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Pembelajaran saat ini harus menggunakan konsep abad 21 yang mengutamakan

peserta didik lebih mengembangkan Higher Order Thingking Skills (HOTS) atau

kemampuan berpikir tingkat tinggi khususnya berpikir kreatif. Pada

kenyataannya LKPD maupun sekolah yang akan diteliti belum menggunakan

langkah-langkah strategi REACT dan belum mengembangkan kemampuan

berpikir tingkat tinggi khususnya berpikir kreatif. Pada pembelajaran dibutuhkan

inovasi dalam penggunaan metode pembelajaran sehingga kemampuan berpikir

kreatif peserta didik dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh LKPD dengan strategi REACT pada materi energi terbarukan terhadap

peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan peningkatan



iii

Mala Pratiwi
kemampuan berpikir kreatif peserta didik setelah penggunaan LKPD dengan

strategi REACT pada materi energi terbarukan. Penelitian ini dilakukan di MAN

1 Bandar Lampung, pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019, dengan desain

penelitian eksperimen non equivalent control grup design. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan LKPD berstrategi REACT

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik,

dengan nilai signifikansi 0,000. Kelas yang menggunakan LKPD berstrategi

REACT menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kreatif lebih tinggi

daripada kelas yang hanya menggunakan LKPD konvensional. N-gain kelas

yang menggunakan LKPD berstrategi REACT 0,7 sedangkan kelas yang

menggunakan LKPD konvensional sebesar 0,5. Cohen’s d effect size yang

didapatkan dikategorikan sangat besar yaitu 1,5 sehinggga efektivitas

pembelajaran menggunakan LKPD berstrategi REACT tinggi.

Kata kunci: LKPD, REACT, berpikir kreatif
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kita masuk pada abad ke 21, banyak kemajuan yang terjadi

khususnya di bidang pendidikan. Pembelajaran saat ini harus menggunakan

konsep abad 21 yang mengutamakan peserta didik lebih mengembangkan

Higher Order Thingking Skills (HOTS) atau kemampuan berpikir tingkat

tinggi khususnya berpikir kreatif. Selain itu, kemampuan peserta didik

memecahkan masalah sangat dibutuhkan pada pembelajaran.

Proses pembelajaran dibutuhkan media yang dapat membantu terwujudnya

tujuan pembelajaran. Banyak berbagai macam media pembelajaran, salah

satunya yang sering digunakan adalah Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).

LKPD dipilih karena lebih efisien dan harga lebih terjangkau. Pada

kenyataannya LKPD yang ditemukan saat ini kurang mengacu pada

kurikulum 13 (K 13) yang memuat materi energi terbarukan. Penulis

mengumpulkan beberapa LKPD dengan nama A, B, C dan D. LKPD A

terdapat materi energi terbarukan sedangkan lainnya tidak ada materi energi

terbarukan, selain itu hanya LKPD A dan B yang sudah mengembangkan

kemampuan berpikir tingkat tinggi khususnya berpikir kreatif selebihnya

belum membelajarkan dengan konsep pembelajaran abad 21.
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Pembelajaran yang saat ini diterapkan oleh banyak sekolah adalah

pembelajaran yang bersifat teacher centered. Pembelajaran seperti ini dimana

guru merupakan obyek pembelajaran. Pembelajaran diisi dengan metode

klasikal. Guru menjelaskan materi dan peserta didik mendengarkan serta

menyimak apa yang disampaikan oleh guru.

Observasi awal penulis di MAN 1 Bandar Lampung menggunakan metode

wawancara dengan guru bidang studi fisika untuk mencari informasi. Hasil

dari wawancara tersebut, guru masih menjadi obyek pembelajaran dimana

guru menjelaskan pembelajaran dan peserta didik menyimak materi yang

sedang dibahas. Jika ada materi yang belum dimengerti oleh peserta didik,

maka bisa ditanyakan kembali kepada guru, sesekali terdapat praktikum

sesuai dengan materi yang sedang dibahas.

Pembelajaran yang efektif, selain menggunakan media pembelajaran

digunakan juga strategi untuk mendukung berhasilnya tujuan pembelajaran.

Salah satunya dengan menggunakan strategi Relating, Experiencing,

Appliying, Coorperating, Transfering (REACT). Strategi ini bersifat

konstruktivistik karena peserta didik diberi kebebasan memikirkan persoalan

fisika yang diajukan. Peserta didik menemukan hubungan penuh makna

antara ide-ide abstrak dengan penerapan praktis di dalam kehidupan sehari-

hari melalui penghubungan konsep, melakukan praktik, dan mencari

penjelasannya serta penggunaan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kenyataannya LKPD maupun sekolah yang akan diteliti belum
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menggunakan langkah-langkah strategi REACT, sehingga perlu

dilakukannya penelitian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui pengaruh LKPD dan mengetahui seberapa besar peningkatan

kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan strategi REACT pada materi

energi terbarukan dengan judul “Pengaruh LKPD dengan Strategi REACT

Energi Terbarukan terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif

Peserta Didik”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini adalah

untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengaruh LKPD dengan strategi REACT pada materi energi

terbarukan terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta

didik?

2. Bagaimana kemampuan berpikir kreatif peserta didik setelah penggunaan

LKPD dengan Strategi REACT pada materi energi terbarukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui:

1. Pengaruh LKPD dengan strategi REACT pada materi energi terbarukan

terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik
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2. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik setelah

penggunaan LKPD dengan strategi REACT pada materi energi

terbarukan

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak

diantaranya:

1. Bagi peserta didik dapat meningkatkan akivitas dan kreativitas peserta

didik dalam proses pembelajaran serta mengembangkan cara berfikir

kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah.

2. Bagi guru fisika dapat digunakan sebagai alternatif dalam melakukan

kegiatan pembelajaran di kelas serta meningkatkan kualitas proses

pembelajaran yang akan berdampak terhadap pencapaian tujuan

pembelajaran.

3. Bagi peneliti lain akan memberikan gambaran akan lebih dan

kurangnya penggunaan lembar kerja peserta didik dengan strategi

REACT terhadap kemampuan berpikir kreatif untuk melakukan

penelitian lebih lanjut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peningkatan

berpikir kreatif yang dihasilkan dari pembelajaran menggunakan LKPD

dengan strategi REACT diukur dengan cara membandingkan perbedaan
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rata-rata N-gain peningkatan kemampuan berpikir kreatif antara kelas

eksperimen dan kontrol.

2. LKPD yang digunakan pada penelitian eksperimen ini adalah LKPD

energi terbarukan dengan strategi REACT yang dimodifikasi dari KPD

yang dikembangkan oleh Ainur Rokhmah dan Madlazim dari Jurusan

Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas

Negeri Surabaya (UNS) 2015.

3. LKPD dengan strategi REACT merupakan LKPD yang menggunakan

langkah-langkah pembelajaran berstrategi REACT. Langkah-langkah

dalam strategi REACT, yaitu mengaitkan (Relating), pada tahap ini

peserta didik diminta untuk menghubungksn konsep yang dipelajari

dengan materi pengetahuan yang dimiliki peserta didik dalam konteks

kehidupan nyata atau pengalaman nyata. Setelah tahap Relating peserta

didik melakukan mengalami (Experiencing), dalam tahap ini peserta

didik diminta untuk belajar melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan.

Tahap selanjutnya menerapkan (Appliying) peserta didik akan

menerapkan konsep-konsep yang sudah dipelajari ke dalam konteks

pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahap selanjutnya bekerja

sama (Coorperating) pada tahap ini peserta didik diminta untuk belajar

dalam konteks berbagi, merespon dan berkomunikasi dengan peserta

didik lain. Tahap terakhir mentransfer (Transfering) pada tahap ini

peserta didik diminta untuk menggunakan pengetahuan dalam konteks

dan situasi yang baru. LKPD pembanding yang digunakan pada
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penelitian eksperimen ini adalah LKPD yang biasa digunakan oleh

sekolah.

4. Penelitian ini menilai kemampuan berpikir kreatif peserta didik.

Karakteristik berpikir kreatif ada lima yaitu kepekaaan, kelancaran,

keluwesan, keaslian, dan elaborasi. Kepekaan adalah kemampuan

mendeteksi, mengenali, dan memahami serta menanggapi suatu

pernyataan. Kelancaran adalah kemampuan peserta didik untuk

mengemukakan bermacam-macam pemecahan masalah atau pendekatan

terhadap masalah. Keaslian adalah kemapuan untuk mencetuskan

gagasan dengan cara-cara yang asli, tidak klise, dan jarang diberikan

kebanyakan orang. Elaborasi adalah kemampuan menambah suatu atau

masalah sehingga menjadi lengkap dan merincinya secara detail yang di

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

5. Kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang diteliti dalam penelitian

ini adalah kepekaan (problem sensitivity), kelancaraan (fluency),

keluwesan (flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration)

pada Kompetensi Dasar (3.11) menganalisis keterbatasan sumber energi

dandampaknya bagi kehidupan dan penugasan pada Kompetensi Dasar

(4.11) menyajikan ide/gagasan masalah keterbatasan sumber energi,

energi alternatif, dan dampaknya bagi kehidupan.

6. Penelitian eksperimen ini dilakukan pada kelas XII IPA semester ganjil

di MAN 1 Bandar Lampung tahun ajaran 2018/2019.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Lembar kerja peserta didik adalah media pembelajaran yang sering

digunakan dalam proses pembelajaran oleh guru dan peserta didik.

Lembar kerja peserta didik merupakan panduan peserta didik untuk

melakukan kegiatan pembelajaran secara individu atau berkelompok.

LKPD adalah media untuk memandu peserta didik untuk mengerjakan

tugas tertentu yang bisa meningkatkan dan memperkuat proses

pembelajaran. Jenis pekerjaan dalam lembar kerja peserta didik dapat

berupa soal latihan, mengumpulkan data, membuat sesuatu, dan

sebagainya yang bertujuan untuk mendorong kreativitas dan

pengembangan imajinasi peserta didik.

Menurut Sudjana dan Rivai (2001:134) yang berpendapat bahwa LKPD

adalah lembaran yang menyertai kegiatan peserta didik yang dipakai

untuk menjawab dan mengerjakan soal-soal tugas atau masalah-masalah

yang harus dipecahkan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa lembar kerja peserta didik

adalah lembaran-lembaran yang berisi panduan materi pembelajaran
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untuk menyelsaikan masalah baik individu maupun kelompok untuk

meningkatkan aktivitas peserta didik dalam hasil belajar peserta didik

dan mencapai kemampuan berpikir kreatif.

LKPD memiliki manfaat yang signifikan dalam pembelajaran. Manfaat

LKPD secara umum adalah media bahan ajar yang dapat mengurangi

peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik, sebagai bahan

ajar yang memudahkan peserta didik memahami materi yang diberikan,

sebagai bahan ajar yang lebih ringkas dan lebih banyak tugas untuk

berlatih, dan memudahkan pelaksanaan pembelajaran kepada peserta

didik.

Merujuk beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa LKPD

disusun secara sistematis LKPD juga digunakan sebagai penuntun

belajar, alat evaluasi, dan memberikan pengalaman belajar peserta didik

secara langsung, baik individu maupun kelompok, serta mengarahkan

peserta didik untuk bertindak lebih aktif dan kreatif dalam proses

pembelajaran.

2. Pembelajaran dengan Strategi REACT

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang membelajarkan peserta didik

secara terintegrasi dengan memperhitungkan faktor lingkungan belajar,

karakteristik peserta didik, karakteristik bidang studi serta berbagai

strategi pembelajaran, baik penyampaian, pengelolaan, maupun

pengorganisasian pembelajaran. Proses pembelajaran perlu dilakukan

dengan tenang dan menyenangkan. Hal tersebut tentu saja menuntut
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aktivitas dan kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan yang

kondusif.

Menurut Mulyasa (2003: 82), “proses pembelajaran dikatakan efektif

apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik,

maupun sosialnya”. Pembelajaran yang efektif saat seluruh peserta didik

terlibat aktif dapat diperoleh dengan berbagai cara salah satunya dengan

menggunakan strategi pembelajaran REACT.

Penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran sangat perlu karena

untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil

yang optimal. Menurut Wena (2011:2-3) Salah satu strategi

pembelajaran adalah strategi pembelajaran REACT yang dikembangkan

dari pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning

(CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan

antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata peserta didik, dan

mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Crawford (2001:3) mendefinisikan relating merupakan pembelajaran

konteks pengalaman hidup atau pengetahuan awal seseorang.

Experiencing sebagai  tahap dimana seorang guru harus memberikan

penekanan pada pembelajaran dengan praktek (learning by doing),

melalui penggalian (exploration), penemuan (discovery), dan rekaan

(invention). Applying sebagai tahapan peserta didik menerapkan konsep

ketika mereka dipacu dalam kegiatan pemecahan masalah dan proyek.
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Pembelajaran cooperating dilakukan dalam konteks saling memberi

masukan dalam pemecahan  masalah, merespon  pendapat teman dan

mengkomunikasikan dengan peserta didik lain. Transferring adalah

strategi pembelajaran dengan menggunakan pengetahuan dalam konteks

atau situasi yang baru yang tidak dapat ditemui di kelas

Menurut Muslich (2011:41-41) tahapan-tahapan strategi REACT ini

sebagai berikut:

a. Menghubungkan (Relating)

Bentuk belajar dalam konteks kehidupan nyata atau pengalaman

nyata. Pembelajaran harus digunakan untuk menghubungkan situasi

sehari-hari dengan informasi baru untuk dipahami atau dengan

problema untuk dipecahkan.

b. Mengalami (Experiencing)

Belajar dalam konteks eksplorasi, penemuan, dan penciptaan. Ini

berarti bahwa pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui

pembelajaran yang mengedepankan proses berfikir kreatif lewat

siklus inquiry

c. Mengaplikasikan (Applying)

Belajar dalam bentuk penerapan hasil belajar kedalam penggunaan

dan kebutuhan praktis. Dalam praktiknya, peserta didik menerapkan

konsep dan informasi kedalam kehidupan mendatang.
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d. Bekerjasama (Cooperating)

Belajar dalam bentuk berbagai informasi dan pengalaman, saling

merespon, dan saling berkomunikasi. Bentuk belajar ini tidak hanya

membantu peserta didik belajar tentang materi, tetapi juga

konsisten dengan penekanan belajar kontekstual dalam kehidupan

nyata.

e. Menyampaikan (Transfering)

Kegiatan belajar dalam bentuk memanfaatkan konteks baru untuk

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar baru.Dengan

kata lain, pengetahuan dan keterampilan tidak sekedar untuk dihafal,

tetapi dapat diggunakan atau dialihkan pada situasi lain dalam hal ini

pengetahuan yang sudah dimiliki didiskusikan.

Berdasarkan tahapan dalam strategi pembelajaran seperti yang telah

dijelaskan diatas, diharapkan peserta didik tidak hanya mendengar

penjelasan guru tetapi dapat berperan aktif untuk menghubungkan,

menemukan, menerapkan, menganalisis, dan memanfaatkan

pemahamannya terhadap konsep yang dipelajari dengan kehidupan

nyata. Perbedaan mendasar antara strategi pembelajaran REACT pada

penelitian ini dengan pembelajaran konvensional adalah guru

memberikan kesempatan peserta didik untuk melakukan percobaan

sehingga peserta didik dapat menghubungkan, menemukan,

menerapkan dan memanfaatkan sebuah konsep baru yang mereka

temukan dapat berkembang dan meningkat.
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Menurut Gulo (2010), strategi REACT memiliki beberapa kelebihan

diantaranya adalah:

a. Memperdalam pemahaman peserta didik, dalam pembelajaran

peserta didik bukan hanya menerima informasi yang

disampaikan oleh guru, melainkan melakukan aktivitas

mengerjakan LKPD sehingga bisa mengkaitkan dan mengalami

sendiri prosesnya.

b. Mengembangkan sikap menghargai diri peserta didik dan orang

lain, dalam pembelajaran peserta didik bekerja sama,

melakukan aktivitas dan menemukan rumusnya sendiri, maka

peserta didik memiliki rasa menghargai diri atau percaya diri

sekaligus menghargai orang lain.

c. Mengembangkan sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki.

Belajar dengan bekerja sama akan melahirkan komunikasi

sesama peserta didik dalam aktivitas dan tanggung jawab,

sehingga dapat menciptakan sikap kebersamaan dan rasa

memiliki.

d. Mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Strategi

REACT melibatkan peserta didik dalam proses pemecahan

masalah. Pada kenyataannya peserta didik akan dihadapkan

dalam masalah-masalah ketika hidup di masyarakat. Ketika

peserta didik terbiasa memecahkan masalah, diharapkan peserta

didik dapat mengembangkan keterampilan memecahkan
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masalah di masa depan. Strategi REACT juga melibatkan

peserta didik dalam

e. Kelompok belajar yang dapat mengembangkan sikap saling

menghormati, menghargai, dan kemampuan negosiasi ide.

Semua aspek ini sangat penting untuk kehidupan masa

depan.

f. Memudahkan peserta didik mengetahui kegunaaan materi

dalam kehidupan sehari-hari. Strategi REACT menekankan

proses pembelajaran dalam konteks. Pemecahan masalah dalam

pembelajaran selalu mengkaitkan pengalaman peserta didik

dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat pembelajaran, peserta

didik juga dihadapkan pada soal-soal aplikasi dan transfer,

sehingga peserta didik akan mengetahui secara langsung

pentingnya materi dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-

hari.

g. Membuat belajar secara inklusif. Strategi REACT melibatkan

peserta didik dalam proses penyelesaian masalah melalui

aktivitas mengalami. Selain itu, peserta didik dihadapkan

pada pengaplikasian dan pentransferan konsep yang juga

merupakan aktivitas pemecahan masalah. Dalam pemecahan

masalah ini, peserta didik akan menggunakan berbagai

pengetahuan, sehingga proses belajar berlangsung secara

inklusif.
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Menurut Husna (2014) strategi REACT diyakini dapat membantu

guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta

didik karena pada pembelajaran dengan strategi REACT peserta

didik tidak sekedar menghafal rumus, tetapi peserta didik yang

mengkonstruksi pengetahuannya dengan mengaitkan konsep yang

dipelajari dengan konteks yang dikenali peserta didik dan ikut aktif

dalam menemukan konsep yang dipelajari sehingga pembelajaran

lebih bermakna. Pada strategi REACT, peserta didik juga diberikan

kesempatan untuk menggunakan konsep yang diperoleh dalam

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari, sehingga peserta didik lebih merasakan manfaat dari materi

yang dipelajari dan untuk kemudian dapat menerapkan konsep yang

telah dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Aini (2016) pembelajaran dengan menggunakan strategi

REACT memiliki kelebihan dibandingkan pembelajaran yang biasa

dilakukan oleh guru. Melalui kegiatan-kegiatan pada strategi

REACT, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi

pengetahuannya sendiri dan memahami kegunaan mata pelajaran

tertentu. Peserta didik dapat menggunakan pengetahuan yang ia

miliki sebelumnya dan pengalamannya dikehidupan sehari-hari

untuk memahami suatu konsep baru yang diberikan. Peserta didik

dapat menerapkan pengetahuan baru yang dimilikinya dalam

berbagai bidang sehingga peserta didik memahami relevansi mata

pelajaran tersebut dalam kehidupan.
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3. Kemampuan Berpikir Kreatif

Berpikir dapat diartikan sebagai proses kognitif dimana dilakukannya

aktivitas mental yang lebih menekankan penalaran untuk memperoleh

pengetahuan. Novita (2015) Proses berpikir berhubungan dengan jenis

perilaku lain dan memerlukan keterlibatan aktif pemikir. Hal penting

disamping pemikiran dapat diartikan, terbangunnya pengetahuan,

penalaran, dan proses yang lebih tinggi seperti mempertimbangkan.

Pada kaitannya dengan berpikir kreatif didefinisikan dengan cara

pandang yang berbeda.

Saat ini sekolah-sekolah banyak yang belum mengembangkan

berpikir tingkat tinggi khususnya berpikir kreatif. Umrotun (2017)

Kemampuan berpikir ditingkat pendidikan dasar dan menengah masih

sangat rendah karena strategi pembelajaran yang dilaksanakan oleh

para guru belum mengarah pada kemampuan berpikir tingkat tinggi

(berpikir analitis, evaluatis, dan kreatif).

Huda (2011) mengatakan bahwa berpikir kreatif adalah suatu

pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Berpikir

kreatif dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang

digunakan seorang untuk membangun ide atau pemikiran yang baru.

Selanjutnya Munandar (2009:19) mengatakan bahwa:

Berpikir kreatif (juga disebut berpikir divergen) ialah memberikan
macam-macam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi
yang diberikan dengan penekanan pada keragaman jumlah dan
kesesuaian.
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Dari uraian di atas bahwa berpikir kreatif  adalah pemikiran yang

memberikan ide baru yang lebih inovatif  dan memungkinkan

munculnya banyak jawaban berdasarkan materi yang sedang dibahas

atau out of the box.

Ciri-ciri kepribadian kreatif biasanya anak selalu ingin tahu, memiliki

minat yang luas, dan menyukai kegemaran dan aktivitas yang kreatif.

Berikut ini ciri-ciri berpikir kreatif  menurut Parwati (2005):

a. Kelancaran (Fluency) yaitu kemampuan untuk membangkitkan

sebuah ide sehingga terjadi peningkatan solusi atau hasil karya,

b. Fleksibelitas (Flexibility) yaitu kemampuan untuk memproduksi

atau menghasilkan suatu produk, persepsi, atau ide yang

bervariasi terhadap masalah,

c. Elaborasi (Elaboration) yaitu kemampuan untuk mengembangkan

atau menumbuhkan suatu ide atau hasil karya,

d. Orisinalitas (Originality) yaitu kemampuan menciptakan ide-ide,

hasil karya yang berbeda atau betul-betul baru,

e. Kompleksitas (Complexity) yaitu kemampuan memasukkan suatu

konsep, ide, atau hasil karya yang sulit, ruwet, berlapis-lapis atau

berlipat ganda ditinjau dari berbagai segi,

f. Keberanian mengambil resiko (Risk-taking) yaitu kemampuan

bertekad dalam mencoba sesuatu yang penuh resiko,

g. Imajinasi (Imagination) yaitu kemampuan untuk berimajinasi,

menghayal,menciptakan barang-barang baru melalui percobaan

yang dapat menghasilkan produk sederhana, dan
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h. Rasa ingin tahu (Curiosity) yaitu kemampuan mencari, meneliti,

mendalami, dan keinginan mengetahui tentang sesuatu lebih jauh.

Selanjutnya Filsaime (2007:20) mengatakan bahwa ada empat

karakteristik berpikir kreatif, sebagai sebuah proses yang melibatkan

unsur-unsur orisinalitas, elaborasi, kelancaran, dan fleksibilitas

Keempat dari karakteristik berpikir kreatif tersebut didefinisikan

sebagai:

a. Orisinalitas

Orisinalitas diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan

stimulasi ide-ide yang orisinil.

b. Elaborasi

Elaborasi diartikan sebagai kemampuan untuk menguraikan sebuah

obyek tertentu.

c. Kelancaran

Kelancaran diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan

segudang ide.

d. Fleksibilitas

Fleksibilitas adalah kemampuan untuk mengatasi rintangan-

rintangan mental, mengubah pendekatan untuk sebuah masalah, dan

tidak terjebak dengan mengasumsikan aturan-aturan atau kondisi-

kondisi yang tidak bisa diterapkan pada sebuah masalah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada lima karakteristik

berpikir kreatif yaitu kepekaan, kelancaran, keluwesan, keaslian, dan
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elaborasi. Beberapa karakteristik tersebut dapat digunakan sebagai

indikator untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif seseorang dalam

menyelesaikan masalah tertentu, misalnya dalam bidang fisika. Agar

kreativitas anak dapat terwujud dibutuhkan adanya dorongan dalam diri

individu (motivasi intrinsik) maupun dorongan dari lingkungan (motivasi

ekstrinsik). Bagaimana meningkatkan kreativitas yang masih terpendam

dalam diri peserta didik.

Wena (2009:138-139), mengatakan bahwa untuk meningkatkan kreativitas

peserta didik dapat dilakukan dengan:

a. Mendorong peserta didik untuk kreatif (tell student to be creative)

b. Mengajari peserta didik beberapa metode untuk menjadi kreatif (teach

student some creativitymethods)

c. Menerima ide-ide kreatif yang dihasilkan peserta didik (accept the

result of creative exercises).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dalam upaya meningkatkan

kreativitas peserta didik perlu dilakukan beberapa hal antara lain:

mendorong peserta didik menjadi kreatif dalam pemecahan masalah,

mengajari peserta didik dengan beberapa metode untuk kreatif dalam

pemecahan masalah, dan menerima ide-ide kreatif yang dihasilkan peserta

didik. Dengan demikian kreativitas peserta didik dapat

ditumbuhkembangkan dalam berbagai cara dalam pemecahan masalah,

dan peranan guru hanya memberikan dorongan, motivasi dan memfasilitasi

peserta didik.
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Dalam usaha peningkatan kemampuan berpikir kreatif khususnya dalam

pembelajaran eksakta. Peserta didik juga dapat menumbuhkan

kepercayaan dirinya, kemandirian dalam belajar, berimajinasi, berani

mengambil resiko dalam menghadapi berbagai tantangan, serta bekerja

keras dalam mengatasi berbagai permasalah yang dihadapinya.

B. Kerangka Pikir

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Variabel bebas pada penelitian

ini adalah lembar kerja peserta didik dengan strategi REACT sedangkan

variabel terikat kemampuan berpikir kreatif. Hubungan variabel terikat dan

variabel bebas dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Bagan Paradigma Pemikiran

Penelitian ini melihat pengaruh lembar kerja peserta didik dengan strategi

REACT terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik, untuk melihat

apakah kemampuan berpikir kreatif peserta didik benar-benar dipengaruhi

oleh lembar kerja peserta didik dengan strategi REACT, maka

digunakanlah kelas kontrol sebagai pembanding.

Y1

Pembelajaran
dengan lembar
kerja peserta didik
dengan strategi
REACT

Pembelajaran
dengan Lembar
kerja peserta didik
konvensional

Kemampuan
berpikir kreatif

Kemampuan
berpikir kreatif

Dibandingkan

Y2

X1

X2
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Pembelajaran dengan LKPD berstrategi REACT (X1) digunakan untuk

mengetahui pengaruh kemampuan berpikir kreatif peserta didik (Y1).

Pembelajaran dengan LKPD konvensional (X2) digunakan untuk

mengetahui pengaruh kemampuan berpikir kreatif peserta didik (Y2).

Hasil dari pembelajaran kelas kontrol dan kelas ekperimen tersebut

dibandingkan. Penggunaan lembar kerja peserta didik dengan strategi

REACT diduga mampu membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam

pembelajaran karena guru memberikan kesempatan peserta didik untuk

melakukan percobaan sehingga dapat menghubungkan, menemukan,

menerapkan, dan memanfaatkan sebuah konsep baru yang mereka

temukan dapat berkembang dan meningkat, dengan demikian kemampuan

berpikir kreatif peserta didik terbangun melalui kegiatan-kegiatan yang

telah tersusun dalam lembar kerja peserta didik dengan langkah-langkah

strategi REACT.

Langkah-langkah strategi REACT yaitu mengaitkan (Relating), pada tahap

ini peserta didik diminta untuk menghubungkan konsep yang dipelajari

dengan materi pengetahuan yang dimiliki peserta didik dalam konteks

kehidupan nyata atau pengalaman nyata. Mengalami (Experiencing),

dalam tahap ini peserta didik diminta untuk belajar melalui kegiatan

eksplorasi dan penemuan. Menerapkan (Applying) peserta didik akan

menerapkan konsep-konsep yang sudah dipelajari ke dalam konteks

pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja sama (Cooperating)

pada tahap ini peserta didik diminta untuk belajar dalam konteks berbagi,

merespon dan berkomunikasi dengan speserta didik lain. Mentransfer
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(Transfering) pada tahap ini peserta didik diminta untuk menggunakan

pengetahuan dalam konteks dan situasi yang baru.

Pembelajaran dengan menggunakan lembar kerja peserta didik

konvensional masih bersifat teacher centered. Guru memiliki peran vital

dalam pembelajaran ini, guru sebagai perencana, penyedia informasi,

dan evaluator. Peserta didik sendiri dijadikan sebagai obyek

pembelajaran, peserta didik hanya mendengarkan penjelasan guru dari

potongan materi dan mengerjakan soal-soal pengayaan dalam lembar

kerja peserta didik tersebut. Oleh karena itu, peserta didik kurang aktif

dalam pembelajaran.

Berdasarkan perbandingan kedua pembelajaran tersebut. Pembelajaran

menggunakan LKPD berstrategi REACT mempengaruhi kemampuan

berpikir kreatif peserta didik. Hal tersebut terjadi karena peserta didik

tidak hanya mendengar penjelasan guru tetapi dapat berperan aktif dalam

pembelajaran dan memanfaatkan pemahamannya terhadap konsep yang

dipelajari pada kehidupan nyata, sehingga mempengaruhi kemampuan

berpikir kreatif peserta didik.

C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar pada penelitian ini adalah:

1. Peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol mendapat

materi yang sama dan diajar oleh guru yang sama.
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2. Peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki rata-

rata kemampuan awal yang sama.

3. Faktor-faktor lain di luar penelitian diabaikan.

D. Hipotesis

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh penggunaan lembar kerja

peserta didik dengan strategi REACT diidentifikasi berdasarkan

kemampuan berpikir kreatif peserta didik sebelum dan sesudah

pembelajaran, dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis pertama

H0 : “Tidak terdapat pengaruh penggunaan lembar kerja peserta didik

dengan strategi REACT terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta

didik pada materi energi terbarukan”.

Hipotesis kedua

H1 : “Terdapat pengaruh kemampuan berpikir kreatif peserta didik setelah

menggunakan lembar kerja peserta didik dengan strategi REACT

pada pada materi energi terbarukan”.



III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran

2018/2019 di MAN 1 Bandar Lampung.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas XII IPA 1, XII IPA 2,

dan XII IPA 3 MAN 1 Bandar Lampung semester ganjil tahun pelajaran

2018/2019. Penelitian ini dilakukan dengan pemberian perlakuan

pembelajaran dari peneliti pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas

kontrol. Penelitian pada dua kelas ini dilakukan pada kelas yang peserta

didiknya memiliki kemampuan awal peserta didik relatif sama, diuji dengan

test kemampuan awal. Berdasarkan hal tersebut, pengambilan sampel pada

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Pengambilan sampel

dilakukan pada peserta didik kelas XII IPA yang akan diambil 2 kelas

sebagai sampel, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua kelas ini akan

dibandingkan dalam peningkatan kemampuan berpikir kreatif.
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C. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu satu variabel bebas (X) dan satu

variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan

media pembelajaran lembar kerja peserta didik dengan strategi REACT

sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir

kreatif.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen. Eksperimen yang

dilakukan langsung dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan quasi

experimental dengan desain menggunakan the non-equivalent control group

design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi

sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan

eksperimen. Pada penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu satu kelompok

diberi perlakuan tertentu dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan

tertentu. Pelakuan ini adalah penggunaan lembar kerja peserta didik dengan

strategi REACT.

Diagram rancangan penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Desain Eksperimen Non Equivalent  Control  Grup Design

O1 X1 O2

O1 X2 O2
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Keterangan:

O1 : tes awal (pretest) Kemampuan Berpikir Kreatif Kelas Eksperimen

O2 : tes akhir (posttest) Kemampuan Berpikir Kreatif Kelas Eksperimen

O3 : tes awal (pretest) Kemampuan Berpikir Kreatif Kelas Kontrol

O4 : tes akhir (posttest) Kemampuan Berpikir Kreatif Kelas Kontrol

X1 : perlakuan pembelajaran LKPD dengan strategi REACT

X2 : pembelajaran LKPD yang biasa digunakan di sekolah

(Sugiyono, 2011: 79)

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

1. Menetapkan sampel.

2. Melakukan penilaian awal terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta

didik melalui pretest kemampuan berpikir kreatif pada materi energi

terbarukan.

3. Melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan media

pembelajaran LKPD dengan strategi REACT pada materi energi

terbarukan.

4. Mengadakan posttest kemampuan berpikir kreatif materi energi

terbarukan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui dan memperoleh

data mengenai kemampuan berpikir kreatif peserta didik.

5. Menilai hasil posttest kemampuan berpikir kreatif pada materi energi

terbarukan untuk mengetahui perubahan kemampuan berpikir kreatif

peserta didik.
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6. Menganalisis hasil observasi mengenai pengaruh penggunaan LKPD

dengan strategi REACT materi energi terbarukan terhadap kemampuan

berpikir kreatif peserta didik.

F. Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data yang diperoleh dari lembar tes tertulis ini berupa data kuantitatif

atau dalam bentuk angka. Peningkatkan kemampuan berpikir kreatif yang

akurat maka tes yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi

kriteria tes yang baik. Sebelum instrumen diujikan pada sampel

penelitian, terlebih dahulu instrumen pengujian harus diuji menggunakan

uji validitas dan uji reliabilitas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk memperoleh data kemampuan berpikir kritis

peserta didik adalah:

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan pada tahap studi pendahuluan.

Wawancara dilakukan untuk mencari informasi mengenai variable-

variabel yang diselidiki. Wawancara ditujukkan pada salah satu guru

Fisika kelas XII SMA/MA sederajat untuk mengetahui pengalaman

guru dalam melaksanakan pembelajaran fisika dan penggunaan

lembar kerja peserta didik menggunakan strategi REACT di sekolah

tersebut.
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b. Tes

Tes yang digunakan pada penelitian ini yaitu tes awal (pretest)

kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan tes akhir (posttest)

kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi energi

terbarukan. Tes dengan soal uraian dengan rubrik penilaian

kemampuan berpikir kreatif.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh sejumlah

data penelitian. Data mempunyai kedudukan yang sangat penting karena

suatu penggambaran variabel yang diteliti serta berfungsi sebagai alat

pembuktian hipotesis. Mutu penelitian sangat ditentukan dari benar tidaknya

data yang diperoleh, sedangkan benar tidaknya data ditentukan dari baik atau

tidaknya instrument pengumpul data. Instrumen penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

1. Lembar Kerja Peserta Didik biasa digunakan di sekolah

LKPD yang biasa digunakan sekolah berupa LKPD paket yang dibeli

oleh sekolah dan diberikan untuk kelas kontrol.

2. Lembar Kerja Peserta Didik dengan strategi REACT

LKPD dengan strategi REACT ini digunakan untuk kelas eksperimen

sebagai panduan bagi peserta didik dalam kerja kelompok yang berupa

kegiatan eksperimen.

3. Rencana Pelaksanan Pembelajaran (RPP)
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RPP adalah suatu rancangan pelaksanaan pembelajaran yang digunakan

selama pelaksananaan proses pembelajaran.

4. Lembar tes untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif peserta didik.

Tes ini digunakan pada saat pretest dan posttest pertemuan pertama dan

pertemuan ketiga berbentuk essay dengan masing-masing sebanyak 10

soal.

H. Analisis Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas merupakan ukuran yang menyatakan tingkat kebenaran suatu

alat ukur. Persoalan validitas instrumen berhubungan dengan

pertanyaan, apakah suatu instrumen yang dibuat mampu

menggambarkan ciri-ciri, sifat, atau aspek apa saja yang diukur, sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya. Dari penjelasan di atas peneliti

menggunakan validitas tes karena penelitian hanya mengukur aspek

kognitif atau tingkat pengetahuannya. Validitas yang peneliti gunakan

adalah korelasi product moment dengan angka kasar.

Dinyatakan dengan rumus:

= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ )}{ ∑ − (∑ )}
Kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,3

maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya jika korelasi

antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut

dinyatakan tidak valid. Jika r hitung > r tabel dengan α = 0,05 maka

koefisien korelasi tersebut signifikan.
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2. Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang apabila digunakan

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data

yang sama. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen

didasarkan pada pendapat Arikunto (2007: 109) yang menyatakan bahwa

untuk mengitung reabilitas dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

= − 1 1 − ∑
Keterangan:

r11 =reabilitas yang dicari

=jumlah varian skor tiap-tiap item

= varian total

Menentukan harga reabilitas suatu obyek dapat ditentukan dari tabel

reabilitas. Nilai kriteria reabilitas instrument dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Kriteria Reabilitas Instrumen

Nilai Keterangan

0,80  < r11 ≤  1,00 Reabilitas sangat tinggi

0,60  < r11 ≤  0,80 Reabilitas tinggi

0,40  < r11 ≤  0,60 Reabilitas sedang

0,20  < r11 ≤  0,40 Reabilitas rendah
r11 ≤  0,20 Reabilitas sangat rendah

(Arikunto, 2010:319)
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Semua uji instrumen dilakukan dengan bantuan SPSS dengan metode

Alpha Cronbach’s dalam pengolahan datanya. Jika semua uji telah

dilakukan dan didapatkan hasil uji validitas dan reabilitas yang diinginkan,

maka instrumen sudah siap digunakan.

I. Teknik dan Analisis Data

1. Uji Normalitas

Penelitian ini dilakukan menggunakan uji statistik non- parametrik yaitu

Kolmogrov-Smirnov menggunakan bantuan program komputer SPSS

untuk menentukan apakah jenis distribusinya normal atau tidak normal

caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujiannya yaitu:

H0= data terdistribusi secara normal

H1= data tidak terdistribusi secara normal

Pedoman pengambilan keputusan:

1) Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas ≤ 0,05 maka

distribusinya adalah tidak normal.

2) Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka

distribusinya adalah normal

3) Data pretest dan posttest setelah dianalisis normalitas menunjukkan

distribusi normal dan homogen, maka tidak perlu menggunakan

analisis nonparametrik mann-whitney.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan menggunakan Kolmogorof Smirnof (uji F),

atau menggunakan uji Homogenitas Levene. Jika kedua kelas mempunyai
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varians yang tidak jauh berbeda (sama), maka kedua kelas dikatakan

homogen, Demikian pula sebaliknya. Adapun hipotesisnya sebagai

berikut:

H0: Varians homogen

H1: Varians tidak homogen

Untuk melihat uji homogenitas varians menggunakaan uji F maka

rumusnya seperti dibawah ini

=
Keterangan:

F= harga fister

=varians

(Triyono, 2013: 220)

Kriteria uji adalah apabila nilai F Hitung ≤ F Tabel maka data sampel

homogen dan apabila F Hitung > F Tabel maka data sampel tidak

homogen. Kedua data akan homogen,  jika signifikansi > 0,05, atau

terima H0 jika signifikansi > 0,05.

3. N Gain

Analisis hasil belajar pada aspek kognitif yang menggunakan nilai pretest

dan posttest, sehingga digunakan analisis N-Gain dengan persamaan

berikut:

− ( ) = −−
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Keterangan:

g = N-gain

Spost = Skor posttest

Spre = Skor pretest

Smax = Skor maksimum

Kriteria interperensi N-gain dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Interpretasi N-gain

N-gain Kriteria Interpretasi
N-gain>0,7 Tinggi

0,3 ≤ N-gain≤ 0,7 Sedang
N-gain < 0,3 Rendah

(Meltzer, 2002)

Peningkatan hasil belajar peserta didik menganalisisnya menggunakan skor

pretest dan posttest. Peningkatan skor awal dan skor akhir dari variabel

tersebut merupakan adanya peningkatan atau penurunan hasil belajar pada

penggunaan LKPD berstrategi REACT dalam pembelajaran di kelas

eksperimen.

4. Uji T Untuk Dua Sampel Bebas (Independent Sample T-test)

Independent sample t-test digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan.

Kemudian t tabel dicari pada tabel ditribusi t dengan α = 5% : 2 = 2,5% (uji 2

sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-2. Setelah diperoleh besar thitung dan

ttabel maka dilakukan pengujian dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

H0 diterima jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel.



33

H0 ditolak jika –ttabel < ttabel atau  thitung> ttabel.

Berdasarkan nilai sig. atau nilai signifikansi:

a. Jika nilai sig. atau signifikansi > 0,05 maka H0 diterima.

b. Jika nilai sig. atau signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak.

1. Menentukan Hipotesis

Hipotesis yang ditentukan dalam pengujian Independent Sample T-test

ini adalah:

Hipotesis

H0: Tidak terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta

didik setelah menggunakan lembar kerja peserta didik dengan

strategi REACT pada materi energy terbarukan.

H1: Terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik

setelah menggunakan lembar kerja peserta didik dengan strategi

REACT pada materi energi terbarukan.

2. Menentukan level of significant sebesar 5% atau 0,05.

3. Menentukan kriteria pengujian.

4. Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis.

5. Effect Size

Effect size adalah langkah untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran

yang digunakan dan diterapkan kepada peserta didik. Persamaan yang

digunakan sebagai berikut:
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= ( − 1) ₁ + ( − 2)+ − 2
Keterangan:

Sgab = Effect Size two group

N1 = Jumlah sampel kelompok eksperimen

N2 = Jumlah sampel kelompok kontrol

S1
2 = Varian kelompok eksperimen

S2
2 = Varian kelompok kontrol

Ada berbagai pendekatan untuk mempresentasikan nilai d. Salah satunya

adalah nilai d tersebut dibandingkan dengan nilai referensi yang diberikan.

Kriteria interpretasi effect size untuk two group dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Interpretasi Effect Size

Size                                              Interpretation
d>0,8 Efek Sangat besar
0,5<d≤0,8 Efek Besar
0,2<d≤0,5 Efek Sedang
0<d≤0,2 Efek Kecil

(Cohen’s , 1994)

Jika effect size besar, maka ini berarti perbedaan rata-rata antar kelompok

besar. Semakin besar Cohen’s d yang didapatkan maka semakin tinggi

efektivitas metode pembelajaran yang digunakan dan diterapkan kepada

peserta didik.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan LKPD dengan strategi REACT pada materi energi terbarukan

terdapat pengaruh peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik.

Hal ini dapat terlihat dari rata-rata nilai N-gain pada kelas eksperimen

sebesar 0,7 dengan kategori sedang, sedangkan 0,5 untuk kelas kontrol

dengan kategori sedang. Peningkatan pada kelas eksperimen lebih besar

daripada kelas kontrol jika dilihat dari perbedaan rata-rata N-gain

kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Pada penelitian ini Cohen’s d

effect size yang didapatkan dikategorikan sangat besar yaitu 1,5 sehinggga

efektivitas menggunakan LKPD berstrategi REACT tinggi.

2. Kemampuan berpikir kreatif peserta didik setelah penggunaan LKPD

dengan strategi REACT terdapat pengaruh yang signifikan terhadap

kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Hal ini dilihat signifikansi

(0,000 < 0,05) maka H0 ditolak artinya terdapat perbedaan kemampuan

berpikir kreatif peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol

secara signifikan.
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B. Saran

Berdasarkan pengamatan selama pembelajaran berlangsung dan juga analisis

terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik, maka penulis memberikan

saran sebagai berikut:

1. Pembelajaran dengan menggunakan lembar kerja peserta didik berstrategi

REACT dapat dijadikan salah satu alternatif pembelajaran bagi guru di

sekolah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik.

2. Pada penggunaan lembar kerja peserta didik berstrategi REACT, perlu

dipertimbangkan waktu yang cukup panjang. Proses pembelajaran peserta

didik akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dapat berperan

aktif dalam pembelajaran dan memanfaatkan pemahamannya terhadap

konsep yang dipelajari.
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