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ABSTRAK 
 

EFEKTIVITAS MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR LUWES 

PADA MATERI LARUTAN PENYANGGA 

 

 

Oleh 
 

ANA ZUHRIATUN NISA 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas model Problem Based 

Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir luwes pada materi larutan 

penyangga. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa XI IPA SMA Negeri 

01 Tumijajar. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling 

sehingga diperoleh kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen yang diterapkan model 

Problem Based Learning dan XI IPA 2 sebagai kelas kontrol yang diterapkan model 

pembelajaran konvensional. Metode penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan 

desain non-equivalen pretest-postest control group design. Efektivitas model 

Problem Based Learning diukur berdasarkan perbedaan n-Gain antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Teknik analisis data hasil belajar dalam penelitian ini 

adalah menggunakan nilai n-gain. Pengujian hipotesis menggunakan uji perbedaan 

dua rata-rata, yaitu independent sample t test. 

 

Hasil penelitan menunjukkan bahwa rata-rata n-gain ketrampilan berpikir luwes kelas 

 

eksperimen berkategori “tinggi”, sedangkan pada kelas kontrol berkategori “sedang”. 



 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model Problem Based 

Learning efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir luwes siswa pada materi 

larutan penyangga. 

 

Kata kunci: berpikir luwes, Problem Based Learning 
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"…Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita…" 

(QS. At-Taubah : 40) 

 

 

 

 

 
“Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu 

(yang dijanjikan) Allah itu, pasti datang. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui.” 

(QS. Al-Ankabut : 5) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 
 

Ilmu kimia sebagai salah satu ilmu pengetahuan diperoleh dan dikembangkan 

berdasarkan eksperimen untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan 

bagaimana gejala-gejala alam khususnya yang berkaitan dengan komposisi, struktur 

dan sifat, transformasi, dinamika dan energetika zat. Ilmu kimia dapat menjelaskan 

secara mikro (molekuler) terhadap fenomena makro berbagai aspek tentang zat (Tim 

Penyusun, 2014). 

 

Mata pelajaran kimia di SMA/MA mempelajari segala sesuatu tentang zat yang 

meliputi komposisi, struktur dan sifat, perubahan, dinamika dan energetika zat yang 

melibatkan keterampilan dan penalaran. Para kimiawan mempelajari gejala alam 

melalui proses dan sikap ilmiah tertentu. Proses itu misalnya eksperimen, sedangkan 

sikap ilmiah misalnya objektif dan jujur pada saat mengumpulkan dan menganalisis 

data. Menggunakan proses dan sikap ilmiah itu kimiawan memperoleh penemuan- 

penemuan yang dapat berupa fakta, teori, hukum, dan prinsip. Penemuan ini yang 

disebut produk kimia. Hal ini berarti pembelajaran kimia dan penilaian hasil belajar 

kimia harus memperhatikan karakteristik ilmu kimia sebagai sikap, proses dan 

produk (Tim Penyusun, 2014). 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMAN 01 Tumijajar, didapatkan fakta 

bahwa pembelajaran kimia di sekolah ini masih berpusat pada guru (Teacher 

Centered Learning/TCL). Kegiatan pembelajaran seperti ini hanya melibatkan siswa 

sebagai pendengar dan pencatat, sehingga menjadikan siswa kurang aktif, kurang 

dapat mengeksplorasi pengetahuannya, mengemukakan gagasannya, sehingga 

keterampilan berpikir kreatif siswa rendah dan berakibat pada rendahnya pemahaman 

siswa terhadap konsep-konsep kimia. Sehubungan dengan itu, Pemerintah melalui 

Kemdikbud, mengembangkan Kurikulum 2013 dengan penyempurnaan pola pikir 

berkaitan dengan pola pembelajaran, yaitu berpusat pada siswa, interaktif, bersifat 

aktif-mencari yang semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan 

saintifik, dan belajar berbasis tim. Pendekatan ilmiah (saintifik) diterapkan dalam 

Kurikulum 2013 dengan pembelajaran dan penilaian otentik yang menggunakan 

prinsip penilaian sebagai bagian dari pembelajaran (Tim Penyusun, 2014). 

 

Pendekatan saintifik dalam pembelajaran perlu diperkuat dengan menerapkan model 

pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (discovery / inquiry learning), untuk 

mendorong kemampuan siswa menghasilkan karya kontekstual, baik individual 

maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran 

yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (problem based learning) dan 

pembelajaran berbasis proyek (project based learning) (Tim Penyusun, 2014). 

 

Sulaeha (2016) menyebutkan bahwa model problem based learning adalah model 

pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai basis materi pembelajaran bagi 

siswa. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru pada model pembelajaran ini lebih 
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berperan sebagai pembimbing dan fasilitator sehingga siswa belajar berpikir dan 

memecahkan masalah mereka sendiri. 

 

Wulandari (2011) menyebutkan bahwa salah satu model pembelajaran yang dapat 

mengatasi permasalahan pembelajaran Teacher Centered Learning (TCL) adalah 

penerapan model PBL. PBL merupakan suatu model yang mengolaborasikan 

pemecahan masalah dan penemuan konsep secara mandiri. Model ini efektif 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, karena siswa diberi kebebasan untuk 

mengemukakan gagasan-gagasan yang timbul dari dalam dirinya serta lingkungan 

belajar yang mendukung peran aktif siswa pada pembelajaran tersebut (Tan, 2009). 

Uce (2016) menyebutkan bahwa dalam pembelajaran sains, PBL membantu siswa 

meningkatkan kemampuan dan mempelajari prosedur ilmiah, seperti pengamatan, 

pengukuran, komunikasi, perkiraan, perolehan data, menemukan variabel, 

membuat hipotesis, merencanakan dan menampilkan eksperimen, dan lain 

sebagainya. Siswa yang di dalam kelasnya diajarkan dengan PBL memperoleh 

kebebasan dari guru mata pelajaran mereka dan secara konsekuen mereka menjadi 

seorang siswa yang mandiri dalam belajar. 

Jadi, problem based learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan 

masalah sebagai basis materi pada proses pembelajaran dan memberi kesempatan 

bagi siswa untuk aktif dan kreatif dalam mencari solusi serta mengemukakan 

gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah tersebut melalui prosedur ilmiah. 

 

Tim Penyusun (2014) menyebutkan fase-fase belajar dalam model problem based 

learning, yaitu mengorientasi masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, 
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membimbing penyelidikan, menyajikan hasil penyelidikan, dan menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Keterampilan berpikir kreatif merupakan keterampilan tingkat tinggi berdasarkan 

data atau informasi yang tersedia. Keterampilan berpikir kreatif dapat diajarkan di 

sekolah dengan melatih pola/kebiasaan berpikir (habits of mind). Pola berpikir yang 

dimaksud adalah kecakapan menggali dan merumuskan informasi, mengolah dan 

mengambil keputusan serta memecahkan masalah secara kreatif. Keterampilan 

berpikir kreatif memiliki empat indikator, salah satunya adalah keterampilan berpikir 

luwes. Keterampilan berpikir luwes merupakan keterampilan berpikir kreatif dengan 

indikator perilaku meliputi memberikan bermacam-macam penafsiran terhadap suatu 

gambar, cerita atau masalah, menerapkan suatu konsep atau asas dengan cara yang 

berbeda-beda, dan jika diberikan suatu masalah biasanya memikirkan bermacam- 

macam cara untuk menyelesaikannya (Munandar, 2012). 

 

Sehubungan dengan upaya meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, khususnya 

berpikir luwes siswa dalam pelajaran kimia, maka model problem based learning 

kemungkinan cocok diterapkan pada materi-materi kimia yang melibatkan praktikum, 

salah satu materi kimia yang memenuhi kriteria ini adalah materi larutan penyangga. 

Materi larutan penyangga yang diajarkan dalam penelitian meliputi definisi, sifat, 

cara kerja, dan komponen larutan penyangga. 

 

Wulandari (2011) menyebutkan bahwa model Problem Based Learning efektif untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif pada materi larutan penyangga. Akan 

tetapi, peningkatan berpikir luwes pada soal pretes dan postes mendapatkan hasil 
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terendah di antara indikator berpikir kreatif yang lain, yakni berpikir lancar, orisinil, 

dan elaborasi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul efektivitas 

model Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir luwes 

siswa pada materi larutan penyangga. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 
 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas model 

Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir luwes pada 

materi larutan penyangga? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendesripsikan efektivitas model Problem 

Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir luwes siswa pada 

materi larutan penyangga. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 
 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

 

1. Siswa 

 

Model problem based learning diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir luwes siswa pada pembelajaran kimia. 
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2. Guru kimia 

 

Setelah dilakukan penelitian ini, guru dapat mempelajari dan mengadopsi 

model problem based learning untuk diterapkan dalam pembelajaran. 

3. Calon guru kimia 

 

Mendapatkan pengalaman mengajar dengan model problem based learning. 

 

4. Sekolah 

 

Kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning dapat 

meningkatkan kualitas pelajaran kimia di sekolah. 

 
 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 
 

Ruang lingkup dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman pembaca 

adalah: 

1. Model pembelajaran Problem Based Learning dikatakan efektif untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir luwes apabila secara statistik 

menunjukkan perbedaan rata-rata n-gain yang signifikan antara kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen (Hake, 1999). 

2. Efektivitas model Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir luwes juga didukung oleh mutu pengajaran, tingkat pengajaran yang 

tepat, insentif, dan waktu yang diberikan, dalam hal ini kemampuan guru 

mengelola pembelajaran (Triwibowo, 2015). 

3. Efektivitas atau keefetifan adalah keadaan berpengaruh (KBBI, 2016), 

sehingga efektivitas model Problem Based Learning juga dapat diuji melalui 

uji ukuran pengaruh atau effect size. 
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4. Materi dalam penelitian ini adalah mengenai larutan penyangga, yang 

meliputi definisi, sifat, cara kerja, dan komponen larutan penyangga. 

5. Keterampilan berpikir luwes merupakan keterampilan berpikir kreatif dengan 

indikator perilaku meliputi memberikan bermacam penafsiran terhadap suatu 

gambar, cerita atau masalah, menerapkan suaru konsep atau asas dengan cara 

yang berbeda-beda, dan jika diberikan suatu masalah biasanya memikirkan 

bermacam cara untuk menyelesaikannya (Munandar, 2012). 

6. Model problem based learning memiliki beberapa fase, yaitu mengorientasi 

masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing 

penyelidikan, menyajikan hasil penyelidikan, dan menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah (Tim Penyusun, 2014). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 
A. Efektivitas Pembelajaran 

 
 

Efektif diartikan sebagai ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), 

sedangkan efektivitas memiliki makna yang sama dengan keefektifan, yaitu keadaan 

berpengaruh (KBBI V, 2016). Efektivitas dalam pembelajaran merupakan suatu 

ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses 

pembelajaran. Model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar 

siswa apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelajaran yang 

ditunjukkan dengan gain yang signifikan (Nuraeni, 2010). 

 

Slavin (dalam Triwibowo, 2015) menyebutkan ada empat indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur efektivitas pembelajaran, yaitu: 

a. Mutu pengajaran, yaitu sejauh mana penyajian informasi atau kemampuan guru 

membantu siswa dengan mudah mempelajari bahan dan tuntas dalam 

pembelajaran. 

b. Tingkat pengajaran yang tepat, yaitu sejauh mana guru memastikan bahwa siswa 

sudah siap mempelajari suatu pelajaran baru, maksudnya kemampuan dan 

pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajarinya tetapi belum memperoleh 

pelajaran tersebut. 

8 
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c. Insentif, yaitu sejauh mana guru memastikan bahwa siswa termotivasi untuk 

mengerjakan tugas-tugas pengajaran dan untuk mempelajari bahan yang 

disajikan. Insentif dilihat dari aktivitas guru dalam memberikan motivasi kepada 

siswa. 

d. Waktu, maksudnya sejauh mana siswa diberi cukup banyak waktu untuk 

mempelajari bahan yang sedang diajarkan. Pembelajaran dapat dikatakan efektif 

apabila siswa dapat menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 

yang ditentukan. 

 
 

B. Model Problem Based Learning 

 
 

Menurut Thomas (1999) Problem Based Learning (PBL) dapat didefinisikan sebagai 

sebuah tipe pembelajaran yang melibatkan masalah yang memberi siswa kesempatan 

untuk merancang sebuah aktivitas penyelidikan penyelesaian masalah untuk sampai 

pada kesimpulan (Aidoo dkk., 2016) . 

 

Amir (2016) memberikan pendapat bahwa problem based learning juga 

dimaknai sebagai model pembelajaran yang menantang siswa agar belajar untuk 

belajar, bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang 

nyata. 

 

Donald Woods (dalam Amir, 2016) menyebutkan problem based learning lebih dari 

sekedar lingkungan yang efektif untuk mempelajari pengetahuan tertentu. Ia dapat 

membantu siswa membangun kecakapan dalam memecahkan masalah, kerja sama 

tim, dan berkomunikasi. 
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Jadi, problem based learning merupakan model pembelajaran yang berawal dari 

pemahaman siswa tentang suatu masalah, menemukan alternatif solusi atas masalah, 

kemudian memilih solusi yang tepat untuk digunakan dalam memecahkan masalah 

tersebut. (Sutirman, 2013) 

 
 

C. Karakteristik Problem Based Learning 

 
 

Tan (dalam Amir, 2016) menyatakan bahwa problem based learning memiliki 

karakteristik: 

1. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran 

 

2. Biasanya, masalah yang digunakan merupakan masalah nyata yang disajikan 

secara mengambang 

3. Masalah yang dihadapi memerlukan perspektif majemuk yang menuntut siswa 

menggunakan konsep dari beberapa bidang ilmu 

4. Masalah membuat siswa tertantang untuk mendapatkan pembelajaran yang baru 

 

5. Mengutamakan belajar mandiri 

 

6. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi 

 

7. Pembelajarannya bersifat kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. 

 

 

 
D. Strategi Problem Based Learning 

 
Miao, et. al. (2000) mengembangkan model PBL dengan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

1. Mengidentifikasi masalah 

 

2. Mengidentifikasi isu-isu pembelajaran 

 

3. Merumuskan tujuan dan membuat rencana 
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4. Mempelajari materi yang relevan 

 

5. Menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari 

 

6. Melakukan penilaian dan refleksi 

(Sutirman, 2013). 

Tan (2009) menyebutkan bahwa model problem based learning memiliki beberapa 

tahap sebagai berikut. 

1. Menemukan masalah 

 

2. Menganalisis masalah dan 

 

3. Melakukan penyelidikan dan melaporkan hasil penyelidikan 

 

4. Menyajikan hasil penyelidikan, menemukan solusi, dan melakukan refleksi 

 

5. Melakukan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah 

 

Suprijono (dalam Suryani, 2012) mengemukakan bahwa strategi pembelajaran 

berbasis masalah terdiri dari lima fase atau langkah. Fase-fase dan perilaku tersebut 

merupakan tindakan berpola. Pola ini diciptakan agar hasil pembelajaran dengan 

pengembangan PBL dapat diwujudkan. Adapun sintaks PBL dapat dilihat pada Tabel 

1. berikut. 

 

Tabel 1. Sintaks Problem Based Learning (Suryani, 2012) 
Fase-fase Perilaku mendidik 

1 : memberikan orientasi 

tentang permasalahannya 

kepada siswa 

Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran, 

mendeskripsikan berbagai kebutuhan logistik penting 

dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam kegiatan 

mengatasi masalah 

2 : mengorganisasikan siswa 

untuk meneliti 

Pendidik membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas belajar terkait dengan 

permasalahannya 

3 : membantu investigasi 

mandiri dan kelompok 

Pendidik membantu siswa untuk mendapatkan informasi 

yang tepat, melaksanakan eksperimen, dan mencari 

penjelasan dan solusi 
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Lanjutan Tabel 1. Sintaks Problem Based Learning (Suryani, 2012) 
Fase-fase Perilaku Mendidik 

4 : mengembangkan dan 

mempresentasikan artefak 

dan exhibit 

Pendidik membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan artefak yang tepat, seperti laporan, rekaman 

video, dan model serta membantu mereka 

menyampaikan kepada orang lain 

5 : menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

mengatasi masalah 

Pendidik membantu siswa melakukan refleksi terhadap 

investigasinya dan proses yang mereka gunakan 

 

 

E. Keterampilan Berpikir Kreatif 

 
 

Guilford (dalam Munandar, 2012) menyatakan bahwa berpikir divergen (disebut juga 

berpikir kreatif) ialah memberikan macam-macam kemungkinan jawaban 

berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada keragaman jumlah dan 

kesesuaian. Treffinger (dalam Tan, 2009) mendeskripsikan proses kreatif sebagai 

urutan tahapan di mana suatu masalah diselesaikan secara sistematis. Piirto (2004) 

menyatakan bahwa proses kreatif dilihat sebagai perubahan persepsi, atau melihat 

kombinasi ide baru, hubungan baru, makna baru, atau aplikasi baru yang belum 

pernah dipersepsikan sebelumnya (Tan, 2009). 

 

Kreativitas (berpikir kreatif) adalah kemampuan berpikir divergen berdasarkan 

kemampuan data atau informasi yang tersedia untuk menemukan banyak 

kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, di mana penekanannya pada 

kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. Semakin banyak kemungkinan 

jawaban yang dapat diberikan terhadap suatu masalah, semakin kreatiflah seseorang. 

Tentu saja jawaban-jawaban tersebut harus sesuai dengan masalahnya. Jadi tidak 

semata-mata banyaknya jawaban yang dapat diberikan yang menentukan kreativitas 

seseorang, tetapi juga kualitas atau mutu jawabannya (Munandar, 2012). 
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Torrance (dalam Tan, 2009) menyatakan bahwa indikator perilaku siswa yang 

termasuk dalam keterampilan berpikir kreatif, meliputi fluency (berpikir lancar), 

flexibility (berpikir luwes), originality (berpikir orisinil), dan elaboration (berpikir 

menguraikan). 

 

Guilford (dalam Herdian, 2010) menyebutkan lima indikator berpikir kreatif, yaitu: 

 

1. Kepekaan (problem sensitivity), adalah kemampuan mendeteksi, mengenali dan 

memahami serta menanggapi suatu pernyataan, situasi atau masalah. 

2. Kelancaran (fluency), adalah kemampuan ntuk menhasilkan banyak gagasan. 

 

3. Keluwesan (flexibility), adalah kemampuan untuk mengemukakan bermacam- 

macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. 

4. Keaslian (originality), adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan 

cara-cara yang asli, tidak klise, dan jarang diberikan kebanyakan orang. 

5. Elaborasi (elaboration), adalah kemampuan menambah suatu situasi atau masalah 

sehingga menjadi lengkap, dan merincinya secara detail yang di dalamnya 

terdapat berupa tabel, grafik, gambar, model, dan kata-kata. 

Ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif sebagai dasar untuk mengukur kreativitas siswa 

seperti terlihat dalam Tabel 2. berikut. 

Tabel 2. Indikator kemampuan berpikir kreatif (Munandar, 2012) 
 

Definisi Perilaku Siswa 

Berpikir Lancar (Fluency) 

 

1. Mencetuskan banyak gagasan, jawaban, 

penyelesaian masalah atau pertanyaan. 

2. Memberikan banyak cara atau saran 

untuk melakukan berbagai hal. 

3. Selalu memikirkan lebih dari satu 

jawaban 

a. Mengajukan banyak pertanyaan. 

b. Menjawab dengan sejumlah jawaban 

jika ada pertanyaan 

c. Mempunyai banyak gagasan mengenai 

suatu masalah 

d. Lancar mengungkapkan gagasan- 

gagasan nya 

e. Bekerja lebih cepat dan melakukan 

lebih banyakdari orang lain. 

f. Dapat dengan cepat melihat kesalahan 

dan kelemahan dari suatu objek 
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Lanjutan Tabel 2. Indikator kemampuan berpikir kreatif (Munandar, 2012) 
Definisi Perilaku Siswa 

Berpikir Luwes (Flexibility) 

 

1. Mencetuskan banyak gagasan, jawaban, 

penyelesaian masalah atau pertanyaan 

yang bervariasi. 

2. Dapat melihat masalah dari sudut 

pandang yang berbeda. 

3. Mencari banyak alternatif atau arah 

yang berbeda. 

4. Mampu mengubah cara pendekatan atau 

pemikiran 

a. Memberikan aneka ragam penggunaan 

yang taklazim terhadap suatu objek 

b. Memberikan bermacam-macam 

penafsiran terhadap suatu gambar, 

cerita atau masalah. 

c. Menerapkan suatu konsep atau asas 

dengan cara yang berbeda-beda. 

d. Memberikan pertimbangan terhadap 

situasi yang berbeda dari yang 

diberikan orang lain 

e. Menggolongkan hal-hal menurut 

pembagian yang berbeda 

f. Jika diberikan suatu masalah biasanya 

memikirkan bermacam-macam cara 

untuk menyelesaikannya. 

g. Mampu mengubah arah berpikir secara 

spontan 

Berpikir Orisinil (originality) 

 

1. Mampu melahirkan ungkapan yang 

baru dan unik 

2. Memikirkan cara-cara yang tak 

lazimuntuk menggungkapkan diri 

3. Mampu membuat kombinasi-kombinasi 

yang tak lazim dari bagian-bagian atau 

unsur-unsur 

a. Memikirkan masalah-masalah atau hal 

yangb tidak terpikirkan orang lain. 

b. Mempertanyakan cara-cara yang lama 

dan berusaha memikirkan cara-cara 

yang baru. 

c. Memilih cara berpikir lain daripada 

yang lain 

d. Mencari pendekatan yang baru 

Berpikir Elaborasi (Elaboration) 

 

1. Mampu memperkaya dan 

mengembangkan suatu gagasan atau 

produk 

2. Mampu memperkaya dan 

mengembangkan suatu gagasan atau 

produk 

3. Menambah atau merinci suatu detail- 

detail dari suatu objek, gagasan atau 

situasi sehingga menjadi lebih menarik 

a. Mencari arti yang lebih mendalam 

terhadap pemecahan masalah dengan 

melakukan langkah-langkah yang 

terperinci 

b. Mengembangkan atau memperkaya 

gagasan orang lain 

c. Mengembangkan atau memperkaya 

gagasan orang lain. 

d. Menambahkan garis-garis, warna- 

warna, dan detail-detail (bagian- 

bagian) terhadap gambarannya sendiri 
atau gambar orang lain. 

 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 

Model Problem Based Learning adalah salah satu model pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik yang mengajarkan siswa untuk memecahkan masalahnya secara 

mandiri melalui serangkaian proses pembelajaran, sehingga diharapkan siswa 
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menjadi lebih kreatif. Keterampilan berpikir kreatif itu memiliki beberapa indikator, 

salah satunya adalah keterampilan berpikir luwes. 

Penelitian ini akan meneliti bagaimana efektivitas model Problem Based Learning 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir luwes siswa pada materi larutan 

penyangga. Variabel bebas pada penelitian ini, yaitu model Problem Based Learning 

dan model pembelajaran konvensional, sedangkan variabel terikatnya kemampuan 

berpikir luwes siswa pada materi larutan penyangga kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Tumijajar Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Semua data diambil dari dua kelas yang berbeda. Soal pretes diberikan kepada kedua 

kelas sebelum diberikan perlakuan. Pemberian soal pretes ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan awal berpikir luwes siswa pada materi larutan penyangga. 

Kelas eksperimen diberikan perlakuan menggunakan model Problem Based Learning 

dan pada kelas kontrol diberikan perlakuan dengan model pembelajaran 

konvensional. Langkah selanjutnya, kedua kelompok sampel diberikan postes untuk 

mengetahui kemampuan akhir berpikir luwes siswa pada materi larutan penyangga. 

Model Problem Based Learning melalui 5 (lima) langkah, yaitu mengorientasikan 

siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing 

penyelidikan, menyajikan hasil penyelidikan, dan menganalisis serta mengevaluasi 

proses pemecahan masalah. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

Problem Based Learning dengan langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa terutama pada indikator kemampuan berpikir 

luwes pada materi larutan penyangga. 
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G. Anggapan Dasar 

 
 

1. Siswa kelas XI IPA di SMAN 1 Tumijajar tahun ajaran 2017/2018 yang 

menjadi subjek penelitan memiliki kemampuan akademik awal yang sama. 

2. Perbedaan n-gain keterampilan berpikir luwes siswa semata-mata terjadi 

karena perlakuan dalam proses belajar. 

3. Faktor-faktor lain di luar perlakuan yang memengaruhi peningkatan 

keterampilan berpikir luwes pada kedua kelas diabaikan. 

 
 

H. Hipotesis 

 
 

Model Problem based learning efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir 

luwes siswa pada materi larutan penyangga. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

 
 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Tumijajar Tahun Pelajaran 2017-2018 yang tersebar dalam 6 kelas. Diambil 2 kelas 

dari populasi yang dijadikan sampel, 1 kelas bertindak sebagai kelas eksperimen 

menerapkan pembelajaran problem based learning dan 1 kelas lainnya sebagai kelas 

kontrol menerapkan pembelajaran dengan konvesional. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode random sampling dengan teknik cluster random 

sampling, dan didapatkan kelas XI IPA 1 sebagai kelas kelas eksperimen serta 

kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol. 

 
 

B. Metode Penelitian 

 
 

Metode penelitian ini adalah quasi experiment dengan desain non-equivalent 

pretes-postest control group design. Pretes dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa, sedangkan postes dilakukan untuk memperoleh data 

penelitian serta mengetahui kemampuan akhir siswa. Desain penelitian ini dapat 

digambarkan dengan tabel sebagai berikut (Fraenkel, 2012): 

17 
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Tabel 3. Desain Penelitian 
 
 

Kelas Pretes Perlakuan Postes 

Kelas Eksperimen O1 X O2 

Kelas Kontrol O1 C O2 

 
Keterangan: 
O1 : Pretes (sebelum perlakuan) 

X : Pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning 

O2 : Postes (setelah perlakuan) 

C : Pembelajaran konvensional 

 

Dalam penelitian ini kedua kelas penelitian diberikan pretes (O1) yang terdiri dari 

6 soal uraian. Pretes dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Pada 

kelas eksperimen diterapkan pembelajaran dengan Problem Based Learning (X), 

sedangkan pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran konvensional (C). Setelah 

diberi perlakuan, kedua kelas penelitian diberikan postes (O2) yang juga terdiri 

dari 6 soal uraian. Postes dilakukan untuk mengetahui mengetahui kemampuan 

akhir siswa. 

 

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 
 

Langkah-langkah yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

 

1. Tahap Pra penelitian 

 

a. Meminta izin kepada Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMA 

Negeri 1 Tumijajar untuk melaksanakan penelitian. 

b. Melakukan wawancara dan observasi dengan guru kimia kelas XI IPA 

untuk mendapatkan informasi mengenai pembelajaran kimia yang 

diterapkan di sekolah. 
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c. Menyusun perangkat pembelajaran, yaitu: silabus, RPP dan LKS. 

 

d. Menyusun instrumen penelitian, yaitu: soal pretes-postes dan lembar 

observasi kemampuan guru mengelola pembelajaran. 

e. Melakukan validasi terhadap instrumen penelitian. 

 
 

2. Tahap Penelitian 

 

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

 

a. Menentukan populasi dan sampel penelitian. 

 

b. Melaksanakan penelitian, adapun prosedur pelaksanaan penelitian adalah: 

 

(1) Melakukan pretes dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

(2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi larutan penyangga 

sesuai dengan pembelajaran yang telah ditetapkan pada masing-masing 

kelas. 

(3) Melakukan postes dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

 

3. Pascapenelitian 

 

Pada tahap ini, dilakukan pengolahan dan analisis data untuk dibahas dan 

memperoleh suatu kesimpulan. 
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Meminta izin 

penelitian 

Analisis 

Kesimpulan 

 

 

Adapun prosedur penelitian disajikan pada alur penelitian berikut 

 

 

 

 

 

Prapenelitian 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascapenelitian 
 
 

 

Gambar 1. Prosedur pelaksanaan penelitian 

Menyusun instrumen 

penelitian 
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pembelajaran kimia 

Pembelajaran 

konvensional di kelas 

kontrol 

Pembelajaran PBL di 

kelas eksperimen 

Penelitian 

Postes 

Pretes 

Pembahasan 

Menentukan populasi 

dan sampel 

Melakukan validasi 

instrumen 
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D. Variabel Penelitian 

 
 

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Sebagai 

variabel bebas adalah model pembelajaran yang digunakan. Sebagai variabel 

terikat adalah keterampilan berpikir luwes siswa pada materi larutan penyangga 

dari siswa SMA Negeri 1 Tumijajar. 

 
 

E. Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian 

 
 

1. Perangkat Pembelajaran 

 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Silabus 

 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

c. Lembar Kerja Siswa (LKS) yang digunakan berjumlah 2 LKS 

 

2. Instrumen Pembelajaran 

 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah : 

 

a. Soal pretes dan postes yang masing-masing berisi 6 soal uraian. 

 

b. Lembar pengamatan kemampuan guru mengelola pembelajaran. 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 

Teknik analisis data validitas dan reliabilitas instrumen tes keterampilan 

berpikir luwes siswa dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen tes yang 

digunakan telah memenuhi syarat dan layak digunakan sebagai pengumpul 

data. 
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a. Validitas 

 

Validitas suatu tes erat kaitannya dengan tujuan penggunaan tes. Dua unsur 

penting dalam validitas, yakni validitas menunjukkan suatu derajat, dan 

validitas selalu dihubungkan dengan tujuan yang spesifik (Arifin, 2009). 

 

Uji validitas yang pertama dilakukan adalah uji validitas ahli dengan 

seorang validator, selanjutnya menggunakan rumus korelasi Pearson 

product moment yang dilakukan dengan aplikasi SPSS statistic 17.0 untuk 

soal keterampilan berpikir luwes. Soal akan dikatakan valid apabila nilai 

dari rhitung yang diperoleh lebih besar dari rtabel (rhitung> rtabel) dengan taraf 

signifikan sebesar 5%. Guna menafsirkan koefisien korelasi, dapat 

digunakan kriteria sebagai berikut: 

0,81 – 1,00 = sangat tinggi 

 

0,61 – 0,80 = tinggi 

 

0,41 – 0,60 = cukup 

 

0,21 – 0,40 = rendah 

 

0,00 – 0,20 = sangat rendah (Arifin, 2009). 

 
 

b. Reliabilitas 

 

Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. 

Suatu tes disebut reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama bila 

diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan berbeda 

(Arifin, 2009). Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus 

Alpha Cronbach yang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan 

derajat reliabilitas alat evaluasi, dalam hal ini analisis dilakukan dengan 

menggunakan SPSS statistic 17.0. 
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Kriteria derajat reliabilitas (r11) alat evaluasi menurut Guilford (dalam 

Suherman, 2003): 

0,80< r11≤ 1,00; derajat reliabilitas sangat tinggi 

0,60< r11≤ 0,80; derajat reliabilitas tinggi 

0,40< r11≤ 0,60; derajat reliabilitas sedang 

 

0,20< r11≤ 0,40; derajat reliabilitas rendah 

 

0,00< r11≤ 0,20; tidak reliabel 

 
 

2. Analisis Data 

 

a. Nilai pretes-postes 

 

Mengubah skor menjadi nilai 

 

Nilai pretes dan postes pada penilaian keterampilan berpikir luwes siswa pada 

materi larutan penyangga dirumuskan sebagai berikut: 

Nilai siswa = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑋 100
 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 

 
Rata-rata nilai = 

Σnilai siswa
 

jumlah siswa 
 

Menghitung 𝒏 − 𝑮𝒂𝒊𝒏 dari nilai siswa 

 

Perhitungan 𝑛 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 digunakan untuk melihat efektivitas model problem 

based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir luwes pada materi 

larutan penyangga. Rumus rata-rata 𝑛 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 <g> sebagaimana diusulkan 

oleh Hake (1999) adalah sebagai berikut : 

< 𝑔 >= 
%<𝐺> 

%<𝐺>𝑚𝑎𝑥 
=

(%<𝑆𝑓>−%<𝑆𝑖>) 

(100−%<𝑆𝑖>) 
 

Keterangan: 

 

<g> : rata-rata n-gain 

 

<G> : rata-rata gain 

 

<Sf> : rata-rata postes 

 

<Si> : rata-rata pretes 
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Hasil perhitungan rata-rata n-gain (<g>) kemudian diinterpretasikan sebagai 

berikut. 

1. Jika (<g>)>0,7 maka n-gain yang dihasilkan berkategori tinggi. 

2. Jika 0,7 > (<g>) > 0,3 maka n-gain yang dihasilkan berkategori sedang. 

3. Jika (<g>)< 0,3 maka n-gain yang dihasilkan berkategori rendah. (Hake, 

1999). 

 

b. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

Analisis kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dilakukan dengan 

langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap 

aspek pengamatan, kemudian dihitung persentase kemampuan dengan 

rumus: 

 

 

 
Keterangan : 

 
% 𝐽𝑖  =  

𝛴𝐽𝑖 
𝑥 100% (Sudjana, 2005) 

𝑁 

 

%Ji = Persentase kemampuan guru dari skor ideal untuk setiap aspek 

pengamatan pada pertemuan ke-i 

∑Ji = Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh 

observer atau pengamat pada pertemuan ke-i 

N = Skor maksimal (skor ideal) 

 

2. Menghitung rata-rata persentase ketercapaian untuk setiap aspek 

pengamatan dari dua orang pengamat. 

3. Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase ketercapaian pada 

tabel berikut. 

Tabel 4. Tafsiran persentase ketercapaian (Arikunto, 2008). 
 

Persentase Kriteria 

80,1% - 100,0% Sangat tinggi 

60,1% - 80,0% Tinggi 

40,1% - 60,0% Sedang 

20,1% - 40,0% Rendah 

0,0% - 20,0% Sangat rendah 
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3. Uji Hipotesis 

 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji perbedaan 

dua rata-rata. Uji perbedaan dua rata-rata dengan data n-gain keterampilan 

berpikir luwes siswa pada materi larutan penyangga dari kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, perlu dilakukan 

uji normalitas dan uji homogenitas pada data penelitian tersebut. 

 

a. Uji normalitas 

 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok 

sampel berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak (Arikunto, 

2006). Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 

17. Rumusan hipotesis pada uji ini adalah: 

 

H0: data penelitian berdistribusi normal 
 

H1 : data penelitian berdistribusi tidak normal 
 

Kriteria pengujian, terima H0 jika nilai sig pada Kolmogorov-Smirnov > 

0.05, dalam hal lain tolak H0. Dengan demikian, data dikatakan 

memenuhi asumsi normalitas jika pada Kolmogorov-Smirnov memiliki 

nilai sig. > 0.05. 

 

b. Uji homogenitas 

 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi populasi 

bersifat seragam atau tidak berdasarkan data sampel yang diperoleh 

(Arikunto, 2006). Uji homogenitas yang digunakan dalam percobaan ini 

adalah levene statistics test menggunakan SPSS 17.0. Rumusan hipotesis 

pada uji ini adalah sebagai berikut: 

H0 : 𝜎2=𝜎2 (kedua kelompok memiliki varians yang homogen) 
1 2 

 

H1 :𝜎2≠ 𝜎2(kedua kelompok memiliki varians yang tidak homogen) 
1 2 
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Kriteria pengujian, terima H0 hanya jika Fhitung > Ftabel, dengan taraf nyata 

α 0,05, dalam hal lain tolak H0. Data dikatakan memenuhi asumsi 

homogen jika nilai sig (p) dari Levene Statistics > 0,05. 

 

c. Uji perbedaan dua rata-rata (uji t) 

 

Untuk data sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal, maka 

uji hipotesis yang digunakan adalah uji parametrik, yaitu uji perbedaan 

dua rata-rata atau uji-t (Sudjana, 2005). Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah nilai pretes-postes keterampilan berpikir luwes siswa 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda secara signifikan. 

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pasangan 

hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1). 

 

H0: Rata-rata nilai postes keterampilan berpikir luwes siswa lebih tinggi 

daripada rata-rata nilai pretes keterampilan berpikir luwes siswa. 

H1 : Rata-rata nilai postes keterampilan berpikir luwes siswa lebih rendah 

daripada rata-rata nilai pretes keterampilan berpikir luwes siswa. 

 

Uji yang digunakan adalah uji independent sample T-test. Tes ini 

dilakukan menggunakan SPSS 17.0 dengan memasukkan data nilai 

pretes-postes kelas eksperimen dan kontrol. Hipotesis dalam penelitian 

ini dirumuskan dalam bentuk pasangan hipotesis nol (H0) dan hipotesis 

alternatif (H1) dengan kriteria terima H1 jika nilai sig. < 0,05, dan 

sebaliknya. 

 

d. Ukuran Pengaruh (Effect Size) 

 

Perhitungan untuk menentukan besarnya ukuran pengaruh digunakan 

dengan uji effect size (Jahjouh, 2014). Perhitungan ini dilakukan setelah 
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mendapatkan hasil output dari uji independet sample T-test. Adapun 

rumus uji effect size adalah sebagai berikut: 

µ2 = 
𝑡 

𝑡2 

2+𝑑𝑓 

 

Keterangan: 

μ = effect size 

t = t hitung dari uji-t 

df = derajat kebebasan 

 
Kriteria efek pengaruh menurut adalah sebagai berikut. 

 

μ ≤ 0,15 : efek diabaikan (sangat kecil) 

0,15 < μ ≤ 0,40 : efek kecil 

0,40 < μ ≤ 0,75 : efek sedang 

0,75 < μ ≤ 1,10 : efek besar 

1,10 < μ ≤ 1,45 : efek sangat besar 

μ ≥ 1,45 : efek sempurna 

(Dincer, 2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

model Problem Based Learning efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir 

luwes siswa pada materi larutan penyangga yang ditunjukkan dengan rata-rata n-gain 

berkategori “tinggi”, nilai effect size berkategori “besar”, dan didukung dengan 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang berkategori “tinggi”. 

 
 

B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disarankan bahwa: 

 

1. Pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning hendaknya 

diterapkan dalam materi kimia, terutama pada materi larutan penyangga karena 

terbukti memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan keterampilan 

berpikir luwes siswa yang merupakan salah satu indikator keterampilan berpikir 

kreatif. 

2. Penerapan pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning juga 

hendaknya ditunjang dengan LKS berbasis problem based learning untuk 

menuntun siswa untuk menemukan masalahnya sendiri, lalu memecahkan 

masalah itu dengan baik. 
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3. Bagi calon peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa, 

hendaknya mengatur alokasi waktu dengan tepat untuk setiap tahap pembelajaran 

menggunakan problem based learning. 

4. Sebagai guru yang akan menerapkan model Problem Based Learning hendaknya 

mempelajari dengan baik kelima sintak PBL, mulai dari mengorientasikan siswa 

pada masalah hingga mengevaluasi proses pemecahan masalah, sehingga 

pembelajaran dapat berjalan maksimal. 

5. Pembelajaran dengan model Problem Based Learning akan berjalan lebih optimal 

lagi jika didukung dengan sarana dan prasana yang memadai. 
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