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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK DAUR 

ULANG MINYAK JELANTAH DALAM MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI SISWA SMA 

 

OLEH 

TRI ROHMAH MUHARROMAH 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran berbasis 

proyek daur ulang minyak jelantah (PBPDUMJ) dalam meningkatkan keteram-

pilan berkomunikasi siswa SMA.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuasi eksperimen dengan The Matching-Only Pretest-Posttest Control 

Group Design.  Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 14 Bandarlampung.  

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dan didapatkan 

kelas XI MIA 4 sebagai kelas kontrol dan kelas XI MIA 6 sebagai kelas eksperi-

men.  Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik parametrik meng-

gunakan uji-t dan perhitungan n-gain.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata postes kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, serta nilai rata-

rata n-gain kelas eksperimen berkategori sedang.  Simpulan dari penelitian ini 

adalah PBPDUMJ efektif dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa 

SMA. 

 

Kata kunci:  pembelajaran berbasis proyek, keterampilan berkomunikasi, daur 

  ulang minyak jelantah  
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Memasuki abad 21, kehidupan manusia mengalami perubahan fundamental yang 

berbeda dari abad sebelumnya.  Perubahan fundamental yang terjadi dikarenakan 

abad yang sedang kita lalui ini, memiliki berbagai tantangan (Sudarisman, 2015).  

Tantangan abad 21 memiliki kriteria khusus yang ditandai dengan kompleksitas 

permasalahan dunia global, persaingan bebas, dan situasi yang tidak pasti (unpre-

dictable) yang harus dihadapi oleh setiap individu (Gibson, 1997;  Sudarisman, 

2015).  

 

Tantangan abad 21 dapat dihadapi oleh setiap manusia yang memiliki keteram-

pilan abad 21 (Herwina dan Iswan, 2018).  Keterampilan abad 21 atau keteram-

pilan 4C, meliputi keterampilan berpikir kritis dan mengatasi masalah (Critical 

Thinking and Problem Solving), komunikasi dan kolaborasi (Communication and 

Collaboration), serta kreativitas dan inovasi (Creativity and Innovation) (Trilling 

dan Fadel, 2009).  Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan abad 21 

akan mampu memenangkan persaingan bebas dalam dunia kerja. 

 

Keterampilan abad 21 dapat dilatih dengan menerapkan pendidikan yang berpedo-

man dengan filosofi pendidikan Indonesia.  Berdasarkan permendikbud no 59 
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tahun 2014, Pendidikan memiliki filosofi untuk membangun kehidupan masa kini 

dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan 

intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berparti-

sipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik 

(experimentalism and social reconstructivism).  Upaya yang dapat dilakukan 

adalah memberikan tantangan kepada siswa berupa masalah nyata dalam kehidu-

pan sehari-hari (ill structured problem) (Fogarty, 1997), misalnya masalah 

minyak goreng bekas (minyak jelantah).  

 

Minyak jelantah merupakan limbah dari minyak goreng yang telah digunakan dua 

kali atau lebih (Dising, 2006).  Struktur kimiawi minyak jelantah mengalami keru-

sakan yang diakibatkan pemanasan berulang kali (Rukmini, 2007).  Minyak 

goreng tidak boleh digunakan lebih dari 3 kali karena dapat menyebabkan ber-

bagai macam penyakit dalam tubuh (Naomi, Gaol dan Toha, 2013).  Minyak 

jelantah yang dibuang tanpa perlakuan khusus pada tempat tak seharusnya dapat 

berdampak pada kerusakan lingkungan  (Maidin dkk., 2017). 

 

Masalah minyak jelantah dapat diatasi dengan proyek daur ulang.  Beberapa 

proyek yang dapat dilakukan, diantaranya :  pemurnian minyak jelantah dengan 

arang (Hidayati, Masturi dan Yulianti, 2016;  Pakiding, Sumarni dan Musafira, 

2014), pembuatan sabun (Afrozi, Iswadi, Nuraeni, dan Pratiwi., 2017;  Maidin 

dkk., 2017;  Naomi, Gaol dan Toha, 2013;  Salguero, Leon dan Marejon, 2018) 

dan pembuatan pelumas (Rochmat, 2018), serta minyak jelantah juga dapat 

digunakan untuk pembuatan biodiesel (Adhari, Yusnimar dan Utami, 2016;  

Gashaw dan Teshita, 2014;  Raqeeb dan Bhargavi, 2015;  Tropecêlo, Caetano, 
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Caiado, and Castanheiro, 2016).  

 

Penanganan masalah minyak jelantah menjadi proyek daur ulang, dapat dibela-

jarkan pada siswa dengan menggunakan project based learning model atau model 

pembelajaran berbasis proyek (PBP).  Model PBP melibatkan siswa dalam mem-

pelajari pengetahuan dan keterampilan melalui proses yang terstruktur, pengala-

man yang nyata dan teliti yang dirancang untuk menghasilkan produk (Sutirman, 

2013).  Model PBP merupakan model pembelajaran yang memperhatikan pema-

haman siswa melalui kegiatan eksplorasi, penilaian, interpretasi dan mensintesis 

informasi melalui cara yang bermakna (The George Lucas Educational 

Foundation [TGLEF], 2005). 

 

Tahapan model PBP sebagaimana yang dikembangkan oleh TGLEF (2005) 

adalah penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, 

menyusun jadwal, memonitor kemajuan proyek, menilai hasil, dan mengevaluasi 

pengalaman.  Pada tahap mendesain perencanaan proyek, siswa mencari info 

mengenai perbedaan antara minyak goreng dengan minyak jelantah, bahaya dan 

masalah yang disebabkan oleh minyak jelantah, serta solusi yang telah dilakukan 

orang lain untuk mengatasi masalah minyak jelantah.  Pada tahap ini, siswa 

dilatih untuk mengubah data dari satu bentuk kebentuk lainnya, selanjutnya 

siswa menentukan produk.  Pada tahap penentuan produk siswa akan dilatih 

dalam mengutarakan suatu gagasan.   

 

Pada tahap menyusun jadwal, siswa menentukan alokasi waktu dan batas waktu 

akhir dalam penyelesaian proyek, siswa dapat dilatih dalam mengutarakan suatu 

gagasan.  Tahap mengevaluasi pengalaman, siswa mempresentasikan hasil 
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proyek dihadapan guru dan siswa lain.  Tahap ini dapat melatih siswa dalam 

mengutarakan suatu gagasan.  Berdasarkan tahapan PBP yang telah diuraikan, 

diharapkan adanya peningkatan keterampilan berkomunikasi siswa. 

 

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan PBP.  Berdasarkan hasil pe-

nelitian menunjukkan bahwa model PBP dapat meningkatkan keterampilan ber-

pikir kreatif siswa (Diawati dkk., 2017;  Suryanti and Paramitha, 2018).  Model 

PBP dapat meningkatkan hubungan guru-siswa dan pembelajaran menjadi lebih 

memuaskan dan menyenangkan (Hugerat, 2016).  Penerapan pembelajaran ber-

basis proyek dengan berbantuan modul daur ulang limbah berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemampuan literasi sains siswa di SMA Negeri 3 Pekalongan 

(Hapsari, Lisdiana, dan Sukaesih, 2016). 

 

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan 

komunikasi siswa setelah implementasi PBP (Saenab dkk., 2018).  Terdapat 

pengaruh penerapan model PBP pada konsep biodiversitas terhadap kemampuan 

komunikasi siswa SMAN 5 Kota Serang (Lestari dkk., 2016), dan kemampuan 

berkomunikasi siswa kelas XI MIA 1 SMA Babussalam Pekanbaru dapat dilatih-

kan melalui penerapan PBP (Putri, Yenita dan Nor, 2015).  Namun demikian tidak 

ditemukan penelitian tentang pembelajaran berbasis proyek daur ulang minyak 

jelantah dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa.  

 

Fakta dilapangan tenyata tidak seperti yang diharapkan.  Berdasarkan observasi di 

SMA Negeri 14 Bandarlampung, siswa tidak pernah dilatih untuk memecahkan 

masalah dengan membuat produk.  Siswa hanya dituntut untuk lebih mementing-

kan pengetahuan tanpa ada penerapan dari pengetahuan tersebut.  Observasi juga 
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dilakukan peneliti kepada pedagang gorengan yang dilaksanakan pada tanggal 16 

Oktober 2018 di daerah Bandarlampung.  Hasil observasi menunjukkan bahwa 

rata-rata pedagang gorengan menggunakan minyak sebanyak 8,8 liter perhari.  

Minyak yang digunakan untuk menggoreng dipakai beberapa kali penggorengan 

dengan sistem berkelanjutan.  Jika minyak yang digunakan pedagang gorengan 

sudah berwarna cokelat kehitaman, minyak akan dibuang ke lingkungan tanpa 

dilakukan perlakuan khusus. 

 

Berdasarkan kajian teoritik dan empirik, PBP diyakini dapat menjadi model 

pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam melatih keterampilan berkomuni-

kasi siswa khususnya dalam pembelajaran kimia.  Siswa dapat memecahkan ber-

bagai masalah nyata dan menantang yang berkaitan dengan konsep-konsep kimia.  

Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang berjudul :  “Efektivitas Pembelajaran 

Berbasis Proyek Daur Ulang Minyak Jelantah Dalam Meningkatkan Keterampilan 

Berkomunikasi Siswa SMA”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana efektivitas pembelajaran berbasis proyek daur ulang minyak 

 jelantah (PBPDUMJ) dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa 

SMA? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka  tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas PBPDUMJ dalam meningkatkan 



 

6 

keterampilan berkomunikasi siswa SMA. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak   

yang bersangkutan, yaitu: 

1.  membantu memberikan pengalaman kepada siswa dalam menyelesaikan   

masalah minyak jelantah dengan menghasilkan produk. 

2.  memberi inspirasi kepada guru untuk menerapkan model pembelajaran berbasis 

proyek  

3.  membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang menantang siswa   

dan sebagai masukan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran  

 

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka ruang lingkup 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  model  PBPDUMJ dikatakan efektif apabila nilai rata-rata postes di kelas 

eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, serta nilai rata-rata n gain yang 

diperoleh di kelas eksperimen berkategori sedang atau tinggi; 

2.  keterampilan berkomunikasi yang diteliti adalah keterampilan berkomunikasi 

menurut Permendikbud No 59 (2014) , yaitu mengutarakan suatu gagasan dan 

mengubah data dari satu bentuk ke bentuk lainnya;  serta 

3.  model pembelajaran berbasis proyek yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan langkah pembelajaran menurut TGLEF (2005). 

 



 

 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Pembelajaran Berbasis Proyek (PBP) 

 

Model PBP merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam mem-

pelajari pengetahuan dan keterampilan melalui proses yang terstruktur, pengala-

man nyata dan teliti yang dirancang untuk dapat menghasilkan produk (Sutirman, 

2013).  Model PBP memiliki potensi untuk memungkinkan siswa meneliti, meren-

canakan, merancang dan merefleksikan penciptaan proyek teknologi (Doppelt, 

2000).  Project-based learning can be defined briefly as ‘a model that organizes 

learning around projects’ yang berarti PBP dapat didefinisikan secara singkat 

sebagai model yang mengatur pembelajaran di sekitar proyek (Hugerat, 2016).  

Model PBP merupakan model pembelajaran yang memperhatikan pemahaman 

siswa melalui kegiatan eksplorasi, penilaian, interpretasi dan mensintesis infor-

masi melalui cara yang bermakna (TGLEF, 2005). 

 

Menurut Hanafiah dan Suhana (2009), model PBP adalah 

model pembelajaran yang memperkenankan peserta didik untuk bekerja 

mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya dan mengkulminasikannya 

dalam produk nyata.  

 

Model PBP mengajak siswa untuk belajar terstruktur dan terorganisasi dalam 

suatu proyek atau dalam bentuk lain sesuai dengan isu-isu lingkungan (Baker, 

Trygg dan Otto, 2011).  Model PBP memiliki tahapan yang mampu membimbing 
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peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi dengan mem-

fasilitasi peserta didik untuk berinvestigasi, memecahkan masalah, bersifat student 

centered dan menghasilkan produk nyata berupa hasil proyek (Wibowo, Suratsih 

dan Widowati, 2015).  

 

Model PBP memiliki karakteristik sebagai berikut:  a) peserta didik membuat 

keputusan dan membuat kerangka kerja;  b) terdapat masalah yang pemecahannya 

tidak ditentukan sebelumnya;  c) peserta didik merancang proses untuk mencapai 

hasil;  d) peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola 

informasi yang dikumpulkan;  e) peserta didik melakukan evaluasi secara kontinu;  

f) peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan;  g) hasil 

akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya;  h) kelas memiliki atmosfir yang 

memberi toleransi kesalahan dan perubahan (Wena, 2010). 

 

Langkah-langkah PBP sebagaimana yang dikembangkan oleh TGLEF (2005) 

adalah sebagai berikut :  a) penentuan pertanyaan mendasar.  Pertanyaan yang 

dapat memberi penugasan kepada siswa dalam melakukan suatu aktivitas yang 

sesuai dengan dunia nyata dan relevan untuk siswa serta dimulai dengan sebuah 

investigasi mendalam;  b) mendesain perencanaan proyek.  Siswa merencanakan 

alat dan bahan, serta langkah kerja yang dapat membantu penyelesaian proyek;  c) 

menyusun jadwal.  Siswa dan guru secara kolaboratif dalam menyelesaikan pro-

yek, seperti membuat alokasi waktu dan batas waktu akhir dalam penyelesaian 

proyek, serta membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara;  d) me-

monitor kemajuan proyek.  Siswa dapat berkonsultasi dengan guru terkait kema-

juan dan kendala proyek;  e) menilai hasil.  Penilaian dilakukan untuk membantu 
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guru dalam mengukur ketercapaian standar, mengetahui kemajuan masing-masing 

siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai 

siswa,;  f) mengevaluasi pengalaman, siswa beserta guru melakukan refleksi ter-

hadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan.  Proses refleksi dilaku-

kan baik secara individu maupun kelompok.  Pada tahap ini peserta didik diminta 

untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan 

proyek. 

 

Model PBP memiliki beberapa keuntungan bagi siswa jika guru menerapkannya 

dalam pembelajaran disekolah, yaitu motivasi siswa meningkat, siswa memper-

oleh hasil akademik yang sama atau lebih baik daripada menggunakan model lain, 

keterlibatan siswa dalam proyek membuat mereka lebih memiliki tanggung jawab 

dalam pembelajaran, keterampilan siswa dapat dikembangkan terutama dalam 

keterampilan berpikir tingkat tinggi, pemecahan masalah, kolaborasi dan berko-

munikasi, serta siswa dapat memperluas akses belajar mereka sehingga dapat 

menjadi strategi agar siswa dapat lebih terlibat dalam beragam budaya (Sutirman, 

2013;  Wena, 2011). 

 

Model PBP tidak hanya memiliki beberapa keuntungan, tetapi juga memiliki 

beberapa kekurangan, yaitu dalam proses pembelajarannya PBP membutuhkan 

banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk, membu-

tuhkan biaya yang cukup banyak, membutuhkan guru yang terampil dan mau 

belajar, membutuhkan fasilitas, peralatan dan bahan yang memadai, tidak sesuai 

untuk siswa yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta kete-

rampilan yang dibutuhkan (Sani, 2014). 
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B.  Keterampilan Berkomunikasi 

 

Berkomunikasi dapat diartikan menyampaikan dan memperoleh fakta, konsep dan 

prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk tulisan, gambar, gerak, tindakan, atau 

penampilan misalnya dengan berdiskusi, mendeklamasikan, mendramakan, meng-

ungkapkan, melaporkan (dalam bentuk lisan, tulisan, gerak, atau penampilan) 

(Dimyati dan Mudjiono, 2009).  Keterampilan komunikasi (Communication 

Skills) menurut keterampilan abad ke-21 adalah penyampaian ide atau informasi 

baik itu dilakukan secara lisan, tulisan, ataupun non verbal, yang digunakan untuk 

pencapaian tujuan (Kartika, 2016).  Keterampilan berkomunikasi mencangkup 

kemampuan membuat grafik, diagram, bagan, tabel, karangan, laporan, serta 

menyampaikan gagasan secara lisan (Putri dan Sutarno, 2012). 

 

Menurut Adler dan Clark (2003), definisi komunikasi lisan adalah  

a social systematic process of creating symbolic meaning and responding 

between communicators constructed in a specific context yang berarti 

sebuah proses sosial sistematis untuk menciptakan makna simbolis dan 

saling menanggapi antar komunikator yang dibangun dalam konteks 

tertentu. 

 

Keterampilan berkomunikasi merupakan keterampilan yang penting dalam sains, 

karena dengan memiliki keterampilan berkomunikasi, seseorang dapat mengung-

kapkan ide dan perasaan dalam pemecahan masalah baik secara lisan maupun 

tulisan (Dimyati dan Mudjiono, 2009).  Komunikasi lisan dapat berupa presentasi 

dalam menyampaikan ide dan gagasan berdasarkan pengamatan.  Sedangkan 

komunikasi tulisan dapat berupa laporan, rangkuman, grafik, tabel, gambar, pos-

ter, dan sebagainya (Lestari, 2016).  Siswa patut memiliki keterampilan berkomu-

nikasi sebagai bentuk tanggapan dalam proses belajar mengajar yang sedang 
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dilakukan (Putri, Yenita dan Nor, 2015). 

 

Komunikasi yang dibutuhkan bukan hanya sekedar komunikasi bahasa melainkan 

komunikasi sains.  Subindikator dari indikator berkomunikasi dalam keterampilan 

proses sains, yaitu mengutarakan suatu gagasan, menjelaskan penggunaan data 

hasil pengamatan atau memeriksa secara akurat suatu objek atau kejadian dan 

mengubah data dari satu bentuk ke bentuk lainnya, misalnya dari grafik menjadi 

tabel atau diagram secara akurat maupun sebaliknya (Permendikbud, 2014). 

 

C.  Penelitian Relevan 

 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan PBP.  Peneli-

tian-penelitian tersebut dapat menjadi referensi yang berhubungan dengan peneli-

tian ini.  Penelitian relevan ditunjukkan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Penelitian Relevan mengenai PBP 

 

 
No Peneliti Judul Metode Hasil 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Diawati, 

Liliasari, 

Setiabudi 

dan 

Buchari 

(2017) 

Students’ construction 

of a simple steam 

distillation apparatus 

and development of 

creative thinking skills: 

a project-based 

learning 

Studi kasus kualitatif 

dengan model mengacu 

pada colley (2008), teknik 

pengumpulan data yang 

digunakan adalah penilaian 

kinerja, wawancara dan 

catatan lapangan 

Pembelajaran 

berbasis proyek 

dapat 

mengembangkan 

keterampilan 

berpikir kreatif 

siswa.  

2. Zancul, 

Zomer 

dan 

Miguel 

(2017) 

Project-based learning 

approach: 

improvements of an 

undergraduate course 

in new product 

development 

Metode aktif dengan 

model referensi untuk 

pengembangan produk 

baru yang diusulkan oleh 

Rozenfeld (2006), data 

diperoleh dari laporan 

berkelanjutan siswa 

Tingkat persepsi 

belajar siswa lebih 

tinggi dan adanya 

peningkatan 

kompleksitas 

produk yang 

dihasilkan siswa. 

3.  Suryanti, 

and 

Paramitha

, (2018) 

Project based learning 

by utilizing used 

material to improve 

students’ creativity in 

primary school 

Penelitian ini adalah 

penelitian eksperimental 

dengan desain kuasi-

eksperimental. Data 

diambil dari tes dan 

observasi 

Project Based 

Learning 

berdampak pada 

kreativitas siswa 

dalam penggunaan 

bahan bekas.  
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Tabel 1.  (Lanjutan) 

 
(1) (2) (3) (4) (5) 

4. Hugerat 

(2016) 

How teaching 

science using 

project-based 

learning 

strategies  

affects the 

classroom 

learning 

environment. 

Sampel menggunakan kelas 

eksperimen (PBP) dan kelas 

kontrol (pembelajaran 

konvensional). Data diperoleh 

dari kuesioner  

Model PBP dapat 

meningkatkan 

hubungan guru-siswa 

dan pembelajaran 

menjadi lebih 

memuaskan dan 

menyenangkan 

5. Saenab, 

Yunus, 

Saleh, 

Virninda, 

Hamka 

dan Sofyan 

(2018) 

Project-based 

learning as the 

atmoshphere for 

promoting 

students’ 

communication 

skills. 

penelitian eksperimental yang 

menggunakan desain Pra-

Eksperimental dengan One-

Shot Case Study.  Instrumen 

penelitian adalah instrumen 

non-tes yang dapat dibagi 

menjadi dua jenis: rubrik dan 

kuesioner.  Analisis data 

menggunakan statistik 

deskriptif dan inferensial. 

Terdapat  

peningkatan 

kemampuan 

komunikasi siswa 

setelah implementasi 

Pembelajaran 

Berbasis Proyek. 

6.  Hapsari, 

Lisdiana 

dan 

Sukaesih 

(2016)  

Pengaruh 

pembelajaran 

berbasis proyek 

berbantuan 

modul daur 

ulang limbah 

pada literasi 

sains.  

 

Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah quasi 

experimental design dengan 

bentuk nonequivalent control 

group design. Data 

dikumpulkan dengan metode 

tes, metode observasi dan 

metode angket. 

Penerapan 

pembelajaran 

berbasis proyek 

dengan berbantuan 

modul daur ulang 

limbah berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kemampuan 

literasi sains siswa di 

SMA Negeri 3 

Pekalongan. 

7 Yustina, 

Suryawati 

dan 

Wahyuni  

(2015) 

Penggunaan 

model 

pembelajaran 

berbasis proyek 

untuk 

mengetahui 

sikap ilmiah 

siswa dalam 

pembelajaran 

biologi.  

penelitian deskriptif. 

Instrumen penelitian terdari 3 

yaitu lembar observasi sikap 

ilmiah siswa pada tahap 

persiapan, lembar observasi 

sikap ilmiah siswa saat 

praktikum, lembar observasi 

sikap ilmiah siswa saat diskusi 

dan angket sikap ilmiah 

penilaian teman sejawat. 

Sikap ilmiah siswa 

SMA N 1 Lirik 

Tahun Ajaran 

2013/2014 menjadi 

lebih baik dalam 

belajar biologi 

dengan menggunakan 

model pembelajaran 

berbasis proyek pada 

materi daur ulang 

limbah organik. 

 

8 Yuniartiek, 

Indriyanti, 

dan 

Alimah 

(2015) 

Pengembangan 

pembelajaran 

daur ulang 

limbah 

berorientasi 

bioentrepreneur

ship dengan 

model project 

based learning. 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah eksperimen 

dengan rancangan penelitian 

pre-tes post-tes control group 

design. Data hasil penelitian 

berupa data soal hasil tes, 

lembar observasi pelaksanaan 

pembelajaran, penilaian 

produk, serta angket respon 

peserta didik terhadap 

pembelajaran.  

Pengembangan  

perangkat 

pembelajaran daur 

ulang limbah 

berorientasi 

bioentrepreneurship 

dengan model pjbl 

memiliki kriteria 

valid untuk validitas 

dan keterlaksanaan 

pembelajaran. 
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Tabel 1.  (Lanjutan) 

 
(1) (2) (3) (4) (5) 

9 Lestari, 

Leksono, 

Hodijah 

dan 

Agustina  

(2016) 

Pengaruh 

penerapan model 

pembelajaran 

berbasis proyek 

(project based 

learning) 

Eksperimental semu dengan 

randomized control group 

only desain, Kecakapan 

komunikasi diukur dengan 

menggunakan lembar 

penilaian presentasi dan 

laporan 

Terdapat pengaruh 

penerapan model PBP 

pada konsep 

biodiversitas terhadap 

kemampuan 

komunikasi siswa 

SMAN 5 Kota Serang 

10 Putri, 

Yenita 

dan Nor 

(2015) 

Kemampuan 

berkomunikasi 

siswa melalui 

penerapan strategi 

pembelajaran 

berbasis proyek di 

kelas XI SMA 

babussalam pekan 

baru 

Pre-eksperimental design 

one shot case study, 

data diperoleh dengan 

menggunakan lembar 

observasi komunikasi lisan 

dan tulisan 

Kemampuan 

berkomunikasi siswa 

kelas XI MIA 1 SMA 

Babussalam Pekanbaru 

dapat dilatihkan 

melalui penerapan PBP 

 

Berdasarkan penelitian relevan yang ditunjukkan pada tabel 1, penelitian ini 

menggunakan desain penelitian The Matching-Only Pretest-Posttest Control 

Group Design.  Keterampilan berkomunikasi siswa diukur berdasarkan pretes dan 

postes.  Pembaruan pada penelitian ini terletak pada masalah yang diangkat, yaitu 

masalah daur ulang minyak jelantah. 

 

D.  Masalah Minyak Goreng Bekas (Minyak Jelantah) 

 

Minyak goreng adalah salah satu dari sembilan bahan pokok yang menjadi kebu-

tuhan rumah tangga terutama dalam hal pangan.  Minyak merupakan senyawaan 

trigliserida atau trigliserol, yang berarti “triester dari gliserol”.  Minyak goreng 

yang baik adalah minyak yang mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh 

daripada asam lemak jenuh (Afrozi dkk., 2017).  Asam lemak jenuh berpotensi 

meningkatkan kolestrol darah, sedangkan asam lemak tak jenuh dapat menurun-

kan kolestrol darah (Khomsan, 2010). 
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Limbah minyak goreng yang telah digunakan dua kali atau lebih disebut dengan 

minyak jelantah (Dising, 2006).  Ditinjau secara kimiawi, minyak jelantah 

mengandung senyawa karsinogenik yaitu asam lemak bebas, bilangan peroksida, 

bilangan iod, bilangan penyabunan dan kadar air yang nilainya melebihi SNI.  

Kadar asam lemak bebas dalam minyak jelantah akan semakin tinggi seiring 

dengan lamanya waktu peng-gorengan begitu juga pada bilangan peroksida atau 

radikal bebas (Mochtadi, 2009). 

 

Penggunaan minyak jelantah dapat meningkatkan risiko kanker dan terjadinya 

kontrol tidak sempurna pada pusat syaraf dalam tubuh karena mengandung lebih 

banyak asam lemak jenuh (Djatmiko dan Widjaja, 1973;  Naomi, Gaol dan Toha, 

2013).  Selain itu, penggunaan minyak jelantah juga dapat menyebabkan deposisi 

sel lemak diberbagai organ tubuh.  Hal ini akan menyebabkan kerusakan pada 

berbagai organ tubuh salah satunya ginjal (Susianti, 2014).  Beberapa penyakit 

seperti PJK (penyakit jantung koroner), rasa gatal pada tenggorokan, dislipidemia, 

obesitas, atheroskerosis, disebabkan oleh penggunaan minyak jelantah (Widayat, 

2007). 

 

Minyak jelantah yang dibuang tanpa perlakuan khusus pada tempat tak seharus-

nya dapat berdampak pada kerusakan lingkungan (Maidin dkk., 2017).  Minyak 

jelantah yang dibuang langsung ke tanah secara terus-menerus akan menyebabkan 

tanah terkontaminasi.  Minyak jelantah yang mengalir di saluran air akan ber-

muara ke sungai dan akan mencemari perairan sehingga biota yang menetap di 

sungai akan tereliminasi atau bahkan punah, menimbulkan kekeruhan dan mengu-

rangi penetrasi cahaya matahari bagi biota fotosintetik dan air yang 
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terkontaminasi tersebut dapat membawa berbagai macam penyakit bagi manusia 

(Santoso, 2014). 

 

E.  Konsep yang Berkaitan 

 

Konsep yang berkaitan dengan daur ulang minyak jelantah adalah sebagai berikut:  

a) minyak, meliputi kandungan minyak, standar minyak goreng berdasarkan SNI;  

b) Reaksi oksidasi yang terjadi pada minyak goreng dimulai dengan adanya 

pembentukan radikal bebas yang dipercepat oleh cahaya, panas dan senyawa 

oksidator pada bahan pangan yang digoreng (seperti klorofil, hemoglobin, dan 

pewarna sintetis tertentu);  c) reaksi saponifikasi antara minyak dengan basa kuat 

(NaOH atau KOH) menghasilkan sabun dan gliserol;  d) laju reaksi minyak 

dengan NaOH atau KOH;  e) reaksi esterifikasi yaitu reaksi antara alkohol dengan 

asam karboksilat (asam lemak dalam minyak);  f) reaksi trans-esterifikasi yaitu 

reaksi antara minyak dengan alkohol dengan katalis asam kuat atau basa kuat 

menghasilkan campuran ester alkil asam lemak dan gliserol (Adhari, 2016;  

Hidayati, Masturi dan Yulianti, 2016;  Naomi, Gaol dan Toha, 2013; Rochmat, 

2018). 

 

F.  Kerangka Pemikiran 

 

Pada tahapan model PBP yang dikembangkan oleh TGLEF (2005), siswa diben-

tuk menjadi empat kelompok dan diberikan wacana yang menghadirkan bentuk 

permasalahan nyata (masalah minyak jelantah).  Berdasarkan wacana tersebut, 

siswa membandingkan perbedaan warna antara minyak goreng dan minyak 

jelantah, serta mengaitkan wacana dengan kemungkinan masalah yang 
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ditimbulkan oleh minyak jelantah, sehingga siswa dapat menemukan dan meng-

ajukan pertanyaan.  Pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan dasar yang 

dapat memberi penugasan bagi siswa dalam melakukan suatu aktivitas. 

 

Mencari informasi dari berbagai sumber dilakukan oleh siswa setelah pertanyaan 

diajukan.  Siswa mencari informasi mengenai perbedaan antara minyak goreng 

dengan minyak jelantah, bahaya dan masalah yang disebabkan oleh minyak 

jelantah, serta solusi yang telah dilakukan orang lain untuk mengatasi masalah 

minyak jelantah.  Pada tahap ini, Siswa dilatih untuk mengubah data dari satu 

bentuk ke bentuk lainnya.  Penentuan produk dilakukan siswa setelah mencari 

informasi, pada tahap penentuan produk siswa dilatih dalam mengutarakan suatu 

gagasan.  Proses mencari informasi dan penentuan produk termasuk kedalam 

tahap mendesain perencanaan proyek. 

 

Menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek (timeline) dilakukan 

siswa setelah mendesain perencanaan proyek.  Pada tahap ini siswa menentukan 

alokasi waktu dan batas waktu akhir dalam penyelesaian proyek, serta membuat 

penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara agar siswa dapat memperkira-

kan hal-hal yang perlu dilakukan untuk persiapan.  Pada tahap ini, siswa dilatih 

mengutarakan suatu gagasan.   

 

Merancang pembuatan produk dilakukan siswa setelah menentukan timeline. 

Siswa membuat produk yang telah ditentukan dan membuat laporan secara 

sistematis mengenai proyek yang telah mereka kerjakan.  Memonitor kemajuan 

proyek dilakukan siswa selama pembuatan produk, pada tahap ini siswa dapat 

berkonsultasi dengan guru terkait kemajuan dan kendala proyek (Diawati dkk, 
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2017;  TGLEF, 2005). 

 

Menilai hasil dilakukan setelah produk telah selesai dibuat oleh siswa.  Pada 

tahap ini, produk yang telah dibuat siswa akan dinilai guru untuk mengukur 

ketercapaian standar, dan memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman 

yang sudah dicapai siswa.  Pembelajaran diakhiri dengan mengevaluasi 

pengalaman siswa mengenai aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan 

(TGLEF, 2005;  Putri, Yenita dan Nor, 2015).  Pada tahap ini, siswa dilatih 

untuk mendiskusikan temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan.  

Siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama 

menyelesaikan proyek.  Pada tahap ini, siswa mempresentasikan hasil proyek 

dihadapan guru dan siswa lain. 

 

   Tahapan PBP       Keterampilan Berkomunikasi yang dilatih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan kerangka pemikiran 

mendesain perencanaan proyek 

menyusun jadwal 

memonitor kemajuan proyek 

menilai hasil 

Pertanyaan dasar 

 mengutarakan suatu gagasan                                             

Mengevaluasi pengalaman 

1. mengutarakan suatu gagasan                                                    

2. mengubah data dari satu bentuk ke                                                     

    bentuk lainnya 

 

mengutarakan suatu gagasan                                                    



 

18 

 

Siswa dan guru dapat mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki 

kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu 

temuan baru (new inquiry) untuk menjawab permasalahan yang diajukan.  Ber-

dasarkan tahapan PBP yang telah diuraikan, diharapkan adanya peningkatan 

keterampilan berkomunikasi siswa.  Bagan kerangka pemikiran disajikan untuk 

lebih memahami proses yang telah dijelaskan.  Bagan kerangka pemikiran disaji-

kan pada Gambar 1. 

 

G.  Anggapan Dasar 

 

Beberapa hal yang menjadi anggapan dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.  Siswa memiliki karakteristik yang mirip, karena diajarkan oleh guru yang sama 

dan mendapat fasilitas yang sama pula; 

2.  Tingkat kedalaman dan keluasan materi yang diberikan sama; 

3.  Peningkatan keterampilan berkomunikasi semata-mata hanya karena adanya 

perlakuan yang diberikan. 

 

H.  Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah model PBPDUMJ efektif dalam 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa SMA.



 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Populasi dan Sampel  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI MIA SMA Negeri 14 

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 192 siswa, dengan 

jumlah siswa laki-laki sebanyak 78 siswa dan siswa perempuan sebanyak 114 

siswa yang tersebar dalam enam kelas.  Pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling.  Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

yang didasarkan pada pengetahuan sebelumnya tentang suatu populasi dan tujuan 

spesifik dari penelitian.  Peneliti menggunakan pertimbangan pribadi untuk 

memilih sampel (Fraenkel dan Wallen, 2006).  Peneliti meminta bantuan guru 

bidang studi kimia untuk memperoleh informasi kemampuan kognitif siswa 

berdasarkan nilai siswa.  Kedua kelas yang dipilih kemudian akan dilakukan 

pengundian untuk menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen.  Pada 

penelitian ini dua kelas yang dijadikan sampel penelitian adalah kelas XI MIA 6 

sebagai kelas eksperimen dan kelas XI MIA 4 sebagai kelas kontrol. 

 

B.  Jenis dan Sumber Data 

 

Penelitian ini menggunakan data utama dan data pendukung sebagai sumber data.  

Data utama yang digunakan berupa skor tes keterampilan berkomunikasi sebelum 
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penerapan pembelajaran (pretes) dan skor tes keterampilan berkomunikasi setelah 

penerapan pembelajaran (postes).  Data pendukung yang digunakan berupa skor 

kinerja produk siswa.  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

 

C.  Metode dan Desain Penelitian  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan The 

Matching-Only Pretest-Posttest Control Group Design (Fraenkel dan Wallen, 

2006) yang secara garis besar dapat ditunjukkan dalam Tabel 2 

  

Tabel 2. The Matching-Only Pretest-Posttest Control Group Design 

 

Kelas Penelitian Perlakuan 

Eksperimen M O X O 

Kontrol M O C O 

 

Keterangan: 

M = Matching, yang berarti bahwa dalam desain ini ada sampel yang dicocokkan 

O = Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi pretes atau postes 

X = Perlakuan berupa penerapan model PBPDUMJ  

C = Kelas kontrol dengan penerapan pembelajaran konvensional 

 

Matching dilakukan untuk meyakinkan bahwa kedua kelas ekuivalen dan homo-

gen dalam variabel tersebut.  Matching pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

dilakukan dengan memberikan pretes.  Pretes (O) dilakukan di kedua kelas sebe-

lum diterapkan perlakuan.  Hasil pretes pada kedua kelas penelitian dicocokkan 

secara statistik melalui uji kesamaan dua rata-rata, setelah itu kedua sampel pene-

litian diundi untuk menentukan kelas yang dijadikan sebagai kelas kontrol dan 

kelas eksperimen.  Pada kelas eksperimen diberi perlakuan dengan menerapkan 

model PBPDUMJ (X) dan pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran 
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konvensional (C).  Kedua kelas yang telah diberi perlakuan kemudian diberikan 

postes (O). 

 

D.  Variabel Penelitian 

 

Variabel pada penelitian ini adalah variabel bebas meliputi model pembelajaran 

yang digunakan, yaitu model PBPDUMJ dan pembelajaran konvensional.  Varia-

bel terikat yaitu keterampilan berkomunikasi siswa kelas XI MIA SMA Negeri 14 

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2018/2019.  Variabel kontrol meliputi materi 

dan guru yang mengajar di kelas. 

 

E.  Instrumen Penelitian dan Validitas Instrumen  

 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengumpul 

data untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan data (Arikunto, 2004).  Pada 

penelitian ini, instrumen yang digunakan ialah soal pretes dan postes dalam 

bentuk tes berupa soal uraian, terkait dengan keterampilan berkomunikasi seba-

nyak empat soal, baik pada pretes maupun postes, selain itu juga digunakan 

instrumen kinerja produk siswa berupa lembar observasi berisi task berdasarkan 

produk yang dibuat siswa, dan angket respon siswa terhadap PBPDUMJ berupa 

tujuh pernyataan dan siswa akan memilih sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau 

sangat tidak setuju pada setiap pernyataannya.   

 

Agar data yang diperoleh sahih dan dapat dipercaya, maka instrumen yang digu-

nakan harus valid.  Untuk itu, perlu dilakukan pengujian terhadap instrumen yang 

akan digunakan.  Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 
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tepat.   

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kesahihan suatu instrumen.  

Pengujian instrumen penelitian ini menggunakan validitas isi.  Pengujian kevalid-

an isi, dilakukan dengan cara judgement oleh ahli.  Dalam hal ini pengujian dila-

kukan dengan menelaah soal-soal apakah sudah sesuai dengan indikator keteram-

pilan berkomunikasi.  Bila antara unsur-unsur itu terdapat kesesuaian, maka dapat 

dinilai bahwa instrumen dianggap valid untuk digunakan dalam mengumpulkan 

data dan sesuai kepentingan penelitian yang bersangkutan.  Oleh karena dalam 

melakukan judgement diperlukan ketelitian dan keahlian penilai, maka peneliti 

meminta orang yang ahli dalam bidang pendidikan kimia untuk melakukannya 

yaitu dosen pembimbing. 

 

F.  Tahap Pelaksanaan Penelitian 

 

Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  observasi ke sekolah untuk mendapatkan informasi tentang kurikulum yang 

digunakan, metode pembelajaran yang diterapkan, karakteristik siswa, jadwal, 

dan sarana prasarana yang ada di sekolah yang dapat digunakan sebagai sarana 

pendukung pelaksanaan penelitian.  Informasi yang diperoleh digunakan untuk 

menentukan sampel penelitian; 

b.  penyusunan instrumen dan perangkat pembelajaran.  Instrumen yang diguna-

kan adalah soal pretes dan postes yang berupa soal uraian yang digunakan 

sebagai data kuantitatif untuk menilai keterampilan berkomunikasi, kisi-kisi 

soal pretes dan postes, rubrikasi pretes dan postes, rubrik kinerja pembuatan 

produk siswa, serta lembar kinerja pembuatan produk siswa.  Perangkat 
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pembelajaran meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis proyek daur ulang minyak jelantah, 

bahan ajar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: 

    : Proses 

  : Hasil 

 

Gambar 2. Bagan Tahapan Penelitian 

 

c.  pengambilan data diantaranya adalah (1) melakukan pretes dengan soal-soal 

yang sama pada kelas eksperimen dan kelas kontrol; (2) melakukan matching 

nilai secara statistik antara kelas kontrol dan kelas eksperimen; (3) melaksana-

kan kegiatan pembelajaran, PBPDUMJ diterapkan di kelas eksperimen dan 

Penyusunan Instrumen dan 

perangkat pembelajaran 

Hasil: 

Instrumen (soal pretes, soal 

postes, instrumen kinerja produk 

siswa,dan angket respon siswa 

terhadap PBPDUMJ) dan 

perangkat pembelajaran (RPP, 

LKPD,bahan ajar) 

Pengolahan Data 

Pelaporan 

Observasi  

ke sekolah 

Hasil: 

Data siswa (karakteristik siswa) 

Kelas Kontrol 

(Pembelajaran 

Konvensional 

 

Kelas Eksperimen 

(PBPDUMJ) 

 

 

Pengambilan Data 

pretest 

Pengambilan Data 

Kinerja siswa 

Pengambilan Data 

postes 
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pembelajaran konvensional diterapkan di kelas kontrol;  (4) melakukan postes 

dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen dan kelas kontrol; 

d.  pengolahan data, peneliti mengolah data utama dan pendukung; 

e.  pelaporan, peneliti membuat laporan penelitian berupa skripsi.  Laporan yang 

dibuat oleh peneliti berisi hasil penelitian secara tertulis. 

Tahapan dalam penelitian ini dapat disajikan pada bagan tahapan penelitian yang 

disajikan pada Gambar 2. 

 

G.  Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

1.  Analisis Data 

 

a. analisis data utama 

Data utama yang diperoleh pada penelitian ini adalah skor tes keterampilan 

berkomunikasi sebelum penerapan pembelajaran (pretes), skor tes keterampilan 

berkomunikasi setelah penerapan pembelajaran (postes).  Tahapan dalam analisis 

data utama sebagai berikut : 

 

1)  mengubah skor tes menjadi nilai 

Pada pengolahan data pretes dan postes, skor pretes dan skor postes diubah men-

jadi nilai.  Nilai pretes dan postes pada penilaian keterampilan berkomunikasi 

secara operasional dirumuskan sebagai berikut: 

Nilai siswa = 
                                  

                    
 X 100 ................................ (1) 

 

Selanjutnya nilai pretes dan postes siswa yang diperoleh dihitung nilai rata-rata 

pretes dan nilai rata-rata postes dengan rumus sebagai berikut: 

 

Nilai rata-rata = 
                              

            
 ........................................ (2) 
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Persamaan 2 digunakan untuk pengujian hipotesis. 

 

2)  perhitungan rata-rata n-gain  

 

Untuk mengetahui keterampilan berkomunikasi siswa di kelas eksperimen dengan 

model PBPDUMJ, maka dilakukan analisis gain ternormalisasi.  Besarnya per-

olehan dihitung dengan rumus normalized gain (Hake, 1998), yaitu: 

Rata-rata N-gain = 
            -             -            -            

    -            -            
 ..................... (3) 

 

Hasil perhitungan rata-rata n-gain kemudian diinterpretasikan dengan mengguna-

kan kriteria dari Hake (1998).  Kriteria pengklasifikasian n-gain menurut Hake 

dapat dilihat seperti pada Tabel 3 

 

Tabel 3. Klasifikasi n-gain  

 

Besarnya <g> Interpretasi 

< >   ≥     ,7 Tinggi 

 ,3 ≤   < >  <   ,7 Sedang 

<g>   <    0,3 Rendah 

 

b.  analisis data pendukung 

 

Data pendukung yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data penilaian kinerja 

produk.  Produk yang telah dibuat siswa dianalisis berdasarkan rubrik penilaian 

yang telah disediakan, yaitu penilaian mengenai tekstur dan busa serta warna dan 

bau.  Perolehan nilai tertinggi sebesar 8 dan nilai terendah sebesar 6.  Rata-rata 

perolehan nilai dihitung menggunakan rumus sebagau berikut: 

Rata-rata nilai tiap task  =  
                      

 
                                             (4) 
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Data pendukung lainnya yaitu respon siswa terhadap PBPDUMJ.  Angket respon 

siswa terhadap PBPDUMJ dianalisis berdasarkan jumlah respon sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju pada setiap pernyataan, lalu jumlah 

tersebut dihitung persentasenya dengan rumus sebagai berikut: 

Persentase respon siswa  =  
              

            
 X 100%                                    (4) 

 

2.  Pengujian Hipotesis  

 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kesamaan dua 

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

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

pada kemampuan akhir (postes).  Pengujian kesamaan dua rata-rata dan perbedaan 

dua rata-rata dilakukan setelah uji normalitas dan homogenitas terhadap nilai 

pretes dan postes siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol, sehingga dapat 

diketahui uji apa yang dapat digunakan. 

 

a.  uji normalitas 

 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari kedua kelas sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.  Untuk uji normalitas 

dapat digunakan uji Chi-Kuadrat (Sudjana, 2005). 

 

Hipotesis untuk uji normalitas: 

H0 : kedua kelas berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : kedua kelas berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

dengan rumus untuk uji normalitas sebagai berikut: 

    ∑
   -   

 

  
   .................................................................................... (5) 
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Keterangan: 

ᵡ
2
 = uji chi-kuadrat 

Oi = frekuensi pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan  

dengan kriteria uji:  Tolak H0 jika χ
2

hitung  ≥  χ
2

tabel dengan α   taraf nyata untuk 

pengujian (pe                         α   5%  dalam hal lainnya terima H0. 

(Sudjana, 2005). 

 

b.  uji homogenitas dua varians  

 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa kelas penelitian ber-

asal dari varians yang homogen.  Uji homogenitas dilakukan dengan menyelidiki 

apakah kedua kelas mempunyai varians yang homogen  (populasi dengan varians 

yang homogen) atau sebaliknya.  Hipotesis untuk uji homogenitas: 

      
     

   kedua kelas yang diteliti memiliki varians yang homogen 

      
    

   kedua kelas yang diteliti memiliki varians tidak homogen 

 

Keterangan : 

  
  = varians skor kelompok eksperimen 

  
  = varians skor kelompok kontrol 

 

untuk menguji homogenitas kedua varians kelas sampel, digunakan uji kesamaan 

dua varians, dengan rumusan statistik sebagai berikut: 

   
                

                
 .................................................................................. (6) 

dengan kriteria uji: Tolak    jika Fhitung  ≥   tabel dengan Ftabel didapat daftar 

                            ½α pada taraf signifikan 5% (Sudjana, 2005). 

 

Hasil uji yang diperoleh berdistribusi normal dan homogen sehingga uji kesamaan 

dua rata-rata dan perbedaan dua rata-rata dilakukan dengan menggunakan uji  
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statistik parametrik, yaitu dengan menggunakan uji-t.  Rumus yang digunakan   

dalam uji-t adalah sebagai berikut: 

          
  
̅̅̅̅ -   

̅̅̅̅

  √
 

  
 

 

  

  ………………………………………………. (7) 

         
            

 
  

(  - )  
  (  - )  

 

     - 
      ……………………………….............. (8) 

Keterangan: 

thitung = kesamaan dua rata-rata 

X 1 = rata-rata nilai pretes siswa pada kelas eksperimen 

X 2 = rata-rata nilai pretes siswa pada kelas kontrol 

  
  = varian kelas kontrol 

   = varian kelas eksperimen 

S
2
 = varian kedua kelas 

n1 = jumlah siswa pada kelas eksperimen 

n2 = jumlah siswa pada kelas kontrol. 

Kriteria uji adalah terima H0 jika –ttabel<  thitung  <  ttabel , dengan ttabel  didapat dari 

daftar distribusi t dengan dk = n1 + n2 -2 dan peluang 1 - ½ α (Sudjana, 2005). 

 

c.  uji kesamaan dua rata-rata 

 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah keterampilan 

berkomunikasi siswa di kelas eksperimen sama dengan keterampilan berkomuni-

kasi siswa di kelas kontrol.  Rumusan hipotesis untuk uji kesamaan dua rata-rata 

adalah: 

H0 :    =     : nilai rata-rata pretes keterampilan berkomunikasi siswa di kelas 

eksperimen sama dengan nilai rata-rata pretes keterampilan ber-

komunikasi siswa di kelas kontrol.  

H1 :         : nilai rata-rata pretes keterampilan berkomunikasi siswa di kelas 

eksperimen tidak sama dengan nilai rata-rata pretes keterampilan 

berkomunikasi siswa di kelas kontrol. 

 

Keterangan: 

μ1 = nilai rata-rata pretes keterampilan berkomunikasi siswa pada kelas eksperi-
men  

μ2 = nilai rata-rata pretes keterampilan berkomunikasi siswa pada kelas kontrol 
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d.  uji perbedaan dua rata-rata 

 

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah hasil penelitian 

berlaku untuk populasi.  Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah: 

H0 : μ1≤ μ2 : nilai rata-rata postes keterampilan berkomunikasi siswa yang 
diterapkan pembelajaran dengan menggunakan model PBPDUMJ 
lebih rendah atau sama dengan nilai rata-rata postes keterampilan 
berkomunikasi siswa dengan pembelajaran konvensional. 

H1 : μ1 > μ2 : nilai rata-rata postes keterampilan berkomunikasi siswa yang dite-
rapkan pembelajaran dengan menggunakan model PBPDUMJ lebih 
tinggi dari nilai rata-rata postes keterampilan berkomunikasi siswa 
dengan pembelajaran konvensional. 

 

Keterangan: 

μ1 = nilai rata-rata postes keterampilan berkomunikasi siswa pada kelas eksperi-
men  

μ2 = nilai rata-rata postes keterampilan berkomunikasi siswa pada kelas kontrol  
 

 



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A.  Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa model 

PBPDUMJ efektif dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa.  Hal 

tersebut ditunjukkan oleh nilai rata-rata postes keterampilan berkomunikasi di 

kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, serta rata-rata n-gain di kelas 

eksperimen yang berkategori sedang.  

 

B.  Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa: 

1. Model PBPDUMJ hendaknya diterapkan setidaknya satu kali dalam satu 

semester pada pembelajaran kimia di SMA karena terbukti efektif dalam 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa.  

2. Bagi guru dan calon peneliti yang juga tertarik untuk menerapkan model 

PBPDUMJ, hendaknya lebih memperhatikan pemilihan waktu dalam 

pelaksanaan proyek dengan kalender akademik. 

3. Guru yang akan menerapkan model PBPDUMJ hendaknya memberikan kele-

luasaan bagi siswa untuk berkonsultasi di luar jam pelajaran, sehingga pem-

belajaran lebih menyenangkan.  
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