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ABSTRAK

PENGARUH PRE LECTURE QUIZ DALAM MENINGKATKAN
KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF SISWA

DAN PENGUASAAN KONSEP

Oleh

SITI HARDIYANTI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh pre lecture quiz dalam

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa dan penguasaan konsep. Metode

penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan pretest-posttest control group

design. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling, dan diperoleh kelas XI

IPA 3 sebagai kelas eksperimen serta kelas XI IPA 1 sebagai kelas kontrol. Materi kimia

yang diajarkan pada penelitian ini adalah asam basa Arrhenius. Pengaruh pre lecture quiz

diukur berdasarkan uji regresi sederhana. Hasil uji regresi sederhana pada taraf

signifikansi sebesar 0,05 menunjukkan adanya pengaruh linier positif dari pre lecture

quiz dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa dan penguasaan konsep,

dengan kontribusi sebesar 16,9% dipengaruhi oleh pre lecture quiz. Berdasarkan hasil

tersebut dapat disimpulkan bahwa pre lecture quiz berpengaruh dalam meningkatkan

keterampilan berpikir kreatif siswa dan penguasaan konsep.

Kata kunci: asam basa Arrhenius, berpikir kreatif, pre lecture quiz
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas ilmiah pada mata pelajaran kimia berupa penelitian atau eksperimen

yang dapat mendorong siswa untuk belajar menemukan. Oleh karena itu, seorang

guru kimia diharapkan dapat menyajikan materi kimia dalam suatu pembelajaran

yang sesuai dengan karakteristik kimia itu sendiri (Istiana, 2015). Kimia sangat

dekat dengan kehidupan masyarakat, karena manusia setiap hari tidak terlepas dari

zat-zat kimia. Dalam dunia pendidikan kimia merupakan bagian dari sains, sehing-

ga pembelajaran kimia merupakan pendekatan yang menekankan atau mengede-

pankan keterampilan untuk menemukan dan membentuk suatu konsep (Suyanti,

2010). Materi kimia sebagian besar bersifat abstrak, sehingga diperlukan pema-

haman dalam ilmu kimia. Kimia merupakan mata pelajaran yang memiliki karak-

teristik perpaduan antara teori dan aktivitas ilmiah. Teori dalam mata pelajaran

kimia dapat berupa pemahaman suatu konsep yang dapat diberikan kepada siswa

melalui penjelasan.

Salah satu materi kimia yang dipelajari siswa SMA adalah materi asam basa

Arrhenius, materi ini merupakan salah satu materi kimia yang bersifat konsep-

tual, sehingga untuk mempermudah penyampaiannya kepada siswa diperlukan
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suatu model pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dalam memahami kon-

sep dengan baik, siswa tidak hanya sekedar menerima materi dari guru kemudian

hanya menghafalkannya. Dengan demikian, pengaruh suatu model pembelaja-

ran memegang peranan penting dalam kesuksesan proses belajar guna mendukung

kelancaran dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yaitu

model discovery learning.

Model discovery learning adalah model pembelajaran yang menyajikan suatu

pembelajaran tidak dalam bentuk akhirnya, tetapi siswa diarahkan untuk dapat

berperan aktif melalui pengamatan atau diskusi dalam rangka mendapatkan pem-

belajaran yang lebih bermakna (Sukawati,2016). Pembelajaran dengan menggu-

nakan model discovery learning dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam

memproses informasi yaitu kemampuan siswa untuk mengingat suatu informasi

dan dapat mengembangkan informasi yang didapat menjadi lebih baik (Noviasari,

2014). Berdasarkan pendapat tersebut, model discovery learning diharapkan

mampu mendorong siswa menguasai konsep-konsep dalam pembelajaran yang

baru didapatnya, dan mampu berpikir kreatif dalam penyelesaian masalah pada

saat proses pembelajaran.

Berpikir kreatif adalah sebuah kebiasaan dari pikiran yang dilatih dengan mem-

perhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-

kemungkinan baru. Berpikir kreatif merupakan hal intrinsik yang perlu digali ka-

rena aspek kreatif merupakan salah satu dari tujuan pendidikan nasional, sehingga

penting untuk melakukan berbagai hal terencana dalam peningkatan berpikir krea-
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tif (Johnson, 2011). Berpikir lebih kreatif tidak akan lahir secara tiba-tiba tanpa

adanya kemampuan, keingintahuan yang tinggi dan diikuti dengan keterampilan

dalam membaca. Seseorang yang kreatif selalu mempunyai rasa ingin tahu dan

ingin mencoba-coba bertualang secara intuitif (Hamzah dan Nurdin, 2014). Kete-

rampilan berpikir kreatif meliputi, keterampilan berpikir lancar, keterampilan ber-

pikir luwes (fleksibel), keterampilan berpikir orisinil, keterampilan mengelabora-

si, dan keterampilan mengevaluasi (Munandar, 2014).

Berkenaan dengan penguasaan konsep, Djamarah dan Zain (2006), meyatakan

bahwa penguasaan konsep siswa tidak terbatas hanya mengenal, tetapi satu kon-

sep dengan konsep lainnya harus dapat dihubungkan oleh siswa. Konsep baru

dapat dikuasai lewat konsep awal yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman

keseharian pada berbagai aspek pengetahuan.  Konsep merupakan pokok utama

dimana keseluruhan pengetahuan didasari sebagai hasil berpikir abstrak manusia

terhadap benda, peristiwa, dan fakta yang menerangkan banyak pengalaman. Ha-

nya dengan bantuan konsep, proses belajar mengajar dapat ditingkatkan lebih

maksimal.

Keterampilan berpikir kreatif dan penguasaan konsep diharapkan dapat dilatih

dengan pre lecture quiz (PLQ) sebelum kegiatan belajar siswa, Idayu (2017),

menjelaskan penerapan pre lecture quiz memiliki beberapa kelebihan, perta-

ma dapat membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar kimia sehingga prestasi

belajarnya ju-ga akan ikut meningkat. Kedua, penerapan pre lecture quiz dapat

membuat siswa lebih siap untuk belajar kimia. Ketiga, penerapan pre lecture quiz
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sebagai penunjuk arah dalam belajar kimia. Keempat, siswa yang mengisi waktu

sebelum pembelajaran dengan penerapan pre lecture quiz akan mendapatkan ha-

sil yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak menerapkan pre lectu-

re quiz. Kelima, siswa yang menerapkan pre lecture quiz sebelum pembelajaran

juga dinilai menerima pembelajaran lebih jelas dan lebih terorganisir.

Banyak konsep kimia yang harus diserap dan dipahami oleh siswa dalam waktu

relatif singkat sehingga banyak siswa yang menganggap ilmu kimia sebagai

pelajaran yang sukar, akibatnya banyak siswa yang kurang berhasil dalam mem-

pelajari kimia. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran

kimia di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, dalam melaksanakan proses belajar

mengajar bidang studi kimia, guru sudah menerapkan sistem diskusi kelompok

dan praktikum, dengan sistem ini siswa dapat mengikuti proses belajar dengan

cukup aktif, namun masih ada kelemahan yang dimiliki siswa saat sampai pada

tahap akhir berdiskusi, yaitu siswa  belum mampu menyimpulkan tujuan pembe-

lajaran secara mandiri, tercapainya tujuan pembelajaran masih didominasi oleh

guru diakhir pembelajaran, akibatnya selama proses pembelajaran tingkat pengua-

saan konsep siswa masih rendah, keterampilan berpikir kreatif siswa rendah, dan

berdampak pada nilai yang diperoleh siswa.

Kegiatan pembelajaran yang kurang aktif dan tidak melatihkan kemampuan ber-

pikir siswa dapat mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Hal ini sesuai de-

ngan hasil penelitian Wang (2011), yang mengemukakan bahwa adanya korelasi

antara keterampilan berpikir kreatif dengan prestasi belajar siswa. Berdasarkan
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hal tersebut, maka perlu diterapkan cara untuk menciptakan kegiatan pembelaja-

ran yang tepat, sehingga saat kegiatan belajar berlangsung siswa dapat lebih aktif,

kreatif dan berpengaruh terhadap penguasaan konsep siswa, serta prestasi belajar

siswa tinggi. Salah satu upaya tersebut adalah menggunakan pre lecture quiz

yang dipadukan dengan model discovery learning.

Penelitian yang dilakukan Puspita, (2018) menyimpulkan bahwa model discovery

learning efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir evaluatif dan pengua-

saan konsep asam basa Arrhenius. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016),

yang menyatakan bahwa pre lecture quiz berpengaruh terhadap motivasi dan pres-

tasi belajar siswa dalam pembelajaran kimia. Hasil penelitian yang dilakukan

Idayu (2017), menyatakan bahwa pre lecture quiz berpengaruh terhadap motivasi

dan prestasi belajar siswa SMAN 1 Kalasan dalam pembelajaran kimia. Hasil pe-

nelitian Kilickaya (2017), menyatakan pre lecture online quizzes berpengaruh pa-

da persiapan bahasa perpesip siswa dan prestasi akademik. Berdasarkan latar be-

lakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian  yang berjudul: “Pengaruh Pre

Lecture Quiz dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa dan

Penguasaan Konsep”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pada peneliti-

an ini “Bagaimanakah pengaruh pre lecture quiz dalam meningkatkan keterampi-

lan berpikir kreatif siswa dan penguasaan konsep?”
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh pre lecture quiz dalam meningkatkan

keterampilan berpikir kreatif siswa dan penguasaan konsep.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi siswa

Pre lecture quiz dapat diterapkan untuk membuat siswa lebih aktif, kreatif,

memeroleh nilai tinggi, dan menguasai konsep dalam pembelajaran kimia de-

ngan mudah khususnya pada materi asam basa Arrhenius.

2. Bagi guru dan calon guru

Pre lecture quiz dapat diterapkan menjadi referensi pilihan dalam pembelaja-

ran yang berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan berpikir kreatif

siswa dan penguasaan konsep khususnya pada materi asam basa Arrhenius.

3. Sekolah

Pre lecture quiz dalam pembelajaran dapat diterapkan  menjadi alternatif un-

tuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:
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1. Penggunaan pre lecture quiz, yaitu siswa diberikan kuis berupa soal esai sebe-

lum kegiatan belajar dimulai, dan model yang digunakan adalah model disco-

very learning.

2. Langkah-langkah model discovery learning pada penelitian ini, yaitu tahap

pemberian rangsangan (stimulation) dimulai dengan penyajian wacana/feno-

mena, lalu siswa mengajukan hipotesis pada bagian identifikasi masalah

(problem statement), selanjutnya pada penelitian ini siswa diajak mengumpul-

kan data (data collecting) dengan cara melakukan percobaan.  Setelah melaku-

kan percobaan siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam LKS dengan

tujuan melakukan pengolahan data (data processing), dari data yang telah di-

olah siswa dibantu guru dalam membuktikan kebenaran jawaban atau disebut

tahap pembuktian (verification), dan yang terakakhir siswa membuat kesimpu-

lan dengan bahasa siswa sendiri tentang hasil dari pemecahan masalah (gene-

ralization).  Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah materi asam basa

Arrhenius.

3. Keterampilan berpikir kreatif yang akan diteliti meliputi keterampilan berpikir

lancar (fluency), luwes (flexibelity), orisinal (originality), memerinci (elabo-

rate), dan evaluatif (evaluation). Masing-masing keterampilan berpikir kreatif

tersebut selanjutnya menjadi acuan untuk membuat soal pre lecture quiz de-

ngan menggunakan indikator keterampilan berpikir kreatif menurut Munandar

(2014).  Keterampilan berpikir kreatif siswa meningkat bila hasil uji regresi

sederhana menunjukkan adanya pengaruh linier positif dari pre lecture quiz.

Penguasaan konsep juga meningkat bila hasil uji regresi sederhana menunjuk-

kan adanya pengaruh linier positif dari pre lecture quiz.
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4. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu baik orang atau benda

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Penga-

ruh juga merupakan perubahan pengetahuan, sebagai akibat dari perlakuan

yang telah diberikan (Suroyalmilah, 2017).



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, dalam arti sesuatu yang

dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain, dengan kata lain pengaruh

merupakan penyebab sesuatu terjadi atau dapat mengubah sesuatu hal ke dalam

bentuk yang diinginkan (Zain, 1996). Pengaruh adalah daya yang ada atau tim-

bul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau

yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain (Poerwardaminta, 2010).

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu baik orang atau benda

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh

juga merupakan perubahan pengetahuan, sebagai akibat dari perlakuan yang telah

diberikan (Suroyalmilah, 2017).

B. Pre Lecture Quiz (PLQ)

Konsep kegiatan pre lecture quiz, digaris bawahi oleh teori muatan kognitif, yang

menggambarkan bagaimana peserta didik mendapatkan dan menyimpan informa-

si baru. Beban atau upaya mental memiliki tiga komponen dan kapasitas untuk

memroses beban dibatasi oleh memori yang bekerja dan ditingkatkan berdasarkan
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level atau pengetahuan sebelumnya. Tiga komponen itu adalah: beban intrinsik

(extrinsic load), pemrosesan material baru dan terminologi yang tidak dikenal; be-

ban ekstrinsik (intrinsic load), penyaringan informasi terkait dari informasi yang

disediakan; dan memori jangka panjang (germane load), akuisisi dan integrasi pe-

ngetahuan dan penyimpanan baru ke dalam memori jangka panjang. Pre lecture

quiz bertujuan untuk mengurangi beban intrinsik dengan memperkenalkan bebera-

pa terminologi atau konsep sebelum pembelajaran, sehingga siswa dapat terbiasa

dengan hal ini dan memungkinkan memori kerja dalam pembelajaran untuk ber-

konsentrasi pada pengintegrasian istilah atau konsep ke dalam memori jangka

panjang (germane load) (Seery, 2010).

Pembelajaran dengan menggunakan pre lecture quiz (plq) merupakan pembelaja-

ran dengan adanya pengaruh kuis yang diberikan kepada siswa sebelum meneri-

ma pembelajaran sehingga berguna untuk mengetahui kesiapan siswa dalam me-

nerima pembelajaran. Pre lecture quiz (plq) ini merupakan salah satu aktivitas

siswa dalam persiapan sebelum pembelajaran berupa pengerjaan kuis. Dalam pe-

nelitian, diperoleh data berupa data pengetahuan awal, data motivasi belajar sis-

wa, baik awal maupun akhir, dan prestasi belajar siswa. Perbedaan yang signifi-

kan pada rata-rata motivasi dan prestasi belajar kimia siswa yang mengikuti pem-

belajaran dengan penerapan pre lecture quiz (plq) dengan siswa yang mengikuti

pembelajaran tanpa pre lecture quiz (plq) dapat disebabkan oleh beberapa faktor

yaitu, pertama penerapan pre lecture quiz dapat membuat siswa lebih termotivasi

untuk belajar kimia sehingga prestasi belajarnya juga akan ikut meningkat. Ke-

dua, penerapan pre lecture quiz (plq) dapat membuat siswa lebih siap untuk bela-
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jar kimia. Ketiga, penerapan pre lecture quiz (plq) sebagai penunjuk arah dalam

belajar kimia. Keempat, siswa yang mengisi waktu sebelum pembelajaran de-

ngan penerapan pre lecture quiz (plq) akan mendapatkan hasil yang lebih baik di-

bandingkan dengan siswa yang tidak menerapkan pre lecture quiz (plq). Kelima,

siswa yang menerapkan pre lecture quiz (plq) sebelum pembelajaran juga dinilai

menerima pembelajaran lebih jelas dan lebih terorganisir (Idayu, 2017).

C. Model Discovery Learning

Djmarah dan Zain (1996) discovery learning adalah belajar mencari dan menemu-

kan sendiri. Proses belajar mengajar ini, guru menyajikan bahan pelajaran tidak

dalam bentuk yang final, tetapi anak didik diberi peluang untuk mecari dan mene-

mukannya sendiri dengan mempergunakan teknik pendekatan pemecahan masa-

lah. Discovery learning memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Hasil proses belajar dengan discovery learning ini lebih mudah dihapal dan di-

ingat

2. Dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah karena

menguatkan pengertian, ingatan dan transfer

3. Pengetahuan dan kecakapan siswa dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, ka-

rena siswa merasa puas atas kegiatan belajarnya sendiri

4. Mendorong keterlibatan keaktifan siswa

5. Melatih siswa belajar mandiri
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Selain memiliki keunggulan discovery learning juga memiliki kelemahan sebagai

berikut:

1. Menyita banyak waktu yang cukup banyak karena guru dituntut mengubah ke-

biasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilita-

tor, motivator, dan pembimbing.

2. Apabila pembelajaran kurang terpimpin atau kurang terarah dapat menjurus

kepada kekacauan dan kekaburan/ketidakjelasan atas materi yang dipelajari.

3. Tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan cara ini.

Dalam mengaplikasikan model discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur

yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Secara umum langkah-

langkah pembelajaran model discovery learning sebagai berikut (Anonim, 2014):

1) Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan)

Pertama-tama pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbul-

kan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi,

agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Disamping itu guru dapat

memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran mem-

baca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan peme-

cahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi

interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa untuk mela-

kukan eksplorasi. Dalam hal memberikan stimulasi dapat menggunakan teknik

bertanya yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengha-

dapkan siswa pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. Dengan demi-

kian seorang guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus ke-
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pada siswa agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat terca-

pai.

2) Problem statement (Pernyataan/Identifikasi Masalah)

Setelah melakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi kesem-

patan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah-

masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian memilih salah satu

masalah dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas ma-

salah). Memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan mengana-

lisa permasalahan yang mereka hadapi, merupakan teknik yang berguna dalam

membangun pemahaman siswa agar terbiasa untuk menemukan masalah.

3) Data collection (Pengumpulan Data)

Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar ti-

daknya hipotesis, dengan memberi kesempatan siswa mengumpulkan berbagai

informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara de-

ngan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Konsekuensi

dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang

berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara ti-

dak disengaja siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah

dimiliki.

4) Data processing (Pengolahan Data)

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah

diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya lalu

ditafsirkan. Semua informai hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagai-

nya semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu
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dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan ter-

tentu. Data processing disebut juga dengan pengkodean coding atau katego-

risasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari ge-

neralisasi tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alterna-

tif jawaban/penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis.

5) Verification (Pembuktian)

Pada tahap ini siswa memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau

tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif, dihubungkan de-

ngan hasil data yang telah diolah. Verifikasi bertujuan agar proses belajar ber-

jalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa

untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh

yang ia jumpai dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan dan taf-

siran atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumus-

kan terdahulu itu kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti

atau tidak.

6) Generalization (Menarik Kesimpulan/Generalisasi)

Tahap generalisasi adalah proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan

prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama,

dengan memperhatikan hasil verifikasi.

D. Keterampilan Berpikir Kreatif

Kreativitas merupakan istilah yang banyak digunakan di lingkungan sekolah

maupun di luar sekolah. Umumnya, orang menghubungkan kreativitas dengan
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produk-produk kreasi. Istilah lain, produk-produk kreasi itu merupakan hal yang

penting untuk menilai kreativitas. Hakikatnya, pengertian kreatif berhubungan

dengan penemuan sesuatu, mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru

dengan menggunakan sesuatu yang telah ada (Slameto, 1995).

Pemikiran kreatif akan membantu seseorang untuk meningkatkan kualitas dan

keefektifan pemecahan masalah dan hasil pengambilan keputusan yang dibuat

(Evans, 1991). Berpikir kreatif (creative thingking) adalah keterampilan sesorang

dalam menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan suatu ide baru, kons-

truktif, dan baik berdasarkan konsep-konsep, prinsip-prinsip yang rasional, mau-

pun persepsi dan intuisi (Hamzah, 2009).

Menurut Munandar (2009) keterampilan berpikir kreatif mempunyai empat krite-

ria, yang pertama yaitu kelancaran. Kelancaran dalam berpikir merupakan ke-

mampuan menghasilkan banyak gagasan dan jawaban penyelesaian terhadap sua-

tu masalah. Kriteria yang kedua adalah kelenturan. Kelenturan dalam berpikir

merupakan kemampuan memberikan gagasan yang seragam tetapi arah pemikiran

yang berbeda-beda, mengubah cara atau pendekatan dan dapat melihat masalah

dari berbagai sudut pandang. Kriteria yang ketiga adalah keaslian. Keaslian me-

rupakan kemampuan menghasilkan ungkapan yang baru, memikirkan cara yang

tidak lazim. Kriteria yang keempat adalah keterperincian atau elaborasi. Keter-

perincian atau elaborasi merupakan kemampuan untuk mengembangkan suatu ga-

gasan, memperinci detail-detail dan memperluas gagasan.
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Munandar (2014), menjelaskan ciri-ciri berpikir kreatif (aptitude) seperti yang ter-

lihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Indikator berpikir kreatif (aptitude)

Pengertian 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
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 atau pemikiran

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
untuk menyelesaikannya

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
bagian-bagian 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

a. Mencari arti yang lebih mendalam

terhadap jawaban atau pemecahan

masalah dengan melakukan langkah-
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Lanjutan Tabel 1.

Pengertian Indikator

2. Menambah atau merinci detail-
detail dari suatu objek, gagasan
atau situasi sehingga menjadi
lebih menarik

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

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

E. Penguasaan Konsep

Djamarah dan Zain (2006) menyatakan bahwa penguasaan konsep yang dimiliki

siswa digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada kaitannya de-

ngan konsep yang dimiliki. Lebih lanjut, Djamarah & Zain meyatakan bahwa pe-

nguasaan konsep siswa tidak terbatas hanya mengenal, tetapi siswa harus dapat

menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Untuk menguasai

konsep baru, maka diperlukan konsep awal yang diperoleh dari pengalaman-pe-

ngalaman keseharian pada berbagai aspek pengetahuan.  Konsep merupakan po-

kok utama yang mendasari keseluruhan sebagai hasil berpikir abstrak manusia ter-

hadap benda, peristiwa, fakta yang menerangkan banyak pengalaman. Hanya de-

ngan bantuan konsep, proses belajar mengajar dapat ditingkatkan lebih maksimal.
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Konsep adalah suatu abstraksi yang memiliki salah satu kelas objek-objek, keja-

dian-kejadian, kegiatan-kegiatan, hubungan-hubungan yang mempunyai atribut

yang sama. Setiap konsep tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan satu sama

lain, oleh karena itu siswa dituntut tidak hanya menghafal konsep saja, tetapi hen-

daknya memperhatikan hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Pe-

nguasaan konsep yang baik akan membantu dalam pembentukan konsep-konsep

yang lebih kompleks untuk menemukan suatu prinsip. Seseorang yang memiliki

penguasaan konsep, akan mampu mengartikan dan menganalisis ilmu pengetahu-

an yang dilambangkan dengan kata-kata menjadi suatu buah pemikiran dalam me-

mecahkan suatu permasalahan tertentu (Dahar, 2011).

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen untuk mengetahui pengaruh pre

lecture quiz dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa dan pengua-

saan konsep.  Penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu pre lecture quiz sebagai

variabel bebas, model discovery learning sebgai variabel kontrol, keterampilan

berpikir kreatif siswa dan penguasaan konsep sebagai variabel terikat. Pre lectu-

re quiz sebagai variabel bebas berupa kuis yang diberikan kepada siswa setiap

akan memulai pembelajaran.

Kuis yang diberikan secara kontinyu dapat meningkatkan prestasi belajar sebab

umumnya siswa akan berusaha aktif dan belajar lebih tekun untuk mendapatkan

nilai yang baik. Siswa akan lebih giat lagi belajar kalau tahu akan diadakan kuis,
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sesuai dengan pendapat Sadirman (1992: 93) bahwa “Para siswa akan lebih giat

belajar kalau mengetahui akan ada kuis”.

Pembelajaran dengan pre lecture quiz memiliki beberapa kelebihan, Idayu (2017),

mengemukakan beberapa kelebihan pre lecture quiz, pertama penerapan pre lectu-

re quiz dapat membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar kimia sehingga

prestasi belajarnya juga akan ikut meningkat. Kedua, penerapan pre lecture quiz

(plq) dapat membuat siswa lebih siap untuk belajar kimia. Ketiga, penerapan pre

lecture quiz (plq) sebagai penunjuk arah dalam belajar kimia. Keempat, siswa

yang mengisi waktu sebelum pembelajaran dengan penerapan pre lecture quiz

(plq) akan mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang

tidak menerapkan pre lecture quiz (plq). Kelima, siswa yang menerapkan pre

lecture quiz (plq) sebelum pembelajaran juga dinilai menerima pembelajaran le-

bih jelas dan lebih terorganisir.

Penelitian dengan menggunakan kuis yang serupa dengan pre lecture telah banyak

dilakukan oleh peneliti, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Michael Seery pada tahun 2011 berjudul The

implementation of Pre-Lecture Resources to Reduce In-Class Cognitive Load:

A Case Study for Higher Education Chemistry. Dalam penelitian ini dikemu-

kakan bahwa Pre lecture quiz bertujuan untuk mengurangi beban intrinsik de-

ngan memperkenalkan beberapa terminologi atau konsep sebelum pembelaja-

ran, sehingga siswa dapat terbiasa dengan hal ini dan memungkinkan memori
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kerja dalam pembelajaran untuk berkonsentrasi pada pengintegrasian istilah

atau konsep ke dalam memori jangka panjang (germane load).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Giyas Idayu pada tahun 2017 berjudul Penga-

ruh Penerapan Pre-Lecture Quiz (PLQ) pada Pembelajaran Kimia terhadap

Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa SMA N 1 Kalasan Kelas XI Tahun Ajaran

2015/2016. Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen dengan desain quasi

experiment yakni Non-Equivalent Group Design dengan satu faktor, dua

sampel dan satu kovariabel.  Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat

perbedaan dalam hal motivasi dan prestasi belajar kimia antara siswa yang

mengikuti pembelajaran dengan penerapan Pre-Lecture Quiz (PLQ) dengan

siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa penerapan Pre- Lecture Quiz (PLQ)

dengan taraf signifikansi 5% di kelas XI SMA N 1 Kalasan tahun ajaran

2015/2016 jika pengetahuan awal siswa dikendalikan secara statistik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Taty Sulastry pada tahun 2017 berjudul Penga-

ruh Pemberian Kuis di Awal Pembelajaran pada Model Pembelajaran Inkuiri

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X smk Negeri 2 Parepare (Studi pada Ma-

teri Pokok Ikatan Kimia). Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu

yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kuis di awal perte-

muan pada model pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar siswa kelas X

SMK Negeri 2 Parepare. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statis-

tik inferensial menunjukkan data terdistribusi normal dan homogen.

Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji t menghasilkan thitung > ttabel

= 2,03 > 1,67, sehingga disimpulkan bahwa pemberian kuis pada model
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pembelajaran inkuiri berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa kelas

X SMK Negeri 2 Parepare pada materi ikatan kimia.

G. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Siswa kelas XI SMA N 1 Bandar Lampung tahun 2018-2019 yang menjadi

obyek penelitian mempunyai pengetahuan awal dan karakter yang sama.

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat keterampilan berpikir kreatif

siswa dan penguasaan konsep pada materi asam basa Arrhenius pada siswa

kelas XI SMA N 1 Bandar Lampung tahun 2018-2019 diabaikan.

H. Hipotesis Umum

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Pre lecture quiz memiliki pengaruh yang

positif dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa dan Penguasaan

Konsep”.



III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penilitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1

Bandar Lampung tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 144 siswa yang terbagi

dalam empat kelas IPA. Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas dari empat

kelas IPA SMA Negeri 1 Bandar Lampung yakni satu kelas eksperimen dan satu

kelas kontrol.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu pengam-

bilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan (berdasarkan saran dari ahli).

Purposive sampling akan baik hasilnya ditangan seorang ahli yang mengenal po-

pulasi (Sudjana, 2005). Hasil pengambilan sampel didapatkan dua kelas peneli-

tian, yaitu kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen yang dalam pembelajaran

menggunakan pre lecture quiz dan kelas XI IPA 1 sebagai kelas kontrol yang da-

lam pembelajaran tidak menggunakan pre lecture quiz.
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B. Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen

dengan pretest-posttest control group design (Fraenkel, 2012). Desain penilitian

ini melibatkan dua sampel yakni satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol.

Kelas eksperimen diberikan perlakuan menggunakan pre lecture quiz. Sedangkan

pada kelas kontrol tidak diberikan perlakuan menggunakan pre lecture quiz. Pada

desain penelitian ini melihat perbedaan pretes maupun postes antara kedua kelas

penelitian sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Pretes dilakukan untuk me-

ngetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa, sedangkan postes untuk me-

ngetahui kemampuan akhir siswa. Kemudian dilihat perbedaan nilai pretes dan

nilai postes pada kelas yang diteliti tersebut. Desain penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 2. sebagai berikut:

Tabel 2. Pretest-posttest control group design

Kelas Pretes Perlakuan Postes

Eksperimen O1 X1 O2

Kontrol O1 C O2

Keterangan:

X1 : Perlakuan kelas eksperimen yaitu pembelajaran kimia dengan menggu-

nakan pre lecture quiz

C : Perlakuan kelas kontrol yaitu pembelajaran kimia tanpa menggunakan

pre lecture quiz

O1 : Pemberian pretes

O2 : Pemberian postes
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C. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pre lecture quiz.

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan berpikir kreatif

siswa dan penguasaan konsep.

3. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah model discovery learning.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu.

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengumpul da-

ta untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan data (Arikunto, 2012). Instru-

men yang digunakan dalam penilitian ini adalah:

1. Tes tertulis

Tes tertulis yang digunakan yaitu soal pretes-postes pada materi asam basa

Arrhenius yang terdiri atas 6 butir soal uraian untuk mengukur keterampilan

berpikir kreatif siswa dan penguasaan konsep.

2. Lembar penilaian

Lembar penilaian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Lembar observasi keterlaksanaan pengaruh pre lecture quiz, dimodifikasi

dari Santika (2017).

b. Lembar observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran kimia dengan pe-

ngaruh pre lecture quiz, dimodifikasi dari Nurmala (2018).

c. Lembar observasi aktivitas keterampilan berpikir kreatif siswa.
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E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Tahap-tahap yang digunakan penelitian ini adalah:

1. Tahap persiapan

a. Melakukan observasi ke sekolah untuk mendapatkan informasi mengenai:

data siswa, karakteristik siswa, jadwal pelajaran kimia dan sarana dan pra-

sarana yang ada di sekolah.

b. Menentukan populasi dan sampel penelitian.

c. Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran dan instru-

men penelitian. Perangkat pembelajaran terdiri atas silabus, Rencana Pe-

laksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Instrumen

penelitian terdiri atas kisi-kisi soal pretes-postes, soal pretes-postes, rubri-

kasi soal pretes-postes, lembar observasi keterlaksanaan pengaruh pre lec-

ture quiz, lembar observasi aktivitas siswa selama pembelajaran, dan lem-

bar observasi keterampilan berpikir kreatif siswa.

d. Melakukan uji validitas terhadap soal pretes-postes kepada dosen ahli sebe-

lum diujikan kepada siswa.

e. Melakukan uji validitas dan reabilitas terhadap soal pretes-postes kepada

siswa kelas XII yang telah menerima materi asam basa Arrhenius.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

a. Pelaksanaan penelitian di dua  kelas, yaitu di kelas XI IPA 1 dan XI IPA 3

dengan materi asam basa Arrhenius. Melakukan pretes pada kelas ekspe-

rimen dan kelas kontrol untuk mengetahui keterampilan berpikir kreatif

siswa dan penguasaan konsep di awal.



26

b. Kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen diberikan perlakuan sebagai be-

rikut, pertama pada pembelajaran diterapkan pre lecture quiz yaitu kuis di

setiap awal pembelajaran yang diberikan kepada siswa berupa soal uraian

terkait materi yang akan dipelajari, waktu yang diberikan kepada siswa

untuk mengerjakan kuis selama 10 menit.

c. Setelah siswa diberikan kuis, pembelajaran dilanjutkan dengan membagi

siswa kedalam 4 kelompok diskusi.

d. Pembelajaran berlangsung sesuai dengan sintak model discovery learning

yang diwujudkan dalam bentuk LKS (Lembar Kerja Siswa) yang diberi-

kan kepada masing-masing kelompok, di dalam LKS ini tahap pemberian

rangsangan (stimulation) dimulai dengan penyajian wacana/fenomena, lalu

siswa mengajukan hipotesis pada bagian identifikasi masalah (problem

statement), selanjutnya pada penelitian ini siswa diajak mengumpulkan da-

ta (data collecting) dengan cara melakukan percobaan.  Setelah melakukan

percobaan siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam LKS dengan

tujuan melakukan pengolahan data (data processing), dari data yang telah

diolah siswa dibantu guru dalam membuktikan kebenaran jawaban atau di-

sebut tahap pembuktian (verification), dan yang terakakhir siswa membuat

kesimpulan dengan bahasa siswa sendiri tentang hasil dari pemecahan ma-

salah (generalization).

e. Langkah-langkah pembelajaran mulai dari siswa diberikan kuis diawal

adalah cara untuk merangsang keterampilan berpikir kreatif dan penguasa-

an konsep siswa melalui masalah yang dikemukakan dalam kuis, sehingga

dalam pembelajaran dengan diberikan kuis diawal membuat keterampilan
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berpikir kreatif dan penguasaan konsep siswa yang telah dirangsang dapat

secara maksimal mengalami peningkatan.

f. Pembelajaran di kelas XI IPA 1 (kelas kontrol) tidak diterapkan pre lec-

ture quiz, hanya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintak model

discovery learning yang diwujudkan dalam bentuk LKS (Lembar Kerja

Siswa) yang diberikan kepada masing-masing kelompok.

g. Melakukan postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk menge-

tahui peningkatan keterampilan berpikir kreatif dan penguasaan konsep

siswa.

3. Tahap akhir

a. Melakukan analisis data hasil penelitian.

b. Melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian.

c. Menarik kesimpulan.
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Prosedur pelaksanaan penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan

pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Prosedur pelaksanaan penelitian

1. Melakukan observasi ke sekolah
2. Menentukan populasi dan sampel penelitian
3. Mempersiapkan perangkat pembelajaran dan

instrumen penelitian
4. Melakukan uji validitas terhadap soal pretes-

postes kepada dosen ahli
5. Melakukan uji validitas dan reabilitas terhadap

instrumen tes

Tahap
persiapan

Pretes keterampilan berpikir kreatif siswa dan
penguasaan konsep

Pembelajaran PLQ di
kelas eksperimen

Pembelajaran tanpa
PLQ di kelas kontrol

Postes keterampilan
berpikir kreatif siswa dan

penguasaan konsep

Pelaksanaan
penelitian

Tahap akhir

Analisis data

Pembahasan

Kesimpulan
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F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis validitas dan reliabilitas instrumen tes

Teknik pengolahan data digunakan untuk mengetahui kualitas instrumen tes yaitu

soal pretes dan postes yang digunakan dalam penelitian. Uji coba instrumen tes

ini dilakukan untuk mengetahui dan mengukur kelayakan instrumen yang diguna-

kan sebagai pengumpul data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyara-

tan penting yaitu valid dan reliabel, yaitu instrumen yang dapat dengan ajeg mem-

berikan data yang sesuai dengan kenyataan (Arikunto, 2012). Berdasarkan hasil

uji coba instrumen tes tersebut maka akan didapatkan validitas dan reliabilitas

instrumen tes. Uji validitas instrumen tes yakni uji coba soal pretes dan postes

yang dilakukan pada 20 orang siswa SMA Kelas XII IPA yang telah mendapatkan

materi asam basa Arrhenius. Pada uji coba soal pretes dan postes, soal yang digu-

nakan dalam mengukur keterampilan berpikir kreatif berupa 6 butir soal uraian.

Instrumen tes sebelum diujikan kepada siswa, telah terlebih dahulu diujikan kepa-

da dua dosen ahli dari program studi pendidikan kimia FKIP Unila.

a. Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen tes. Sebuah tes dikatakan valid apabila tes itu dapat te-

pat mengukur apa yang hendak diukur (Arikunto, 2012). Uji validitas untuk 6 bu-

tir soal esai dengan menggunakan SPSS versi 22 for Windows dengan taraf signi-

fikan 5% dengan kriteria soal dikatakan valid jika r hitung ≥   r tabel.
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b. Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan instrumen

penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data. Sebuah tes dikatakan re-

liabel apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan, artinya jika soal di-

uji pada ruang dan waktu yang berbeda hasilnya tetap sama (Arikunto, 2012).

Analisis untuk 6 soal esai menggunakan SPSS versi 22.0 for Windows. Uji relia-

bilitas dilakukan dengan melihat Cronbach’s Alpha kemudian diinterpretasikan

dengan menggunakan derajat reliabilitas alat evaluasi menurut Guilford (1956).

Kriteria derajat reliabilitas (r11) alat evaluasi menurut Guilford:

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

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

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

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

0,00< r11 ≤ 0,20; tidak reliable

2. Analisis data berpikir kreatif dan penguasaan konsep siswa

Nilai pretes dan postes pada penilaian keterampilan berpikir kreatif siswa dan pe-

nguasaan konsep secara operasional dirumuskan sebagai berikut:

Nilai akhir =
Ʃ 100

Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dengan menghitung n-Gain yang selan-

jutnya digunakan untuk pengujian hipotesis. Perhitungan n-Gain bertujuan untuk

mengetahui pengaruh pre lecture quiz dalam meningkatan keterampilan berpikir

kreatif siswa dan penguasaan konsep yang ditunjukkan dengan skor dari siswa da-
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lam pretes dan postes. Peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa dan pe-

nguasaan konsep ditunjukkan melalui n-Gain. Perhitungan dengan menggunakan

rumus n-Gain menurut Hake (Sudjana, 2005) adalah:

Rumus n-Gain =

Menurut Hake (Sudjana, 2005) terdapat kriteria n-Gain yaitu:

a. Pembelajaran dengan skor n-Gain “tinggi” jika n-Gain > 0,7

b. Pembelajaran dengan skor n-Gain ”sedang” n-Gain terletak antara 0,3 < n-

Gain ≤ 0,7

c. Pembelajaran dengan skor n-Gain ”rendah” jika n-Gain ≤ 0,3

3. Analisis data keterlaksanaan pre lecture quiz

Keterlaksanaan pre lecture quiz diukur melalui penilaian terhadap keterlaksanaan

pre lecture quiz dan RPP yang memuat unsur-unsur model pembelajaran yang

meliputi sintak pembelajaran, sistem sosial, dan perilaku guru (prinsip reaksi).

Analisis terhadap keter-laksanaan pre lecture quiz dinilai oleh dua orang observer

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap aspek pe-

ngamatan, kemudian dihitung persentase ketercapaian menurut Sudjana

(2005) dengan rumus:

% Ji = (ΣJi / N) x 100%

Keterangan :

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

pada pertemuan ke-i
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ΣJi = Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh pengamat pa-

da pertemuan ke-i

N = Skor maksimal (skor ideal)

b. Menghitung rata-rata persentase ketercapaian untuk setiap aspek pengamatan

dari dua orang pengamat

c. Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase ketercapaian pelaksanaan

pembelajaran (RPP) sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3. Kriteria tingkat keterlaksanaan (Sunyono, 2012).

Persentase Kriteria

80,1% - 100,0% Sangat tinggi

60,1% - 80,0% Tinggi

40,1% - 60,0% Sedang

20,1% - 40,0% Rendah

0,0% - 20,0% Sangat rendah

4. Analisis data aktivitas belajar siswa

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung diukur dengan menggunakan

lembar observasi oleh observer. Analisis deskriptif terhadap aktivitas siswa da-

lam pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menghitung persentase aktivitas siswa untuk setiap pertemuan

b. Menghitung jumlah persentase aktivitas siswa untuk setiap pertemuan dan

menghitung rata-ratanya.

c. Menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga persentase sebagaimana

pada Tabel 3.
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5. Analisis data aktivitas keterampilan berpikir kreatif siswa

Aktivitas siswa yang menunjukkan keterampilan berpikir kreatif siswa selama

pembelajaran berlangsung diukur dengan menggunakan lembar observasi oleh

observer. Analisis deskriptif terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran dilaku-

kan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menghitung persentase aktivitas siswa untuk setiap pertemuan.

b. Menghitung jumlah persentase aktivitas siswa untuk setiap pertemuan dan

menghitung rata-ratanya

c. Menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga persentase sebagaimana

pada Tabel 3.

6. Analisis data pre lecture quiz siswa

Analisis data pre lecture quiz siswa selama pembelajaran dilakukan dengan mem-

berikan penilaian kepada masing-masing siswa terhadap hasil pengerjaan kuis se-

lama empat pertemuan.  Selanjutnya, nilai kuis seluruh siswa dihitung rata-ratanya

pada setiap pertemuan, lalu dikonversikan kedalam persentase rata-rata pre lectu-

re quiz setiap pertemuan. Persentase pre lecture quiz lebih lanjut digunakan un-

tuk uji regresi sederhana, yaitu sebagai variabel X.

7. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pre

lecture quiz dalam meningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa dan pengua-

saan konsep. Teknik pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah uji perbedaan dua rata-rata dan uji regresi sederhana. Sebelum dilakukan
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uji perbedaan dua rata-rata, harus dilakukan uji prasyarat telebih dahulu yaitu uji

normalitas dan uji homogenitas dua varian.

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel berasal dari populasi yang

berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan Shapiro-Wilk test, langkah-langkah uji normalitas sebagai

berikut:

1) Hipotesis

H0: sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1: sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal

2) Memasukkan data penelitian berupa nilai pretes, postes, n-Gain ke dalam

program SPSS versi 22.0 for Windows dengan menggunakan taraf signifikan

(α) sebesar 0,05

3) Kriteria Uji: terima H0 jika nilai sig (p) dari Shapiro-Wilk > 0,05 dan terima

H1 jika nilai sig (p) dari Shapiro-Wilk < 0,05

b. Uji homogenitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang dibandingkan memiliki

nilai rata-rata dan varians identik. Uji homogenitas yang digunakan dalam perco-

baan ini adalah levene statistics test, langkah-langkah uji homogenitas sebagai be-

rikut :

1) Hipotesis

H0: σ1
2 = σ2

2 : sampel penelitian mempunyai variansi yang homogen

H1: σ1
2 ≠ σ2

2 : sampel penelitian mempunyai variansi yang tidak homogen
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2) Memasukkan data penelitian berupa nilai pretes, postes, n-Gain ke dalam

program SPSS versi 22.0 for Windows dengan menggunakan taraf signifikan

(α) sebesar 0,05

3) Kriteria Uji: terima H0 jika nilai sig (p) dari Levene Statistics > 0,05 dan teri-

ma H1 jika nilai sig (p) dari Levene Statistics < 0,05

c. Uji perbedaan dua rata-rata

Menurut Sudjana (2005), jika sampel berdistribusi normal dan homogen, maka

pengujian selanjutnya menggunakan uji statistik parametrik yaitu menggunakan

uji t. Uji perbedaan rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan independent samples t test, untuk menentukan pengaruh perlakuan

terhadap sampel dengan melihat n-Gain ternormalisasi keterampilan berpikir kre-

atif siswa dan penguasaan konsep lebih tinggi antara penggunaan pre lecture quiz

dibandingkan tanpa penggunaan pre lecture quiz. Langkah-langkah uji perbedaan

dua rata-rata sebagai berikut:

1) Hipotesis

H0: Rata-rata n-Gain keterampilan berpikir kreatif dan penguasaan konsep sis-

wa antara penggunaan pre lecture quiz sama dengan atau lebih rendah di-

bandingkan tanpa penggunaan pre lecture quiz. H0: µ1x ≤ µ2x

H1: Rata-rata n-Gain keterampilan berpikir kreatif dan penguasaan konsep sis-

wa antara penggunaan pre lecture quiz lebih tinggi dibandingkan tanpa

penggunaan pre lecture quiz. H1: µ1x > µ2x.
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Keterangan:

µ1 = Rata-rata n-Gain kelas eksperimen (digunakan pre lecture quiz)

µ2 = Rata-rata n-Gain kelas kontrol (tanpa diterapkan pre lecture quiz)

x = Keterampilan berpikir kreatif dan penguasaan konsep siswa

1) Memasukkan data penelitian berupa n-Gain ke dalam program SPSS versi

22.0 for Windows dengan menggunakan taraf signifikan (α) sebesar 0,05

2) Kriteria uji: terima H0 jika nilai sig. (2-tailed) > 0,05 dan terima H1 jika nilai

sig. (2-tailed) < 0,05

Jika kedua sampel tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka pengujian

perbedaan dua rata-rata tidak menggunakan uji statistik parametrik (uji-t), melain-

kan menggunakan uji statistik nonparametrik yaitu uji Mann-Whitney U. Hipote-

sis uji statistik nonparametrik sama dengan hipotesis uji statistik parametrik.

Langkahnya dengan memasukkan data penelitian berupa n-Gain ke dalam prog-

ram SPSS versi 22.0 for Windows dengan menggunakan taraf signifikan (α) sebe-

sar 0,05. Kriteria uji terima H0 jika nilai Asyimp. Sig. (2-tailed) > 0,05 dan terima

H1 jika nilai Asyimp. Sig. (2-tailed) < 0,05.

8. Uji regresi sederhana

Sebelum dilakukan uji regresi sederhana, terlebih dahulu dilakukan uji prasayarat

yaitu uji linieritas.

a. Uji linieritas

Uji Linieritas dilakukan untuk menguji apakah pola sebaran variabel X (pre

lecture quiz) dan variabel Y (keterampilan berpikir kreatif siswa dan penguasaan
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konsep) membentuk garis linier atau tidak. Uji linier dilakukan dengan menggu-

nakan bantuan program SPSS 22.0 for windows. Uji normalitas yang digunakan

dalam penelitian ini adalah dengan melihat linearity pada tabel Anova, langkah-

langkah uji linieritas sebagai berikut:

1) Hipotesis

H0: pola sebaran variabel X dan variabel Y tidak membentuk garis linier

H1: pola sebaran variabel X dan variabel Y membentuk garis linier

2) Memasukkan data penelitian berupa nilai pre lecture quiz (X) dan nilai postes

(Y) ke dalam program SPSS versi 22.0 for Windows dengan menggunakan ta-

raf signifikan (α) sebesar 0,05.

3) Kriteria Uji: terima H0 jika nilai sig. linearity pada tabel Anova > 0,05 dan

terima H1 jika nilai sig. linearity pada tabel Anova < 0,05.

b. Uji regresi sederhana

Uji regresi sederhana dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh X (pre lec-

ture quiz) terhadap Y (keterampilan berpikir kreatif siswa dan penguasaan kon-

sep). Hipotesis yang diuji adalah:

H0: Tidak ada pengaruh pre lecture quiz terhadap keterampilan berpikir kreatif

siswa dan penguasaan konsep.

H1: Ada pengaruh pre lecture quiz terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa

dan penguasaan konsep.

Dengan kriteria pengujian bila thitung =  ttabel atau thitung >  ttabel, dan taraf siginifi-

kansi hasil perhitungan lebih kecil dari taraf signifikansi (α) atau sig. < 0,05 maka
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keputusan uji tolak H0 dan terima H1. Untuk mengetahui variabel X berpengaruh

terhadap variabel Y yang artinya pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk po-

pulasi (dapat digeneralisasikan) yaitu menggunakan rumus koefisien regresi linier.

Menurut Priyatno (2009), regresi linier adalah hubungan secara linier antara

variabel dependen dengan variabel independen. Sedangkan jenis regresi yang

dipakai adalah analisis regresi sederhana, analisis regresi linier sederhana dipakai

untuk menganalisis hubungan linier antara 1 variabel independen dengan variabel

dependen, dengan Uji t. Persamaan regresi untuk regresi linier sederhana yaitu:

Ŷ = a + bX

Keterangan:

Ŷ = nilai prediksi variabel dependen

a = konstanta, nilai Ŷ jika X = 0

b = koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Ŷ yang

didasarkan variabel X

X  = variabel independen



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdsarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka diperoleh simpulan sebagai

berikut: Pre lecture quiz berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan berpikir

kreatif dan penguasaan konsep siswa. Pre lecture quiz memiliki pengaruh linier

yang positif terhadap keterampilan berpikir kreatif dan penguasaan konsep siswa,

dengan kontribusi sebesar 16,9% dipengaruhi oleh pre lecture quiz.

B. Saran

1. Bagi calon peneliti lain, yang tertarik untuk menerapkan pre lecture quiz, ber-

dasarkan pengalaman penulis yang masih sulit menemukan banyak refrensi,

sebaiknya calon peneliti mempelajari terlebih dahulu refrensi dari jurnal-jurnal

terutama jurnal internasional, agar lebih memahami dan tidak terjadi kekeliru-

an dalam menerapkan pre lecture quiz.

2. Bagi calon peneliti lain, yang tertarik untuk menerapkan pre lecture quiz, se-

baiknya kuis dilaksanakan lebih dari empat kali atau minimal delapan kali di-

laksanakan.
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3. Bagi calon peneliti lain, yang tertarik untuk menerapkan pre lecture quiz akan

lebih baik jika hasil penelitian selanjutnya didukung dengan angket respon sis-

wa.

4. Agar pengaruh pre lecture quiz pada proses pembelajaran berjalan dengan ba-

ik, lancar, dan lebih menarik, hendaknya peneliti menyiapkan media pembe-

lajaran yang mendukung seperti LKS berbasis model multipel representase,

dan pemanfaatan teknologi informasi seperti macro media flash, animasi, dan

sejenisnya.

5. Agar pembelajaran dengan pre lecture quiz maksimal, dibutuhkan sarana dan

prasarana yang mendukung, terutama untuk materi yang didukung dengan ke-

giatan eksperimen.

6. Pembelajaran menggunakan pre lecture quiz hendaknya diterapkan dalam

pembelajaran kimia, terutama pada materi asam basa Arrhenius karena ter-

bukti memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan keterampilan berpikir

kreatif siswa dan penguasaan konsep.

7. Guru dapat meningkatkan aktivitas, keterampilan berpikir kreatif siswa dan

penguasaan konsep menggunakan pre lecture quiz.
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