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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh LKS berbasis Problem 

Solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit. Penelitian ini menggunakan metode quasi 

eksperiment dengan desain Non-Equivalent Pretest Posttest Control Group 

Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 13 

Bandarlampung. Pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling, 

diperoleh kelas X MIPA 1 sebagai kelas eksperimen dan X MIPA 5 sebagai kelas 

kontrol. Pada kelas eksperimen menggunakan media pembelajaran dengan LKS 

berbasis problem solving sedangkan kelas kontrol menggunakan LKS 

konvensional. Data keterampilan berpikir kreatif siswa dianalisis menggunakan 

SPSS 17.0. Hasil penelitian menunjukkan keterampilan berpikir kreatif siswa di 

kelas eksperimen diperoleh rata-rata skor n-Gain yang berkategori “tinggi” dan 

kelas kontrol berkategori “sedang”. LKS berbasis problem solving berpengaruh 



 

 

terhadap peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa dengan besar pengaruh 

pada kelas eksperimen dan LKS konvensional berpengaruh pada kelas kontrol.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa LKS berbasis problem 

solving memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan keterampilan berpikir 

kreatif siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

 

Kata kunci: LKS berbasis problem solving, keterampilan berpikir kreatif, larutan 

elektrolit dan non elektrolit. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

 

 

Kini kita telah memasuki abad 21, abad dimana berbagai informasi dapat 

diperoleh oleh semua orang di penjuru dunia tanpa terkecuali. Abad 21 

menuntut individu bukan hanya memiliki pengetahuan saja namun harus 

memiliki kecapakan atau keterampilan yang baik. Dimana salah satu 

keterampilan abad 21 yang dapat dikuasai melalui pendidikan ialah learning 

and innovation skills 4 C menurut Nasional Education Association (2002) 

learning and innovation skills terdiri dari 4 aspek, yaitu critical thinking 

(berpikir kritis), communication (komunikasi), collaboration (kolaborasi/ 

kerjasama), dan creativity (kreativitas).  

 

Kurikulum 2013 merupakan gerbang awal untuk memasuki pendidikan di 

abad 21. Pendidikan abad 21 menuntut siswa untuk menyelesaikan masalah 

melalui ilmu pengetahuan yang mereka peroleh serta memberi kesempatan 

bagi siswa untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti yang di-

peroleh dari proses ilmiah dalam menyelesaikan masalah pada kehidupan 

kesehariannya (Wijaya, 2016). Penggunaan kurikulum 2013 yang memasuki 

abad 21 juga mengubah paradigma belajar dunia, yakni paradigma teaching 

menjadi learning. Kini bukan lagi guru yang menjadi pusat belajar, namun 
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siswa yang menjadi pusat belajar. Peranan guru dalam kurikulum 2013 

diharapkan tidak hanya menjadi sumber belajar melainkan juga sebagai 

fasilitator dalam seluruh kegiatan pembelajaran (Hidayat, 2013).  

 

Keterampilan abad 21 yang dikembangkan dari penerapan kurikulum 2013 

diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa, khususnya 

keterampilan berpikir kreatif. Sumber daya manusia yang kreatif melalui 

gagasan cemerlangnya dipastikan mampu menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi di era globalisasi abad 21.  Keterampilan berpikir kreatif akan mudah 

dilatihkan apabila siswa diberikan permasalahan berdasarkan pengalaman 

yang mereka peroleh atau permasalahan yang timbul dalam kehidupan 

seharai-hari. 

 

Keterampilan berpikir kreatif merupakan keterampilan berpikir untuk meng-

hasilkan ide-ide baru, ide-ide yang berguna, dan ide-ide alternatif yang dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah (Abidin, 2016). Berpikir kreatif 

merupakan suatu kegiatan eksplorasi untuk melahirkan ide-ide baru yang 

berbeda dengan yang sudah ada yang dapat digunakan untuk membantu siswa 

dalam memberikan suatu keputusan yang berkualitas dalam menyelesaikan 

masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari (Munandar, 2014). 

Keterampilan berpikir kreatif bisa dilatih dan dikembangkan, kemudian 

diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran yang memungkinkan untuk 

pengembangan berpikir tersebut. Oleh karena itu keterampilan berpikir kreatif 

perlu diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran, salah satunya adalah 
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kimia. Kimia sebagai salah satu cabang IPA dalam proses pembelajarannya 

tidak hanya untuk menguasai pengetahuan kimia sebagai produk, tetapi juga 

untuk menguasai sikap ilmiah dan penerapan kimia dalam kehidupan sehari-

hari (Salirawati, 2010). 

 

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di SMA Negeri 13 Bandarlampung 

dengan guru bidang studi kimia, bahwa pada proses pembelajaran kimia di 

SMA tersebut sudah mengarahkan siswa untuk memperoleh pengertahuan dan 

konsep materi yang diajarkan namun guru kurang melatih keterampilan 

berpikir kreatif untuk menghadapi dan memecahkan suatu masalah. Ke-

terampilan berpikir kreatif siswa dapat dilatih melalui penggunaan LKS 

berbasis Problem Solving. LKS berbasis Problem Solving ini akan me-

rangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan 

menyeluruh, karena dalam proses pembelajarannya siswa fokus kepada per-

masalahan dalam rangka mencari pemecahannya. LKS berbasis Problem 

Solving diharapkan dapat melatih siswa dalam memecahkan masalah ilmiah, 

merumuskan hipotesis, merancang suatu eksperimen untuk menguji hipotesis 

dan  mengambil suatu kesimpulan dari sekumpulan data yang diperoleh siswa 

dari pembelajaran kimia, sehingga siswa dapat melatih keterampilan berpikir 

kreatif.  

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dilakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh LKS Berbasis Problem Solving Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa.” 
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B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh LKS berbasis Problem Solving 

untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh LKS berbasis Problem 

Solving untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa  

LKS berbasis Problem Solving diharapkan dapat melatih siswa terampil 

dalam berpikir kreatif khususnya pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit.  

2. Bagi guru dan calon guru 

LKS berbasis Problem Solving diharapkan dapat melatih guru mengajak 

siswa untuk berpikir kreatif dalam menghadapi dan memecahkan masalah. 

3. Bagi sekolah  

LKS berbasis Problem Solving dalam pembelajaran merupakan alternatif 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah.  
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E. Ruang Lingkup  

 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. LKS berbasis Problem Solving adalah LKS yang terdiri dari, meng-

orientasi masalah, mencari informasi, merumuskan hipotesis, menguji 

hipotesis dan menyimpulkan.  

2. Pengaruh LKS berbasis Problem Solving pada penelitian ini ditunjukkan 

dengan adanya perbedaan n-gain yang signifikan antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol.  

3. Ukuran pengaruh (effect size) pembelajaran menggunakan LKS berbasis 

Problem Solving  untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif 

ditentukan dari nilai t dan uji effect size (Jahjouh, 2014). 

4. Keterampilan abad 21 yang akan diteliti adalah keterampilan berpikir 

kreatif, menurut Munandar (2014) keterampilan berpikir kreatif ada 5 

namun hanya 4 keterampilan berpikir kreatif yang diteliti meliputi:  

1) Berpikir lancar; 2) Berpikir luwes; 3) Berpikir orisinil; 4) Berpikir 

evaluatif.  

5. Materi pada penelitian ini adalah Larutan elektrolit dan non elektrolit yang 

meliputi daya hantar listrik larutan elektrolit dan non elektrolit, penyebab 

larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, serta jenis senyawa 

pada larutan elektrolit. 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Lembar Kerja Siswa 

 

 

Pembelajaran yang menuntut siswa menjadi problem solver diperlukan suatu 

media pembelajaran yaitu salah satunya media Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS 

adalah salah satu bahan ajar yang membantu dalam proses kegiatan pembelajaran, 

di dalamnya terdapat materi secara singkat, tujuan pembelajaran, petunjuk 

mengerjakan atau instruksi, percobaan untuk membuktikan teori atau konsep, dan 

sejumlah pertanyaan yang harus dijawab siswa sehingga siswa dapat mem-perluas 

dan memperdalam materi yang dipelajari (Depdiknas, 2008).  

 

Lembar kegiatan siswa dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek 

kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam 

panduan eksperimen ataupun demonstrasi. LKS merupakan suatu bahan ajar cetak 

berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang 

mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Penggunaan LKS diharapkan 

dapat membantu siswa dalam pembelajaran kimia yang berorientasi pada proses 

dapat tercapai. Pengunaan LKS yang dikembangkan dapat membuat siswa 

menjadi berperan secara aktif (Celikler, 2010). Bentuk-bentuk lembar kerja siswa 
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yaitu: (a) LKS yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. (b) LKS 

yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep 

yang telah ditemukan (c) LKS yang berfungsi sebagai penuntun belajar siswa. (d) 

LKS yang berfungsi sebagai penguatan. (e) LKS yang berfungsi sebagai petunjuk 

praktikum. Dalam kegiatan ini siswa diharapkan lebih aktif sehingga 

pembelajaran berpusat pada siswa (Jannah & Sukarna, 2016). 

 

Widjajanti (2010) mengemukakan Lembar Kerja Siswa selain sebagai media 

pembelajaran juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu : 

1) merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau 

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan belajar mengajar. 

2) dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan menghemat 

waktu penyajian suatu topik. 

3) dapat untuk mengetahui seberapa jauh materi yang telah dikuasai siswa. 

4) dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas. 

5) membantu siswa dapat lebih aktif dlam proses belajar mengajar. 

6) dapat membangkitkan minat siswa jika LKS disusun secara rapi, sistematis 

mudah dipahami oleh siswa sehingga mudah menarik perhatian siswa. 

7) dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri siswa dan meningkatkan 

motivasi belajar dan rasa ingin tahu. 

8) dapat mempermudah penyelesaian tugas perorangan, kelompok atau 

klasikal karena siswa dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan kecepatan 

belajarnya. 
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9) dapat digunakan untuk melatih siswa menggunakan waktu seefektif 

mungkin 

10) dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. 

 

Pendekatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan media LKS. 

Cara penyajian materi dalam LKS meliputi penyampaian materi kegiatan yang 

melibatkan siswa secara aktif misalnya latihan soal, diskusi, dan percobaan 

sederhana. LKS yang disusun harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar menjadi 

LKS yang berkualitas baik. Syarat-syarat didaktik, konstruksi, dan teknis yang 

harus dipenuhi, antara lain: 

1. Syarat-syarat didaktik mengatur tentang penggunaan LKS yang bersifat 

universal dapat digunakan dengan baik untuk siswa yang lamban atau 

yang pandai. LKS lebih menekankan pada proses untuk menemukan 

konsep, dan yang terpenting dalam LKS ada variasi stimulus melalui 

berbagai media dan kegiatan siswa. LKS diharapkan mengutamakan pada 

pengembangan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan 

estetika. Pengalaman belajar siswa ditentukan oleh tujuan pengembangan 

pribadi siswa; 

2. Syarat konstruksi berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan 

kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam LKS; dan 

3. Syarat teknis menekankan pada tulisan, gambar, penampilan dalam LKS. 

(Darmodjo & Kaligis, 1992). 
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LKS yang digunakan sebagai salah satu media yang efektif dalam kegiatan 

pembelajaran ini terdiri dari dua kategori LKS yaitu LKS eksperimen yang 

digunakan ketika dalam pembelajaran materi tersebut terdapat praktikum yang 

akan memudahkan para peserta didik lebih memahami konsep materinya dan LKS 

Noneksperimen jika pembelajaran tanpa ada praktikum dan dilakukan hanya 

dikelas (Sari, 2015).  

Dalam penelitian ini, LKS berbasis problem solving merupakan LKS yang 

termasuk kedalam kategori LKS eksperimen dan LKS Non-Eksperimen. 

 

B. Model Pembelajaran Problem Solving 

 

 

Model Solusi Masalah atau Problem Solving adalah model pembelajaran yang 

menerapkan pola pemberian masalah atau kasus kepada siswa untuk diselesaikan. 

Masalah atau kasus itu tentu disesuaikan dengan materi bidang studi yang menjadi 

pusat belajar. Masalah atau kasus tersebut diberikan kepada siswa untuk 

diselesaikan secara individu atau berkelompok. Masalah atau kasus yang 

diberikan kepada siswa dapat berupa masalah rekayasa (buatan) maupun masalah 

nyata yang alami dihadapi siswa (Muliawan, 2016). 

 

Problem solving adalah upaya individu atau kelompok untuk menemukan 

jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang telah dimiliki 

sebelumnya dalam rangka memenuhi tuntutan situasi yag tak lumrah tersebut 

(Krulik & Rudnick, 1996). Problem solving akan meningkatkan daya intelektual 

dalam memecahkan permasalahan yang sulit karena siswa diberi kesempatan 

untuk mengeksplorasikan dirinya dengan mengkombinasikan pengetahuan yang 
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telah dimilikinya yaitu declarative, procedural, conditional (Caprioara, 2015). 

Aktivitas problem solving diawali dengan konfrontasi dan berakhir apabila sebuah 

jawaban telah diperoleh sesuai dengan kondisi masalah. Kemampuan pemecahan 

masalah dapat diwujudkan melalui kemampuan reasoning hipotesis, dan model-

model yang dibangkitkan oleh siswa sendiri (Kurniawan, 2012). 

Langkah-langkah model pemecahan masalah adalah sebagai berikut: 

b. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh dari 

siswa sesuai dengan taraf kemampuannya. 

c. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah tersebut. Misalnya dengan membaca buku-buku, bertanya, berdiskusi 

dan lain-lain. 

d. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban yang 

tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh. 

e. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam hal ini siswa harus 

berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban 

tersebut betul-betuk sesuai. 

f. kesimpulan. Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir tentang 

jawaban dari masalah tersebut (Suryani dan Agung, 2012). 

 

Kelebihan dan kekurangan pembelajaran problem solving menurut Djamarah dan 

Zain (2010) adalah sebagai berikut: 

1. Kelebihan pembelajaran problem solving  

a. Pembelajaran ini dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih 

relevan dengan kehidupan. 
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b. Proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat 

membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah 

secara terampil. 

c. Pembelajaran ini merangsang pengembangan kemampuan berpikir 

siswa secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya, 

siswa banyak melakukan mental dengan menyoroti permasalahan dari 

berbagai segi dalam rangka mencari pemecahannya. 

2. Kekurangan pembelajaran problem solving 

a. Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan 

tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya serta pengetahuan 

dan pengalaman yang telah dimiliki siswa, sangat memerlukan ke-

mampuan dan keterampilan guru. 

b. Proses belajar mengajar dengan menggunakan pembelajaran ini sering 

memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil 

waktu pelajaran lain. 

c. Mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan 

menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak ber- 

pikir memecahkan permasalahan sendiri atau kelompok, yang kadang-

kadang memerlukan berbagai sumber belajar, merupakan kesulitan 

tersendiri bagi siswa.  

 

Cara-Cara Mengatasi Kelemahan-Kelemahan Model Problem Solving maka cara 

yang dapat dilakukan menurut Djamarah dan Zain (2010) adalah: 
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a. Masalah yang diajukan untuk diselesaikan, carilah masalah yang aktual, 

sering terjadi. Untuk itu juga perlu kiranya memperoleh input dari peserta 

diklat terlebih dahulu. Bagaimana menurut pendapat mereka tentang 

masalah itu. Apakah kemampuan dan pengetahuan peserta diklat diper-

kirakan masih sanggup untuk menyelesaikannya. 

b. Diusahakan agar melihat sesuatu masalah dari sudut lain, dalam arti 

masalah itu harus diolah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan prior 

knowledge dan kemampuan peserta diklat. 

c. Uraikanlah suatu masalah menjadi unsur-unsur sebab akibat, dan pilihlah 

mana yang betul-betul relevan serta cocok dengan keadaan peserta diklat. 

Jangan sampai terjadi kekaburan bagi peserta diklat tentang dari mana 

mereka harus memulai tugasnya. 

d. Cara menyelesaikan masalah, peserta didik bisa dibantu dengan membuat 

model pohon masalah, atau memetakan masalah (problem mapping) dan 

masing-masing dicarikan alternatif penyelesaiannya. 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya telah dijabarkan bahwa lembar kerja siswa atau 

LKS merupakan suatu media pembelajaran untuk membantu siswa secara mandiri 

menemukan konsep materi yang dipelajari. LKS yang diberikan kepada siswa 

sebaiknya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun salah satu 

kebutuhan siswa yang perlu dilatih dalam pembelajaran adalah keterampilan 

berpikir kreatif.  
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LKS berbasis Problem Solving merupakan salah satu LKS yang dirancang untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dengan mengadopsi model problem 

solving. Pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem solving akan 

merangsang pengembangan kemampuan berfikir siswa secara kreatif dan 

menyeluruh, karena dalam proses pembelajarannya siswa menyoroti permasalah-

an dari berbagai segi dalam rangka mencari pemecahannya. LKS berbasis 

Problem Solving dapat melatih siswa dalam memecahkan masalah ilmiah, me-

rumuskan hipotesis, merancang suatu eksperimen untuk menguji hipotesis dan  

mengambil suatu kesimpulan dari sekumpulan data yang diperoleh siswa dari 

pembelajaran kimia, sehingga siswa dapat melatih keterampilan berpikir kreatif.  

 

C. Keterampilan Berpikir Kreatif  

 

 

Berpikir kreatif adalah keterampilan berpikir untuk menghasilkan ide-ide baru, 

ide-ide yang berguna, dan ide-ide alternatif yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah (Abidin, 2016). Berpikir kreatif adalah suatu kegiatan 

eksplorasi untuk melahirkan ide-ide baru yang berbeda dengan yang sudah ada 

yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memberikan suatu keputusan 

yang berkualitas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari (Munandar, 2014). Berpikir kreatif harus memenuhi tiga 

syarat. Pertama, kreativitas melibatkan respon atau gagasan yang baru, yang 

secara spesifik sengat jarang terjadi. Kedua, memecahkan persoalan secara 

realistis. Ketiga, kreativitas merupakan usaha untuk mempertahankan in-sight 

yang orisinal, menilai dan mengembangkannya sebaik mungkin (Nggermanto, 

2015). 
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Keterampilan berpikir kreatif memiliki lima indikator keterampilan, yaitu 

indikator keterampilan berpikir lancar (fluency), indikator keterampilan berpikir 

luwes (flexibility), indikator kemampuan berpikir orisinil (originality), indikator 

kemampuan elaboratif (elaboration), dan indikator keterampilan berpikir evaluatif 

(evaluation) (Munandar, 2014).  

Keterampilan berpikir kreatif mempunyai empat kriteria yang pertama yaitu, 

kelancaran. Kelancaran dalam berpikir merupakan kemampuan menghasilkan 

banyak gagasan atau jawaban penyelesaian yang relevan dan arus pemikiran yang 

lancar. Kriteria yang kedua adalah kelenturan atau fleksibel. Kelenturan dalam 

berpikir merupakan kemampuan memberikan gagasan atau jawaban yang 

bervariasi, arah pemikiran yang berbeda-beda, mengubah cara atau pendekatan 

dan dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Kriteria ketiga adalah 

keaslian atau orisinal. Keaslian merupakan kemampuan menghasilkan ungkapan 

yang baru dan unik, memberikan jawaban yang tidak lazim, dan mampu membuat 

kombinasi-kombinasi yang tak lazim dari suatu bagian-bagian. Kriteria yang 

keempat adalah keterperincian atau elaborasi. Keterperincian merupakan 

kemampuan untuk mengembangkan suatu gagasan, memperinci detail-detail dan 

memperluas gagasan (Munandar, 2014).  

Kemampuan berpikir kreatif berkenaan dengan kemampuan menghasilkan atau 

mengembangkan sesuatu yang baru, yaitu sesuatu yang tidak biasa yang berbeda 

dari ide-ide yang dihasilkan kebanyakan orang (Muzaki, 2014). Ciri-ciri berpikir 

kreatif (aptitude) menurut Munandar dalam Afifah (2016) seperti yang terlihat 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Indikator keterampilan berpikir kreatif  

Pengertian Sub Indikator 

Berpikir Lancar (Fluency) 

1. Mencetuskan banyak gagasan, 

jawaban, penyelesaian masalah 

atau jawaban. 

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. 

c. Mempunyai banyak gagasan 

mengenai suatu masalah. 

d.  Lancar mengungkapkan gagasan- 

gagasannya. 

e. Bekerja lebih cepat dan 

melakukan lebih banyak dari 

orang lain. 

f. Dapat dengan cepat melihat 

kesalahan dan kelemahan dari 

suatu objek atau situasi. 

Berpikir Luwes (Flexibility) 

1. Menghasilkan gagasan, jawaban, 

atau pertanyaan yang bervariasi. 

2. Dapat melihat suatu masalah dari 

sudut pandang yang berbeda. 

3. Mencari banyak alternatif atau 

arah yang berbeda. 

4. Mampu mengubah cara 

pendekatan. 

 

 

a. Memberikan bermacam-macam 

penafsiran terhadap suatu gambar, 

cerita atau masalah. 

b. Menerapkan suatu konsep atau 

asas dengan cara yang berbeda-

beda. 

c. Jika diberikan suatu masalah 

biasanya memikirkan bermacam-

macam cara mengerjakannya. 

Berpikir Orisinil (Originality) 

1. Mampu melahirkan ungkapan 

yang baru dan unik. 

2. Memikirkan cara-cara yang tak 

lazim untuk mengungkapkan diri. 

3. Mampu membuat kombinasi-

kombinasi yang tak lazim dari 

bagianbagian atau unsur-unsur. 

a. memikirkan masalah-masalah atau 

hal yang tidak terpikirkan orang 

lain. 

b. Mempertanyakan cara-cara yang 

lama dan berusaha memikirkan 

cara-cara yang baru. 

c. Memilih cara berpikir lain dari 

pada yang lain. 

 

 

Berpikir Elaboratif (Elaboration) 

1. Mampu memperkaya dan 

mengembangkan suatu gagasan 

atau produk. 

2. Menambah atau merinci detail-

detail dari suatu objek, gagasan 

atau situasi sehingga menjadi 

lebih menarik. 

a. Mencari arti yang lebih mendalam 

terhadap jawaban atau pemecahan 

masalah dengan melakukan 

langkah-langkah yang terperinci. 

b. Mengembangkan atau 

memperkaya gagasan orang lain. 

c. Menambah garis-garis, warna-

warna, dan detail-detail (bagian-

bagian) terhadap gambaranya 

sendiri atau gambar orang lain. 



16 

 

Lanjutan Tabel  1. Indikator keterampilan berpikir kreatif  

Berpikir Evaluatif (Evaluation) 

1. Menentukan kebenaran suatu 

pertanyaan atau kebenaran suatu 

penyelesaian masalah. 

2. Mampu mengambil keputusan 

terhadap situasi terbuka. 

3. Tidak hanya mencetuskan 

gagasan tetapi juga 

melaksanakannya. 

a. Memberi pertimbangan atas dasar 

sudut pandang sendiri. 

b. Mencetuskan pandangan sendiri 

mengenai suatu hal. 

c. Mempunyai alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

d. Menentukan pendapat dan 

bertahan terhadapnya. 

 

Pada penelitian ini, indikator yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel 2 

berikut ini. 

Tabel 2. Indikator berpikir kreatif yang dikembangkan 

No. Indikator Sub Indikator 

1. Berpikir Lancar (Fluency) 

 

 

 

 

 

 

a. Mengajukan banyak 

pertanyaan. 

b. Lancar 

mengungkapkan 

gagasan-gagasannya. 

2. Berpikir Luwes (Flexibility) a. Memberikan 

bermacam-macam 

penafsiran terhadap 

suatu gambar, cerita 

atau masalah. 

b. Menerapkan suatu 

konsep atau asas 

dengan cara yang 

berbeda-beda. 

 Berpikir Orisinil (Originality) Memikirkan masalah-

masalah atau hal yang 

tidak terpikirkan orang 

lain. 

 Berpikir Evaluatif (Evaluation) Mempunyai alasan yang 

dapat dipertanggung-

jawabkan 
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D. Kerangka Berpikir 

 

 

Model Problem Solving adalah model pembelajaran yang menerapkan pola 

pemberian masalah atau kasus kepada siswa untuk diselesaikan secara mandiri 

melalui serangkaian proses pembelajaran, sehingga siswa diharapkan memiliki 

keterampilan berpikir kreatif sesuai dengan yang diinginkan pada abad 21.  

 

Penelitian ini akan meneliti bagaimana pengaruh LKS berbasis Problem Solving 

untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Variabel bebas pada 

penelitian ini yaitu, LKS berbasis Problem Solving dan LKS konvensional, 

sedangkan variabel terikatnya keterampilan berpikir kreatif siswa.  

 

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

kedua kelas sebelum diberikan perlakuan. Pemberian soal pretes ini bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan awal berpikir kreatif siswa. Kelas eksperimen 

diberikan perlakuan menggunakan LKS berbasis Problem Solving dan pada kelas 

kontrol diberikan perlakuan dengan LKS konvensional. Langkah selanjutnya, 

kedua kelompok sampel diberikan postes untuk mengetahui kemampuan akhir 

berpikir kreatif siswa. 

 

LKS berbasis Problem Solving melalui lima langkah, yaitu mengorientasi siswa 

pada masalah, menuntun siswa untuk mencari informasi terkait masalah, siswa 

diminta untuk merumuskan hipotesis dari masalah tersebut, siswa menguji 

kebenaran terkait hipotesis yang telah ia kemukakan dan siswa diminta untuk 

menarik kesimpulan pemecahan masalah. Pelaksanaan pembelajaran 
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menggunakan LKS berbasis Problem Solving dengan langkah sebagai berikut: 

diberikan permasalahan, mencari informasi, hipotesis, menguji hipotesis dan 

menarik kesimpulan, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kreatif siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

 

E. Anggapan Dasar  

 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Siswa kelas X IPA di SMAN 13 Bandarlampung 

2. Perbedaan nilai n-Gain pada kelas eksperimen dan kelas kontrol terhadap 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit terjadi karena perbedaan perlakuan dalam proses belajar. 

3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan keterampilan berpikir 

kreatif pada kedua kelas diabaikan. 

 

 

 

F. Hipotesis  

 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan LKS berbasis problem 

solving berpengaruh untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa 

 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIPA SMA Negeri 13 

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2018-2019 yang tersebar dalam enam yaitu X 

MIPA 1, X MIPA 2, X MIPA 3, X MIPA 4, X MIPA 5 dan X MIPA 6. kelas. 

Dari seluruh populasi yang ada pada kelas X diambil 2 kelas dari populasi yang 

dijadikan sampel, 1 kelas bertindak sebagai kelas eksperimen menggunakan LKS 

berbasis Problem Solving dan 1 kelas lainnya sebagai kelas kontrol menggunkan 

LKS konvensional. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random 

sampling dengan teknik cluster random sampling, dan didapatkan kelas X MIPA 

1 sebagai kelas eksperimen dan X MIPA 5 sebagai kelas kontrol. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang berupa 

data hasil tes sebelum belajar (pretes) dan hasil tes setelah belajar (postes) siswa, 

serta data pendukung yang berupa lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis problem solving dan data angket respon siswa 

terhadap penggunaan LKS berbasis problem solving. 
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1. Pretes 

Pretes merupakan uji awal sebelum dilakukan eksperimen pada sampel 

penelitian. Pretes yang digunakan sebanyak 5 soal essay untuk melatih 

keterampilan berpikir kreatif. 

2. Postes  

Postes merupakan uji akhir atau tes akhir, yaitu tes yang dilaksanakan setelah 

perlakuan. Soal postes yaitu terdiri dari 5 soal essay.  

3. Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Menggunakan LKS berbasis 

problem solving  

Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Menggunakan LKS berbasis 

problem solving merupakan lembar yang diisi oleh observer dalam 

melaksanakan pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem solving. 

4. Angket Respon Siswa  

Angket respon siswa yang bertujuan untuk mengumpulkan data respon siswa 

terhadap penggunaan LKS berbasis problem solving. 

Sumber data dari penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas kontrol dan kelas 

eksperimen.  

 

 

C. Variabel Penelitian  

 

 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas, variabel terikat 

dan variabel kontrol. Sebagai variabel bebas adalah LKS berbasis Problem 
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Solving dan LKS konvensional (sebagimana telah dijelaskan dalam ruang lingkup 

penelitian). Sebagai variabel terikat adalah keterampilan berpikir kreatif siswa. 

Sebagai variabel kontrol adalah materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

 

D. Metode dan Desain Penelitian  

 

 

Metode penelitian ini adalah quasi experiment dengan desain non-equivalent 

pretest-postest control group design. Desain penelitian ini dapat digambarkan 

dengan tabel sebagai berikut (Fraenkel, 2012): 

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 LKS berbasis Problem Solving  

O2 : Postes (Setelah perlakuan) 

C : Pembelajaran menggunakan LKS konvensional 

 

 

E. Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian 

 

 

1. Perangkat pembelajaran  

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Analisis SKL-KI-KD  
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b. Analisis konsep dimodifikasi dari Okhtaria (2017). 

c. Silabus yang dimodifikasi dari Oktharia (2017). 

d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dimodifikasi dari Oktharia 

(2017). 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis Problem Solving materi larutan elektrolit 

dan non elektrolit berjumlah 2 buah LKS. 

3. Instrumen Pembelajaran  

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah: 

a. Soal pretes dan postes yang berupa soal keterampilan berpikir kreatif 

b. Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Menggunakan LKS 

berbasis problem solving diadopsi dari Zulianti (2017). 

c. Angket respon siswa diadopsi dari Oktharia (2017) 

 

 

F. Pelaksanaan Penelitian  

 

 

Langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tahap Pra penelitian  

a. Meminta izin kepada Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMA 

Negeri 13 Bandarlampung untuk melaksanakan penelitian. 

b. Melakukan observasi dengan guru kimia kelas X MIPA untuk 

mendapatkan informasi mengenai pembelajaran kimia yang diterapkan di 

sekolah. 

c. Peneliti menentukan populasi kemudian menentukan sampel penelitian 

sebanyak 2 kelas. 

d. Menyusun perangkat pembelajaran 
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e. Menyusun instrumen penelitian 

f. Melakukan validasi terhadap instrumen penelitian 

2. Tahap penelitian  

Melaksanakan penelitian, adapun prosedur pelaksanaan penelitian adalah: 

a. Melakukan pretes dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi larutan elektrolit dan 

non elektrolit sesuai dengan pembelajaran yang telah ditetapkan pada 

masing-masing kelas. 

c. 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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Adapun prosedur penelitian disajikan pada alur penelitian berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap  

Prapenelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Pascapenelitian 
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G. Teknik Analisis Data Penelitian  

 

1. Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

Teknik analisis data validitas dan reliabilitas instrumen tes keterampilan 

berpikir kreatif siswa dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen tes yang 

digunakan telah memenuhi syarat dan layak digunakan sebagai pengumpul 

data.  

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 kreatif. Soal akan dikatakan valid apabila nilai 

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

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 



26 
 

(Arifin, 2009). Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunkan rumus Alpha 

Cronbach yang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan derajat 

reliabilitas alat evaluasi, dalam hal ini analisis dilakukan dengan 

menggunakan SPSS statistic 17.0. kriteria derajat reliabilitas (r11) alat 

evaluasi menurut Guilford dalam Suherman (2003): 

0,80 <r11 ≤ 1,00; derajar 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 

Nilai pretes dan postes pada penelitian keterampilan berpikir kreatif siswa 

pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit dirumuskan sebagai 

berikut: 

Nilai siswa = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 

Setelah mengetahui nilai masing-masing siswa, maka ditentukan rata-rata 

nilai pretes maupun postesnya dengan rumus sebagai berikut: 

Rata-rata nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 × 100 

 

3. Perhitungan Nilai n-Gain 

Nilai siswa yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menghitung n-gain 

yang selanjutnya digunakan untuk uji hipotesis. Rumurs n-gain menurut Hake 

(2002) adalah sebagai berikut: 
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n-Gain =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 −𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠

100 –𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠
 

Setelah itu menghitung nilai n-Gain dari masing-masing siswa, maka ditentukan 

rata-rata n-Gain dengan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛 − 𝐺𝑎𝑖𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 × 100 

Adapun kriterianya adalah : 

1) Pembelajaran dengan skor n-Gain “tinggi”, jika rata-rata n-Gain > 0,7 

2) Pembelajaran dengan skor n-Gain “sedang”, jika rata-rata n-Gain terletak 

antara 0,3 < n-Gain ≤ 0,7 

3) Pembelajaran dengan skor n-Gain “rendah”, jika rata-rata n- Gain ≤ 0,3 (Hake  

dalam Sunyono, 2014). 

4. Analisis data keterlaksanaan pembelajaran menggunakan LKS berbasis 

problem solving  

Analisis data keterlaksanaan pembelajaran diukur melalui penilaian terhadap 

keterlaksanaan RPP yang memuat unsur-unsur model pembelajaran yang 

meliputi sintak pembelajaran, sistem sosial, dan perilaku guru. Analisis 

keterlaksanaan pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem solving 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap aspek 

pengamatan. Persentase ketercapaian menurut Sudjana (2005) dihitung 

dengan rumus: 

% 𝐽𝑖 =  
∑ 𝐽𝑖

𝑁
 × 100% 

Keterangan: 

% Ji = Presentase ketercapaian dari skor ideal untuk setiap aspek pengamatan 

pada pertemuan ke-i 

ΣJi   = Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh observer 

atau pengamat pada pertemuan ke-i  
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N    = Skor maksimal (skor ideal) 

 

2) Menghitung rata-rata presentase ketercapaian untuk setiap aspek 

pengamatan dari dua orang pengamat. 

3) Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase keterlaksanaan 

pembelajaran (RPP) sebagaimana pada tabel tafsiran berikut ini (Arikunto, 

2006): 

Tabel 4. Kriteria tingkat keterlaksanaan LKS 

 

Persentase Kriteria 

80,1% - 100% Sangat tinggi 

60,1% - 80% Tinggi 

40,1% - 60,0% Sedang 

20,1% - 40,0% Rendah 

0,0% - 20,0% Sangat rendah 

 

5. Analisis data respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran  

Analisis data respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

LKS berbasis problem solving, dilakukan langkah-langkah berikut: 

1. Menghitung jumlah siswa yang memberikan respon positif dan negatif 

2. Menghitung persentase jumlah siswa yang memberikan respon positif dan 

negatif 

3. Menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga persentase 

sebagaimana Tabel.4 
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H. Uji Hipotesis  

 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji perbedaan dua 

rata-rata. Uji perbedaan dua rata-rata dengan n-gain keterampilan berpikir kreatif 

siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit dari kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, perlu dikatakan uji 

normalitas dan uji homogenitas pada data penelitian tersebut.  

1. Uji normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel 

berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas ini 

dilakukan dengan menggunakan SPSS 17. Data dikatakan memenuhi asumsi 

normalitas jika pada Kolmogorov-Smirnov nilai sig. > 0.05. 

2. Uji Homogenitas Dua Varians 

Uji homogenitas dua varians digunakan untuk mengetahui apakah dua 

kelompok sampel mempunyai varians yang homogen atau tidak. 

H0 = data penelitian mempunyai variansi yang homogen 

H1 = data penelitian mempunyai variansi yang tidak homogen  

Pengujian homogenitas ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17. 

Terima H0 jika nilai sig. > 0.05 dan tolak H0 jika nilai sig ≤ 0.05. 

3. Uji perbedaan dua rata-rata 

Untuk data sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal, maka uji 

hipotesis yang digunakan adalah uji parametrik (Sudjana, 2005). Dalam 

penelitian ini, digunakan aplikasi SPSS 17. Terima H0 jika sig. > 0.05 atau 

tolak H0 jika sig ≤ 0.05. 

Hipotesis keterampilan berpikir kreatif 
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H0 : Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kreatif pada materi larutan 

elektrolit dan non-elektrolit dikelas yang diterapkan LKS berbasis problem 

solving lebih rendah atau sama dengan rata-rata n-gain keterampilan berpikir 

kreatif pada kelas yang diterapkan LKS konvensional.  

H0 : μ1x ≤ μ2x 

H1 :Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kreatif pada materi larutan 

elektrolit dan non-elektrolit dikelas yang diterapkan LKS berbasis problem 

solving lebih tinggi daripada rata-rata n-gain keterampilan berpikir kreatif 

pada kelas yang diterapkan LKS konvensional. 

H1 : μ1x> μ2x 

Keterangan: 

μ1: rata-rata n-gain (x) pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dikelas 

yang diterapkan pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis problem 

solving. 

μ2 : rata-rata n-gain (x) pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dikelas 

yang diterapkan pembelajaran dengan menggunakan LKS konvensional. 

4. Analisis Ukuran Pengaruh (Effect Size) 

Setelah diketahui nilai pretes dan postes, dilakukan analisis ukuran pengaruh 

pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem solving untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif menggunakan uji ukuran pengaruh 

(effect size). Taraf kepercayaan yang digunakan adalah α = 0,05. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menen-tukan ukuran pengaruh 

dengan rumus sebagai berikut: 

μ2 =  
t2

t2  + df
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Keterangan: 

µ = effect size 

t = t hitung dari uji-t 

df = derajat kebebasan                 (Jahjouh, 2014) 

kriteria efek pengaruh 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, pengujian hipotesis dan pembahasan dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulan bahwa LKS berbasis problem solving 

memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif 

siswa. Hal tersebut didukung melalui hasil analisis ketercapaian indikator 

keterampilan berpikir kreatif yang meningkat pada kelas eksperimen. Indikator 

berpikir kreatif yang paling menonjol adalah indikator berpikir lancar sedangkan 

indikator berpikir kreatif yang kurang menonjol adalah indikator berpikir orisinil. 

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa: 

1. LKS berbasis problem solving berpengaruh terhadap peningkatan ke-

terampilan berpikir kreatif siswa khususnya pada indikator keterampilan 

berpikir lancar, keterampilan berpikir luwes, dan keterampilan berpikir 

evaluatif. Oleh karena itu, peneliti menyarankan hendaknya LKS berbasis 

problem solving diterapkan dalam pembelajaran kimia dikelas, terutama pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit sehingga dapat membantu siswa 

dalam mempelajari materi. 
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2. Soal-soal dalam skripsi ini perlu dipertimbangkan lagi untuk digunakan dalam 

melatih keterampilan berpikir kreatif. Hal tersebut terjadi karena instrumen tes 

yang digunkan tidak divalidasi oleh ahli, sehingga masih ada indikator 

keterampilan berpikir kreatif yang sulit untuk ditingkatkan yaitu indikator 

berpikir orisinil. 

3. Saat proses pembelajaran menggunakan LKS berbasis problem solving, guru 

harus memberikan batasan-batasan waktu kepada siswa dalam menyelesaikan 

aktivitasnya. 
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