperimen dengan kontrol. Syarat dalam uji ini

adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Uji kesamaan dua rata-rata dihitung

dengan mengunakan uji-t, karena data berdistribusi normal dan memiliki varians

homogen. Dalam penelitian ini menggunakan uji kesamaan dua rata-rata menurut

Sudjana (2005).

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:

H0 :µ1x = µ2x : Nilai rata-rata pretes siswa di kelas eksperimen sama dengan nilai
rata-rata pretes siswa di kelas kontrol.

H1: µ1x≠µ2x : Nilai rata-rata pretes siswa di kelas eksperimen berbeda signifikan
dengan nilai rata-rata pretes siswa di kelas kontrol.

Keterangan:
µ1x= Rata-rata pretes (x) di kelas eksperimen.
µ2x= Rata-rata pretes (x) di kelas kontrol.



31

x    = keterampilan berpikir kreatif siswa

thitung=
X1- X2

s
1

n1
+

1

n2

s2=
(n1-1)s1

2+(n2-1)s2
2

n1+n2-2

Keterangan:
thitung = Kesamaan dua rata-rata
X 1 = Nilai rata-rata pretes siswa pada kelas yang diterapkan PBMPLCP
X 2 = Nilai rata-rata postes siswa pada kelas yang diterapkan PBMPLCP
Sg = Simpangan baku gabungan.
n1 = Jumlah siswa pada kelas yang diterapkan pembelajaran berbasis masalah
n2 = Jumlah siswa pada kelas yang diterapkan pembelajaran konvensional.
S1 = Simpangan baku siswa yang diterapkan pembelajaran berbasis masalah
S2 = Simpangan baku siswa yang diterapkan pembelajaran konvensional.

Kriteria pengujian: terima H0 jika –t1-½α < t < t1-½α dengan derajat kebebasan

d(k) = n1+ n2−2 dan tolak H0 untuk harga t lainnya.  Dengan menentukan taraf

signifikan α = 5% peluang (1- ½α).

b. uji  perbedaan dua rata-rata

Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif per-

lakuan terhadap sampel dengan adanya perbedaan yang signifikan antara siswa

yang di-terapkan PBMPLCP dengan pembelajaran konvensional dari siswa SMA

YP Unila Bandarlampung dan berlaku untuk populasi.

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:
H1: µA1x ≤µA2x : Nilai rata-rata postes keterampilan berpikir kreatif siswa yang

diterapkan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran
berbasis masalah lebih rendah atau sama dengan rata-rata
postes keterampilan berpikir kreatif siswa dengan
pembelajaran konvensional..

H1: µA1x>µA2x : Nilai rata-rata postes keterampilan berpikir kreatif siswa yang
diterapkan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran
berbasis masalah lebih tinggi daripada rata-rata postes
keterampilan berpikir kreatif siswa dengan pembelajaran
konvensional.
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Keterangan:
μ1 = rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen
μ2 = rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas kontrol
x = kemampuan berpikir kreatif siswa

Karena, data yang diperoleh berdistribusi normal dan memiliki varians homogen,

maka pengujian menggunakan uji statistik parametrik, yaitu uji-t (Sudjana, 2005):

Data penelitian yang diperoleh berasal dari populasi berdistribusi normal dan

homogen, maka uji hipotesis yang digunakan adalah uji parametik (uji-t)

(Sudjana, 2005).  Adapun rumus yang digunakan adalah:

thitung= x1 x2

sg
1

n1
+ 1

n2

dengan sg
2= (n1 1)s1

2+(n2 1)s2
2

n1+ n2 2

Keterangan:

1 = nilai rata-rata postes keterampilan berpikir kreatif siswa

yang diterapkan model pembelajaran berbasis masalah

2 = nilai rata-rata postes keterampilan berpikir kreatif siswa

yang diterapkan model pembelajaran konvensional
Sg = simpangan baku gabungan
S1

2 = simpangan baku pada kelas yang diterapkan model pembelajaran berbasis
masalah

S2
2 = simpangan baku pada kelas yang diterapkan model pembelajaran

konvensional
n1 = jumlah siswa yang diterapkan model pembelajaran berbasis masalah
n2 = jumlah siswa yang diterapkan model pembelajaran konvensional

Dengan kriteria pengujian: terima H0 jika thitung dengan derajat kebebasan

d(k) = n1 + n2 – 2 dan tolak H0 untuk harga t lainnya. Dengan menentukan taraf

signifikan α = 5% peluang (1- α) (Sudjana, 2005).



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa model

PBMPLCP efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Nilai

rata-rata postes keterampilan berpikir kreatif siswa kelas yang diterapkan model

PBMPLCP lebih tinggi daripada keterampilan berpikir kreatif siswa di kelas yang

diterapkan pembelajaran konvensional.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bagi calon

peneliti yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan model

pembelajaran berbasis masalah perlu memperhatikan dalam mengelola waktu

pembelajaran agar proses pembelajaran yang dilaksanakan optimal.

2. Model pembelajaran berbasis masalah dianjurkan sebagai alternatif

pembelajaran bagi guru untuk diterapkan dalam pembelajaran kimia.
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