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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PRE-LECTURE QUIZ DALAM MENINGKATKAN
KETERAMPILAN BERPIKIR ELABORASI SISWA

PADA MATERI LARUTAN PENYANGGA

Oleh

VENNY SEPTI KURNIAWAN

Penelitian yang dilakukan di SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung ini bertujuan

untuk mendeskripsikan efektivitas Pre-Lecture  Quiz (PLQ) dalam

meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi siswa pada materi larutan

penyangga.  Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan

pretest-postest control group design.  Populasi yang digunakan yaitu seluruh kelas

XI IPA. Pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling, diperoleh

kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan XI IPA 4 sebagai kelas kontrol.

Data keterampilan berpikir elaborasi siswa dianalisis menggunakan SPSS 17.0 for

windows. Efektivitas pre-lecture quiz dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai

rata-rata pre-lecture quiz pada setiap pertemuanya serta besarnya nilai n-Gain,

didukung uji ukuran pengaruh. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai siswa

setelah dilakukan pembelajaran dengan pre-lecture quiz pada kelas eksperimen

meningkat, selain itu hasil perhitungan rata-rata n-Gain keterampilan berpikir

elaborasi siswa di kedua kelas menunjukan bahwa nilai n-Gain kelas ekperimen

lebih tinggi daripada nilai siswa di kelas kontrol. Hasil p e n g u j i a n e f f e c t

s i z e menunjukkan bahwa effect size. kelas eksperimen sebesar 0,78 yang



iii

dikategorikan “tinggi”.  Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan pre-

lecture quiz efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi siswa

pada materi larutan penyangga.

Kata kunci: pre-lecture quiz, berpikir elaborasi siswa, larutan penyangga.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu kimia diperoleh dan dikembangkan berdasarkan eksperimen untuk mencari

jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala alam yang terjadi.

Mata pelajaran kimia mengkaji segala sesuatu tentang zat yang meliputi

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

melibatkan keterampilan maupun penalaran dengan mempelajari gejala alam

melalui proses dan sikap ilmiah (Kristian, 2014).

Sesuai dengan Permendikbud No.59 tentang kerangka dasar dan struktur

kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dijabarkan bahwa

pembelajaran kimia di SMA harus lebih diarahkan pada pengembangan

kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kimia di SMA

memiliki tujuan untuk memupuk kemampuan berpikir kreatif siswa (Kristian,

2014).

Salah satu materi yang diajarkan di SMA kelas XI yaitu materi larutan penyangga.

Pada kurikulum 2013 edisi revisi terdapat pada Kompetensi Dasar 3.12 yaitu

menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam
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tubuh makhluk hidup dan Kompetensi Dasar 4.12 yaitu membuat larutan

penyangga dengan pH tertentu (Kristian, 2014). Pada materi ini, dalam proses

pembelajarannya siswa diajak untuk mengamati fenomena larutan penyangga

dalam kehidupan sehari-hari dan diajak untuk melakukan percobaan sehingga

siswa terlibat langsung dalam kerja ilmiah yang dapat melatih keterampilan

berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif akan meningkatkan potensi yang

dimiliki siswa salah satunya yaitu mampu memecahkan masalah yang mereka

hadapi (Muzaki, 2014).

Keterampilan berpikir kreatif memiliki lima indikator, salah satu indikator

berpikir kreatif yaitu keterampilan berpikir elaborasi. Keterampilan berpikir

elaborasi merupakan keterampilan berpikir kreatif dengan indikator perilaku yang

meliputi mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau pemecahan

masalah dengan melakukan langkah-langkah yang terperinci (Munandar, 2014).

Berpikir Elaborasi juga harus mampu mengembangkan atau memperkaya gagasan

orang lain. Menambah garis-garis, warna-warna, dan detail-detail (bagian-bagian)

terhadap gambarnya sendiri atau gambar orang lain. Keterampilan berpikir

elaborasi bisa menjadi sarana siswa untuk mengkomunikasikan hasil kerjanya

secara detail dan rinci (Amtiningsih, 2016).

Hasil observasi wawancara dengan guru kimia SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung

diperoleh informasi bahwa guru sudah menggunakan model pembelajaran

(teacher center learning) yaitu pembelajaran berpusat pada guru, pada materi

tertentu seperti pada materi larutan penyangga kegiatan seperti ini menyebabkan
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siswa menjadi kurang aktif dan kurang mampu mengembangkan keterampilan

berfikir elaborasi Selain itu, telah diterapkan pula sistem diskusi kelompok dan

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

aktif, namun masih terdapat kelemahan ketika di akhir pembelajaran yaitu pada

tahap berdiskusi, siswa belum mampu menyimpulkan tujuan pembelajaran secara

mandiri, tercapainya tujuan pembelajaran masih didominasi oleh guru di akhir

pembelajaran, akibatnya selama proses pembelajaran tingkat penguasaan konsep

siswa masih rendah, keterampilan berpikir kreatif siswa rendah, khususnya pada

keterampilan berpikir elaborasi siswa yang berdampak pada nilai yang diperoleh

siswa juga rendah, pada awal pembelajaran pun siswa sulit  untuk memfokuskan

diri mengikuti pembelajaran untuk mengatasi hal tersebut maka diawal

pembelajaran diberikan variasi Pre-Lecture Quiz agar mengetahui kesiapan siswa

sebelum menerima materi yang akan diajarkan.

Pembelajaran dengan menggunakan variasi Pre-Lecture Quiz merupakan

pembelajaran dengan berupa penerapan kuis yang diberikan kepada siswa

sebelum menerima pembelajaran sehingga berguna untuk mengetahui kesiapan

siswa dalam menerima pembelajaran. Hal tersebut didukung oleh penelitian Fitri

Lestari (2016) menyatakan bahwa penerapan Pre-Lecture Quiz pada

pembelajaran kimia untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa

ternyata berhasil yaitu dengan adanya perbedaan motivasi belajar kimia siswa

kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan nilai signifikan p = 0,026. Terdapat

perbedaan prestasi belajar kimia antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan

nilai Fhitung (4,259) > Ftabel (4,034), p = 0,044.
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Selain itu, salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan

berpikir elaborasi adalah model discovery learning. Menurut Murfiatun Hasanah

(2017) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan keterlaksanaan model

Discovey Learning berkategori “tinggi”, kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran dan aktivitas siswa selama pembelajaran berkatagori “ sangat

tinggi” Rata- rata nilai n-Gain keterampilan berpikir elaborasi siswa pada kedua

kelas eksperimen sebesar 0,56 dan 0,53 dengan kategori “sedang” serta hasil

pengujian ukuran pengaruh diperoleh sebesar 0,98 dan  0,99 dengan kategori

“besar”. Hal ini menunjukkan bahwa model Discovery Learning praktis, efektif .

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberian Pre-Lacture Quiz terhadap

siswa. Variabel terikatnya yaitu berpikir elaborasi, sedangkan variable kendalinya

yaitu pengetahuan awal siswa tentang larutan penyangga. Hubungan yang linear

antara keaktifan dan keterampilan berpikir kreatif, yang menunjukkan bahwa

semakin tinggi keaktifan siswa maka akan semakin tinggi keterampilan berpikir

kreatif siswa yang akan dia capai (Pratiwi, 2015).

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukanlah penelitian dengan judul “Efektivitas

Pre-Lecture Quiz Dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Elaborasi Siswa

Pada Materi Larutan Penyangga”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana

efektivitas pre-lecture quiz dalam meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi

siswa pada materi larutan penyangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mendeskripsikan efektivitas pre-lecture quiz dalam meningkatkan keterampilan

berpikir elaborasi siswa pada materi larutan penyangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Siswa

Melalui pembelajaran pre lecture quiz dapat membuat siswa lebih aktif,

kreatif, memeroleh nilai tinggi, dan dapat memahami materi pembelajaran

dengan mudah khususnya pada materi larutan penyangga.

2. Guru

Pembelajaran dengan pre lecture quiz menjadi referensi pilihan model

pembelajaran yang efektif terhadap peningkatan kemampuan berpikir

elaborasi siswa khususnya pada materi larutan penyangga.
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3. Sekolah

Pre lecture quiz dalam pembelajaran menjadi alternatif untuk meningkatkan

mutu pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil.

Suatu model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar

siswa apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan

yang signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah

pembelajaran (n-Gain yang signifikan) (Wicaksono, 2013).

2. Pembelajaran dengan menggunakan Pre-Lecture Quiz merupakan

pembelajaran dengan adanya pengaruh kuis yang diberikan kepada siswa

sebelum menerima pembelajaran sehingga berguna untuk mengetahui

kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran.

3. Keterampilan berpikir kreatif yang akan diteliti adalah keterampilan

berpikir memperinci (elaborasi) dan indikator keterampilan yang diteliti

meliputi mengembangkan, menambah dan memperkaya suatu gagasan,

memperinci detail-detail serta memperluas suatu gagasan (Munandar,

2014).

4. Tahapan pada model discovery learning yaitu stimulation (pemberian

rangsangan), problem statement (identifikasi masalah), data collection
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(pengumpulan data), data processing (pengolahan data), verification (pem-

buktian), dan generalization (pengambilan kesimpulan) (Kristian, 2014).

5. Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah larutan penyangga yang

meliputi definisi, cara kerja, komponen, perhitungan pH, dan peran

larutan.

6. Ukuran pengaruh (effect size) ditentukan dari nilai t dan uji effect size

terhadap Pre-Lecture Quiz dalam meningkatkan keterampilan berpikir

elaborasi siswa pada materi larutan penyangga (Jahjouh, 2014).



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil.

Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha yang

dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Di dalam kamus bahasa

Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efektif,

pengaruh atau akibat, atau efektif juga diartikan dengan memberikan hasil yang

memuaskan. Secara ideal taraf efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-

ukuran yang pasti. Efektivitas merupakan keadaan yang menunjukkan sejauh

mana apa yang direncanakan dapat tercapai, semakin banyak rencana yang

dapat dicapai semakin efektif pada kegiatan tersebut. Penyediaan kesempatan

belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya diharapkan dapat membantu

siswa dalam memahami isi materi yang sedang dipelajari.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi efektivitas

adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan,

manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau

tindakan. Model pembelajaran dikatakan efektif bila siswa dilibatkan

secara aktif dalam mengorganisasi dan menemukan hubungan dan
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informasi informasi yang diberikan, dan tidak hanya secara pasif menerima

pengetahuan dari guru (Sunyono, 2014).

Keefektivan model pembelajaran sangat terkait dengan pencapaian tujuan

suatu proses pembelajaran. Model pembelajaran dapat dikatakan efektif

bila siswa dilibatkan secara aktif dalam mengorganisasi dan menemukan

hubungan serta informasi-informasi yang diberikan dan tidak hanya secara

pasif menerima pengetahuan dari guru/dosen. Indikator keefektivan

meliputi: 1) pencapaian tujuan pembelajaran dan ketuntasan belajar siswa,

2) pencapaian aktivitas siswa dan guru/dosen, 3) pencapaian kemampuan

dosen dalam mengelola pembelajaran, 4) siswa memberi respon positif dan

minat yang tinggi terhadap pembelajaran yang dilaksanakan (Nieveen,

2015).

Proses untuk mencapai tujuan tersebut harus memperhatikan beberapa faktor,

salah satunya adalah efektivitas dalam pembelajaran. Efektivitas adalah

ketepat gunaan, hasil guna, menunjang tujuan (Maulana, 2014). Efektivitas

dapat diartikan sebagai tindakan keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan

tertentu yang dapat membawa hasil belajar secara maksimal. Keefektifan

proses pembelajaran berkenaan dengan jalan, upaya teknik dan strategi yang

digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal, tepat dan cepat (Sudjana,

2015).
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Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa

efektivitas pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai dari

suatu metode pembelajaran yang diterapkan yang sesuai dengan tujuan

pembelajaran. Suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila siswa dilibatkan

secara aktif dalam mengorganisasi dan menemukan hubungan dan informasi-

informasi yang diberikan, dan tidak hanya secara pasif menerima pengetahuan

dari guru (Sudjana, 2015).

B. PLQ (Pre Lecture Quizz)

Pembelajaran dengan menggunakan Pre-Lecture Quiz merupakan pembelajaran

dengan adanya pengaruh kuis yang diberikan kepada siswa sebelum menerima

pembelajaran sehingga berguna untuk mengetahui kesiapan siswa dalam

menerima pembelajaran. Kuis ini didasarkan dari The Effect Of Pre-Lecture

Quizzes On Test Anxienting and Performance In A Statistics Course, The Effects

Of Pre-Lacture Quizzers On Launguage Students Perceived Preparation and

Academic Performance, ini merupakan salah satu aktivitas siswa dalam

persiapan sebelum pembelajaran berupa pengerjaan kuis. Penelitian terdahulu

oleh Idayu (2017) diperoleh bahwa terdapat perbedaan motivasi dan prestasi

belajar siswa menggunakan uji Mankova antara kelas eksperimen dan kelas

kontrol apabila data pengetahuan awal dikendalikan dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa penerapan Pre-Lecture Quiz berpengaruh meningkatkan

motivasi dan prestasi belajar kimia siswa. Penelitian oleh Fitri Lestari (2016)

menyatakan bahwa penerapan PLQ pada pembelajaran kimia untuk meningkatkan
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motivasi dan prestasi belajar siswa ternyata berhasil yaitu dengan adanya

perbedaan motivasi belajar kimia siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol

dengan nilai signifikan p = 0,026. Terdapat perbedaan prestasi belajar kimia

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan nilai Fhitung (4,259) > Ftabel

(4,034), p = 0,044.

Menurut Sadirman (2014) bahwa “Para siswa akan lebih giat belajar kalau

mengetahui akan ada kuis”. Hal ini sesuai dengan tujuan penggunaan kuis untuk

meningkatkan pembelajaran, memberi motivasi siswa untuk membaca materi

sebelum pembelajaran. Aktivitas penugasan membaca sebelum materi

pelajaran diajarkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang

dipelajari. Tinjauan tentang peranan kuis dalam pembelajaran antara lain untuk

melihat penguasaan siswa terhadap materi yang telah disampaikan perlu dilihat

hasilnya dengan alat ukur yaitu tes/kuis. Tes kecil yang diberikan secara kontinu

dapat meningkatkan prestasi belajar sebab umumnya siswa akan berusaha aktif

dan belajar lebih tekun untuk mendapatkan nilai yang baik. Tes semacam ini

biasanya disebut kuis. Kuis tersebut dapat disebut sebagai pretest sebelum

pembelajaran berlangsung. Pemberian tugas kuis mempunyai arti dan tujuan

sendiri bagi murid-muridnya. Kuis sering kali dijadikan instrument andalan

untuk mengukur tingkat pencapaian siswa dalam menguasai suatu materi

pelajaran (Purnama, 2015). Pre-Lecture Quiz (PLQ) merupakan variasi

pembelajaran berupa penerapan kuis yang diberikan kepada siswa sebelum

menerima pembelajaran sehingga berguna untuk mengetahui kesiapan siswa

dalam menerima pembelajaran. Kuis ini didasarkan dari PLQ.
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C. Keterampilan Berpikir Kreatif

Berpikir kreatif adalah suatu kegiatan eksplorasi untuk melahirkan ide-ide baru

yang berbeda dengan yang sudah ada yang dapat digunakan untuk membantu

siswa dalam memberikan suatu keputusan yang berkualitas dalam menyelesaikan

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

Keterampilan berpikir kreatif memiliki lima indikator keterampilan, yaitu

indikator keterampilan berpikir lancar (fluency), indikator keterampilan berpikir

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

ke-mampuan elaboratif (elaboration), dan indikator keterampilan berpikir

evaluatif (evaluation) (Munandar, 2014).  Terdapat empat tahap dalam berpikir

kreatif, yaitu; (1) exploring mengidentifikasi hal-hal apa saja yang ingin dilakukan

dalam kondisi yang ada pada saat ini; (2) inventing, melihat atau mereview

berbagai alat, teknik, dan metode yang telah dimiliki yang mungkin dapat

membantu dalam menghilangkan cara berpikir yang tradisional; (3) choosing,

mengidentifikasi dan memilih ide-ide yang paling mungkin untuk dilaksanakan;

(4) implementing, bagaimana membuat suatu ide dapat diimplementasikan

(Istianah, 2015).

Terdapat 5 aspek berpikir kreatif sebagai berikut (1) kreativitas berkaitan erat

antara keinginan dan usaha. Untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif

memerlukan usaha. (2) kreativitas menghasilkan sesuatu yang berbeda dari yang

telah ada, orang yang kreatif berusaha mencari sesuatu yang baru dan memberikan

alternatif terhadap sesuatu yang telah ada, pemikir kreatif tidak pernah puas
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terhadap apa yang telah ditemukan, mereka selalu ingin menemukan sesuatu yang

lebih baik dan lebih efisien. (3) kreativitas lebih memerlukan evaluasi internal

dibandingkan eksternal, pemikir kreatif harus percaya pada standar yang telah

ditentukan sendiri. (4) kreativitas meliputi ide yang tidak dibatasi, pemikir kreatif

harus bisa melihat suatu masalah dari berbagai aspek (sudut pandang) dan

menghasilkan solusi yang baru dan tepat, dan (5) kreativitas sering muncul pada

saat sedang melakukan sesuatu (Arnyana, 2014).

Kemampuan berpikir kreatif berkenaan dengan kemampuan menghasilkan atau

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

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

kreatif (aptitude) seperti yang terlihat pada Tabel 1. (Munandar, 2014).

Tabel 1. Indikator Berpikir Kreatif

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. Elaborasi mengungkapkan

gagasan- gagasannya.
e. Bekerja lebih cepat dan melakukan

lebih banyak dari orang lain.
f. Dapat dengan cepat melihat

kesalahan dan kelemahan dari
suatu objek atau situasi.

Berpikir Luwes (Flexibility)
a. Menghasilkan gagasan, jawaban,

atau pertanyaan yang bervariasi.
b. Dapat melihat suatu masalah dari

sudut pandang yang berbeda.
c. Mencari banyak alternatif atau arah

a. Memberikan bermacam-macam
penafsiran terhadap suatu gambar,
cerita atau masalah.

b. Menerapkan suatu konsep atau asas
dengan cara yang berbeda-beda.
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Lanjutan Tabel 1. Indikator Berpikir Kreatif

Pengertian Indikator
yang berbeda. Jika diberikan suatu masalah

biasanya memikirkan bermacam-
macam cara mengerjakannya

Berpikir Orisinil (Originality)
1. Mampu melahirkan ungkapan yang

baru dan unik.
2. Memikirkan cara-cara yang tak

lazim untuk mengungkapkan diri.
3. Mampu membuat kombinasi-

kombinasi yang tak lazim dari
bagianbagian atau unsur-unsur.

a. memikirkan masalah-masalah atau
hal yang tidak terpikirkan orang
lain.

b. Mempertanyakan cara-cara yang
lama dan berusaha memikirkan
caracara yang baru.

c. Memilih cara berpikir lain dari
pada yang lain.

Berpikir Elaboratif (Elaboration)
1. Mampu memperkaya dan

mengembangkan suatu gagasan
atau produk.

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

a. Mencari arti yang lebih mendalam
terhadap jawaban atau pemecahan
masalah dengan melakukan
langkah-langkah yang terperinci.

b. Mengembangkan atau memperkaya
gagasan orang lain.

c. Menambah garis-garis, warnawarna,
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.

D. Model Discovery Learning

“Discovery learning merupakan suatu tipe pembelajaran di mana siswa

membangun pengetahuan mereka sendiri dengan mengadakan suatu percobaan
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dan menemukan sebuah prinsip dari hasil percobaan tersebut”. “Model discovery

learning merupakan komponen dari praktek pendidikan yang meliputi metode

mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada proses,

mengarahkan sendiri dan reflektif” (Rohim, 2014).

Discovery learning membantu memperoleh kegiatan di mana siswa belajar untuk

diri mereka sendiri dan menerapkan apa yang mereka ketahui dalam situasi baru,

yang akan menyebabkan pencapaian pembelajaran yang efektif (Mahmoud,2014).

Model pembelajaran discovery learning menekankan pentingnya pemahaman

suatu konsep melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran

(Hamalik, 2015). Pembelajaran biarkan murid-murid menemukan arti bagi diri

mereka sendiri, dan memungkinkan untuk mempelajari konsep-konsep didalam

hal yang bisa dimengerti ( Riyanto, 2015).

Langkah-langkah dalam penerapan model discovery learning di kelas menurut

Permendikbud No. 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah adalah sebagai berikut.

1) menentukan tujuan pembelajaran

2) melakukan identifikasi karakteristik siswa ( kemampuan awal, minat, gaya

belajar, dan sebagainya)

3) memilih materi pelajaran

4) menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif ( dari

contoh-contoh generalisasi )
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5) mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi,

tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa

6) mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang

konkret ke abstrak.

7) melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa.

Langkah-langkah pada tahap pelaksanaan dalam mengaplikasikan model

discovery learning di kelas, berdasarkan Permendikbud No. 59 tahun 2014 ten-

tang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah ada beberapa

prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajara, secara umum

sebagai berikut :

1) Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)

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

kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar

timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Stimulasi pada tahap ini berfungsi

untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan

membantu siswa untuk melakukan eksplorasi. Dalam hal memberikan stimulasi

dapat menggunakan teknik bertanya yaitu dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa pada kondisi internal yang

mendorong eksplorasi, dengan demikian seorang guru harus menguasai teknik-

teknik dalam memberi stimulus kepada siswa agar tujuan mengaktifkan siswa

untuk mengeksplorasi dapat tercapai.
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2) Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah)

Setelah melakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi kesempatan

kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah

yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian pilih salah satu masalah dan di-

rumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah).

Memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisa per-

masalahan yang mereka hadapi, merupakan teknik yang berguna dalam mem-

bangun pemahaman siswa agar terbiasa untuk menemukan masalah.

3) Data collection (pengumpulan data).

Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidak-

nya hipotesis, dengan memberi kesempatan siswa mengumpulkan berbagai

informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan

narasumber, 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 tidak 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 informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan

sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila

perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan

tertentu. Data processing disebut juga dengan pengkodean coding/ kategorisasi
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yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi

tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif 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 dengan

hasil data yang telah diolah. Verifikasi bertujuan agar proses belajar berjalan

dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

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

yang ia jumpai dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran,

atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan ter-

dahulu 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.

Discovery learning mempunyai beberapa keuntungan dalam belajar, antara lain

siswa memiliki motivasi dari dalam diri sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan-

nya sampai mereka menemukan jawaban-jawaban atas masalah yang mereka

hadapi (Baharuddin, 2015). Tahapan-tahapan pada model discovery learning

memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan indikator

keterampilan berpikir kreatifnya (Tumurun, 2015). Pembelajaran discovery
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Learning menuntut siswa untuk menemukan hal baru, proses untuk menemukan

hal baru diperlukan kreatifitas, sehingga dengan model discovery learning dan

sintaks yang ada di dalamnya dapat meningkatkan berpikir kreatif siswa

(Rudyanto, 2016).

E. Kerangka Pemikiran

Hasil observasi wawancara dengan guru kimia SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung

diperoleh informasi bahwa guru sudah menggunakan model pembelajaran

(teacher center learning) yaitu pembelajaran berpusat pada guru, pada materi

tertentu seperti pada materi larutan penyangga kegiatan seperti ini hanya

menyebabkan siswa menjadi kurang aktif dan kurang mampu mengembangkan

keterampilan berfikir elaborasi Selain itu, telah diterapkan pula sistem diskusi

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

dengan cukup aktif, namun masih terdapat kelemahan ketika diakhir pembelajaran

yaitu tahap berdiskusi siswa  belum mampu menyimpulkan tujuan pembelajaran

secara mandiri, tercapainya tujuan pembelajaran masih didominasi oleh guru

diakhir pembelajaran, akibatnya selama proses pembelajaran tingkat penguasaan

konsep siswa masih rendah, keterampilan berpikir kreatif siswa rendah, khususnya

pada keterampilan berpikir elaborasi siswa  yang berdampak pada nilai yang

diperoleh siswa juga rendah, pada awal pembelajaran pun siswa sulit  untuk

memfokuskan  diri mengikuti pemebalajaran  untuk mengatasi hal tersebut maka

diawal pembelajaran diberikan variasi pre-lecture quiz agar mengetahui kesiapan

siswa sebelum menerima materi yang akan diajarkan.
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Pembelajaran dengan menggunakan pre-lecture quiz merupakan pembelajaran

dengan berupa penerapan kuis yang diberikan kepada siswa sebelum menerima

pembelajaran sehingga berguna untuk mengetahui kesiapan siswa dalam

menerima pembelajaran.

F. Anggapan Dasar

Beberapa hal yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Siswa kelas XI IPA semester genap SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2018/2019 yang menjadi subyek penelitian mempunyai

pengetahuan awal siswa yang sama dalam penguasaan kompetensi kimia.

2. Perbedaan n-Gain keterampilan berpikir elaborasi pada materi larutan

penyangga terjadi karena perbedaan perlakuan dalam proses pembelajaran

pada kelas kontrol dan eksperimen.

3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterampilan berpikir elaborasi pada

materi larutan penyangga kelas XI semester genap SMA Al-Azhar 3 Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2018/2019 diabaikan.

G. Hipotesis Umum

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan Pre-

lecture quiz pada materi larutan penyangga efektif untuk meningkatkan

keterampilan berpikir elaborasi siswa.



III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini seluruh siswa kelas XI IPA semester genap SMA Al-Azhar

3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2018/2019. Pengambilan sampel dilakukan

dengan metode random sampling merupakan metode penarikan dari sebuah

populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau

semesta memiliki peluang yang sama untuk terambil atau terpilih (Kerlinger,

2006). Selanjutnya, digunakan teknik cluster random sampling merupakan teknik

pengambilan sampel yang didasarkan pada kelompok atau unit-unit kecil.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak sehingga akan didapatkan 2 kelas

penelitian yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen diterapkan

variasi Pre-lecture quiz sedangkan pada kelas kontrol tidak diterapkan . variasi

Pre-lecture quiz.

B. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi data

hasil tes sebelum penerapan pembelajaran menggunakan variasi Pre-lecture quiz
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dan hasil tes setelah penerapan pembelajaran dilakukan postes, dan lembar

observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah Pre-lecture quiz yang dilakukan diawal pembelajaran

untuk mengetahui kemampuan awal siswa, sedangkan postes dilakukan untuk

memperoleh data penelitian serta mengetahui kemampuan akhir siswa. Desain

penelitian ini dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut (Fraenkel, 2012):

Tabel 2. Desain Penelitian

Keterangan:
O1 : Pretes (sebelum perlakuan)
X : Pembelajaran menggunakan Pre-lecture quiz
O2 : Postes (setelah perlakuan)
- : Pembelajaran tidak menggunakan Pre-lecture quiz

Pada penelitian ini, kedua kelas penelitian diberikan pretes (O1) yang terdiri dari 5

soal uraian. Variasi Pre-lecture quiz dilakukan untuk mengetahui kemampuan

awal siswa. Pada kelas eksperimen diterapkan variasi Pre-lecture quiz dalam

pembelajaran (X), sedangkan pada kelas kontrol tidak diterapkan Pre-lecture quiz

(-). Setelah diberi perlakuan, kedua kelas penelitian diberikan postes (O2) yang

Kelas Pretes Perlakuan Postes

Kelas Eksperimen O1 X O2

Kelas Kontrol O1 - O2
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juga terdiri dari 5 soal uraian. Postes dilakukan untuk mengetahui mengetahui

kemampuan akhir siswa.

D. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah :

a. Variabel bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran

Variasi Pre-lectrure Quiz terhadap siswa.

b. Variabel terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan elaborasi siswa pada

materi larutan penyangga.

c. Variabel kendali

Variabel kendali dalam penelitian ini adalah pengetahuan awal siswa tentang

larutan penyangga.

E. Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian

Perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian ini sebagai berikut:

1. Perangkat Pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a.Silabus.

b.Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
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c.Lembar kerja siswa yang digunakan berjumlah empat LKS kelompok yaitu

- LKS 1 mengenai definisi, jenis dan komponen larutan  penyangga.

- LKS 2 mengenai cara kerja larutan penyangga.

- LKS 3 mengenai pH larutan penyangga.

- LKS 4 mengenai menghitung pH larutan penyangga yang ditambah

sedikit asam, basa, dan pengenceran.

- LKS 5 mengenai Peranan Larutan Penyangga dalam tubuh makhluk

hidup.

2. Instrumen

Instrumen adalah alat-alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data,

instrument penelitian ini dapat berupa lembar observasi yang berkaitan dengan

pencatatan data dan sebagainya ( Notoatmodjo, 2016). Instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. kisi-kisi, rubrikasi, dan soal pretes dan postes pada materi pokok larutan

penyangga yang terdiri dari 5 butir soal essay untuk mengukur

kemampuan berpikir elaborasi siswa mengenai materi larutan penyangga.

b. Lembar penilaian berupa lembar aktivitas siswa dalam mengikuti

pembelajaran.
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F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan penelitian ini adalah:

1. Tahap Persiapan Penelitian

a. melakukan observasi ke sekolah untuk mendapatkan  informasi mengenai :

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

prasarana yang ada di sekolah

b. menentukan populasi dan sampel penelitian

c. mempersiapkan perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian

d. melakukan uji validitas dan reabilitas terhadap soal pretes dan postes

kepada siswa kelas XII yang telah menerima materi larutan penyangga.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

a. melakukan pretes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan soal-soal

dan alokasi waktu yang sama

b. melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi larutan penyangga,

pembelajaran menggunakan pre-lecture quiz diterapkan di kelas

eksperimen serta pembelajaran tanpa pre-lecture quiz diterapkan di kelas

kontrol

c. melakukan postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan soal-

soal dan alokasi waktu yang sama.

3. Tahap Akhir Penelitian

a. melakukan tabulasi dan analisis data keefektifan PLQ

b. melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian.

c. menarik kesimpulan.



26

Adapun prosedur penelitian disajikan pada alur penelitian berikut

Gambar 1. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Melakukan observasi
mengenai
pembelajaran kimia
di sekolah

Menyusun instrumen
penelitian

Melakukan validasi
instrumen

Menentukan populasi
dan sampel

Pretes

Pembelajaran Pre-
lecture quiz di kelas

eksperimen

Pembelajaran tanpa
Pre-lecture quiz di

kelas kontrol

Postes

Analisis
data

Pembahasan

Kesimpulan

Prapenelitian

Penelitian

Pascapenelitian
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G. Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data yang dikumpulkan adalah untuk memberikan makna atau arti

yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan masalah,

tujuan, dan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen Tes

Teknik pengolahan data digunakan untuk mengetahui kualitas instrumen tes yang

digunakan dalam penelitian.  Uji coba instrumen tes dilakukan untuk mengetahui

dan mengukur apakah instrumen yang digunakan telah memenuhi syarat dan

layak digunakan sebagai pengumpul data.  Instrumen yang baik harus memenuhi

dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel (Arikunto, 2013).  Uji coba soal

pretes dan postes dilakukan pada siswa SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang

sudah mendapat materi larutan penyangga yaitu kelas XII IPA yang berjumlah 20

orang.  Uji coba dilakukan dengan menggunakan soal pretes dan postes yang

berjumlah 5 butir soal essay.  Berdasarkan hasil uji coba instrumen tersebut maka

akan diketahui validitas dan reliabilitas instrumen tes.

a. Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan

atau kesahihan suatu instrumen tes (Arikunto, 2013). Uji validitas yang

pertama dilakukan adalah uji validitas ahli dengan seorang validator,

selanjutnya menggunakan rumus korelasi pearson product moment yang

dilakukan dengan aplikasi SPSS statistic 17.0 untuk soal keterampilan berpikir

elaborasi. Soal akan dikatakan valid apabila nilai dari r hitung yang diperoleh
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lebih besar dari rtabel (rhitung> rtabel) dengan taraf signifikan sebesar 5%.

rtabel 0.44

Tabel 3. Kriteria Validitas Instrumen Tes

Nilai alpha Kriteria
0,81 – 1,00 Sangat tinggi
0,61 – 0,80 Tinggi
0,41 – 0,60 Cukup
0,21 – 0,40 Rendah
0,00 – 0,20 Sangat rendah

b. Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan

instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data. Suatu alat

evaluasi disebut reliabel jika alat tersebut mampu memberikan hasil yang dapat

dipercaya dan konsisten. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus

Alpha Cronbach yang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan

derajat reliabilitas alat evaluasi, dalam hal ini analisis dilakukan dengan

menggunakan SPSS statistic 17.0.

Tabel 4. Kriteria Derajat Reliabilitas (r11)

Derajat Reliabilitas (r11) Kriteria
0,80< r11 ≤ 1,00 Sangat Tinggi
0,60< r11 ≤ 0,80 Tinggi
0,40< r11≤ 0,60 Sedang
0,20< r11≤ 0,40 Rendah
0,00< r11 ≤ 0,20; Tidak Reliable

(Fidiana, 2018):
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2. Analisis Data Efektivitas Pre-lecture quiz

Teknik analisis data efektivitas Pre-lecture quiz (PLQ) sebagai berikut:

a. Analisis Nilai Pre-lecture quiz

a. Analisis Data Kemampuan Berpikir Elaborasi

1) Perhitungan Nilai Siswa

Analisis data keterampilan berpikir elaborasi siswa pada materi larutan

penyangga dilihat dari n-Gain yang diperoleh dari nilai pretes dan postes.

Hasil pretes dan postes masih berupa skor bukan nilai, maka harus

mengubah skor menjadi nilai.  Nilai pretes dan postes diperoleh dengan

rumus sebagai berikut:

Nilai akhir =
∑ Skor yang diperoleh siswa

skor maksimun
x 100

Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dengan menghitung n-Gain

yang selanjutnya digunakan pengujian hipotesis.

2) Perhitungan n-Gain

Peningkatan keterampilan berfikir elaborasi siswa ditunjukkan dengan

skor yang diperoleh siswa dalam pretes dan postes.  Nilai n-gain

digunakan untuk mengetahui efektivitas Pre-lecture quiz dalam

meningkatkan keterampilan komunikasi siswa pada materi larutan

penyangga. Peningkatan keterampilan berfikir elaborasi siswa

ditunjukkan melalui nilai n-Gain, yaitu selisih antara nilai postes dan

pretes.
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Rumus n-Gain menurut Hake 2018 adalah:

Rumus nilai n-gain =
nilai postes - nilai pretes

nilai maksimum - nilai pretes

Menurut Hake (2018) 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 Aktivitas Siswa

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung diukur dengan

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Analisis data aktivitas

siswa selama pembelajaran berlangsung dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk

setiap aspek pengamatan, lalu dihitung persentase aktivitas siswa

menggunakan rumus:

%Ji = (∑Ji / N) x 100%

Keterangan :

%Ji = Persentase dari skor ideal untuk setiap aspek pengamatan pada
pertemuan ke-I ∑Ji = Jumlah skor setiap aspek pengamatan
yang diberikan oleh pengamat pada pertemuan ke-i

N = Skor maksimal (skor ideal)

2. Menghitung rata-rata persentase aktivitas siswa untuk setiap aspek

pengamatan dari dua orang pengamat.
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3. Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase aktivitas siswa.

3. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji statistik parametrik dan non

statistik parametrik.  Uji statistik parametrik dilakukan jika data berdistribusi

normal dan homogen.  Jika data tidak berdistribusi normal dan tidak

homogen maka dilakukan uji statistik non parametrik.  Oleh karena itu,

untuk menentukan apakah memakai statistik parametrik atau non parametrik

maka dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu.

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program Microsoft Excel dan

SPSS versi 17.0 for windows.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah sampel penelitian

berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak dan untuk

menentukan uji selanjutnya apakah memakai statistik parametrik atau

non parametrik. Langkah-langkah uji normalitas sebagai berikut:

1. Hipotesis

Hipotesis untuk uji normalitas:

Ho = data penelitian berdistribusi normal

H1 = data penelitian berdistribusi tidak normal

2) Memasukkan data penelitian berupa nilai n-Gain ke dalam program

SPSS versi 17.0 for windows dengan menggunakan taraf signifikan

(α) sebesar 0,05.
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3) Kriteria Uji

Kriteria pengujian adalah terima Ho 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 dengan varians yang identik atau tidak.  Langkah-

langkah uji homogenitas sebagai berikut :

1. Hipotesis

Hipotesis untuk uji Homogenitas :

H0 : 2
2

2
1   = Kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang

homogen.

H1 : 2
2

2
1   = Kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang

tidak homogen.

2. Memasukkan data penelitian berupa nilai n-Gain ke dalam program SPSS

versi 17.0 for windows dengan menggunakan tara signifikan (α) sebesar

0,05.

3. Kriteria Uji

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika nilai sig (p) dari Statistics > 0,05

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

c. Uji Perbedaan Dua Rata-rata (Uji t)

Jika data yang diperoleh terdistribusi normal dan mempunyai varians yang

homogen, maka pengujian selanjutnya menggunakan uji statistik parametrik,
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yaitu menggunakan uji-t (Sudjana, 2015).Uji perbedaan dua rata-rata (uji-t)

digunakan untuk menentukan seberapa efektif perlakuan terhadap sampel

dengan melihat n-Gain kemampuan berpikir elaborasi yang lebih tinggi antara

pre-lecture quiz dengan model pembelajaran tanpa pre-lecture quiz dari siswa

SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.  Uji t dilakukan terhadap perbedaan rata-

rata pretes dan postes.  Uji perbedaan dua rata-rata yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan independent  sample t-test.

Langkah-langkah uji perbedaan dua rata-rata sebagai berikut :

1. Hipotesis

Rumusan hipotesis

H0 :  rata-rata n-Gain kemampuan berpikir elaborasi siswa pada materi

pokok larutan penyangga yang diterapkan pre-lecture quiz lebih

besar dari rata-rata n-Gain kemampuan berpikir elaborasi siswa

tanpa diterapkan pre-lecture quiz

H0 : µ1x ≥ µ2x

H1 : rata-rata n-Gain kemampuan berpikir elaborasi siswa pada materi

pokok larutan penyangga yang diterapkan pre-lecture quiz kurang

dari rata-rata n-Gain kemampuan berpikir elaborasi siswa tanpa

diterapkan pre-lecture quiz.

H1 : µ1x < µ2x

Keterangan:

µ1 : rata-rata n-Gain pada materi pokok Larutan Penyangga yang

diterapkan melalui pre-lecture quiz

µ2 : rata-rata n-Gain pada materi pokok Larutan Penyangga
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Memasukkan data penelitian berupa n-Gain ke dalam program SPSS

versi 17.0 for windows dengan menggunakan taraf signifikan (α)

sebesar 0,05.

2. Kriteria Uji

Kriteria pengujian adalah 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 kesamaan dua rata-rata tidak menggunakan uji statistik

parametrik yaitu  uji-t, melainkan menggunakan uji statistik non

parametrik yaitu uji Mann-Whitney U.  Hipotesis uji statistik non

parametrik sama dengan hipotesis uji statistik parametrik.  Langkah-

langkah uji Mann Whitney sebagai berikut:

1. Hipotesis

Rumusan hipotesis

H0 : rata-rata n-Gain kemampuan berpikir elaborasi siswa pada materi

pokok larutan penyangga yang diterapkan pre-lecture quiz lebih besar

dari rata-rata n-Gain kemampuan berpikir elaborasi siswa pada materi

pokok larutan penyangga tanpa diterapkan pre-lecture quiz dalam

pembelajaran

H0 : µ1x ≥ µ2x

H1 : rata-rata n-Gain kemampuan berpikir elaborasi siswa pada materi

pokok larutan penyangga yang diterapkan pre-lecture quiz dalam
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pembelajaran lebih rendah dari rata-rata n-Gain kemampuan berpikir

elaborasi siswa pada materi pokok larutan penyangga tanpa diterapkan

pre-lecture quiz dalam pembelajaran.

H1 : µ1x < µ2x

Keterangan:

µ1 : rata-rata n-Gain pada materi pokok larutan penyangga yang

diterapkan melalui pre-lecture quiz

µ2 : rata-rata n-Gain pada materi pokok larutan penyangga tanpa

diterapkan melalui pre-lecture quiz

2. Memasukkan data penelitian berupa n-Gain ke dalam program SPSS

versi 17.0 dengan menggunakan taraf signifikan (α) sebesar 0,05.

3. Kriteria Uji

Jika nilai Asymp.Sig. (2-Tailed) lebih kecil dari < 0,05, maka H0 diterima

dan sebaliknya, jika nilai Asymp.Sig. (2-Tailed) lebih besar dari > 0,05

maka H1 diterima.

d. Uji Ukuran Pengaruh

Perhitungan untuk menentukan besarnya ukuran pengaruh digunakan dengan

uji effect size (Jahjouh, 2013). Perhitungan ini dilakukan setelah

mendapatkan hasil output dari uji paired sample T-test. Adapun rumus uji

effect size adalah sebagai berikut:

μ2= t2

t2 + df

Keterangan : µ = effect size
t = t hitung dari uji-t
df = derajat kebebasan
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Tabel 5. Kriteria Effect Size menurut Dincer (2015):

Nilai effect size Kriteria
µ ≤ 0,15 efek diabaikan (sangat kecil)

0,15< µ ≤ 0,40 efek kecil
0,40< µ ≤ 0,75 efek sedang
0,75< µ ≤ 1,10 efek besar

µ > 1,10 efek sangat besar



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analis data pengujian hipotesis dan pembahasan dalam

penelitian ini yaitu mengenai efektivitas Pre-Lecture Quiz (PLQ) untuk

meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi siswa pada materi larutan

penyangga, maka diperoleh kesimpulan bahwa penerapan Pre-Lecture Quiz

efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi siswa pada materi

larutan penyangga. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil jawaban siswa yang

selalu meningkat pada keempat indikator berpikir elaborasi, pada

mengembangkan atau memeperkaya gagasan. Mencari arti yang lebih mendalam

terhadap jawaban dan melakukan langkah-langkah secara terperinci. Pre-Lecture

Quiz mempunyai pengaruh yang “besar” dalam meningkatkan keterampilan

berpikir elaborasi siswa pada materi larutan penyangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa diharapkan

kepada guru-guru kimia untuk menerapkan variasi pembelajaran Pre-Lecture

Quiz (PLQ) pada pembelajaran, terutama pada materi larutan penyangga karena
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terbukti efektif dan mempunyai pengaruh dalam meningkatkan keterampilan

berpikir elaborasi siswa. Kemudian bagi calon peneliti lain yang akan melakukan

penelitian dengan efektivitas Pre-Lecture Quiz, hendaknya memperhatikan

pengelolaan waktu saat pembelajaran, agar pembelajaran yang dilaksanakan

berlangsung dengan maksimal. Kemudian calon peneliti juga hendaknya harus

mampu mengelola variasi Pre-Lecture Quiz agar saat pembelajaran siswa tidak

bosan. Instrumen untuk mengukur keterampilan berpikir elaborasi harus valid

secara isi, sehingga perlu dilakukan validasi instrumen oleh ahli.



DAFTAR PUSTAKA

Amtiningsih, S., Dwiastuti, S., & Sari, D. P. 2016. Peningkatan Kemampuan
Berpikir Kreatif melalui Penerapan Guided Inquiry dipadu Brainstorming
pada Materi Pencemaran Air. Prosiding Seminar Biologi, 13 (1): 868-872.

Arikunto, S. 2013. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.

Arnyana, I. 2014. Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Inovatif pada
Pelajaran Biologi terhadap Kemampuan Berpikir Krtis-Kreatif Siswa
(Jurnal pendidikan dan pengajaran). Bali: IKIP Negeri Singaraja.

Ayu, Bernadeta. 2012. Pengaruh Pemberian Kuis Terhadap Motivasi dan Hasil
Belajar Siswa pada Materi Faktorisasi Suku Aljabar. Prosiding Seminar
Nasional Matematika, 12 (1): 14-15

Baharuddin, E.N.Wahyuni,.2015. Teori belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Ar-
ruzz Media.

Balım, A., G. 2016. The Effects of Discovery learning on Students’ Success and
Inquiry Learning Skills. Egitim Arastirmalari Eurasian Journal of
Educational Research. 35:1-20.

Dincer, S.  2015. Effect of Computer Assisted Learning on Students’ Achievement
in Turkey: a Meta-Analysis. Journal of Turkish Science Education. 12 (1):
99-118.

Fidia, W. 2018. Kriteria Derajat Realiabilitas.Jakarta: Rajawali.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. 2012. How to Design and Evaluate
Research in Education (Eigth Edition). New York: McGrawHill.

Hake, R. R.2018. Interactive-engagement versus traditional methods: A six-
thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics
courses. American journal of Physics, 66(1), 64-74.

Hamalik, Oemar. 2015. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.



67

Hasanah, M., Rudibyani, R.B., Tania, L. 2017. Penerapan Discovery Learning
untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Elaborasi Materi Larutan
Penyangga. Jurnal Pendidikan Kimia Unila, 7 (1): 142-153.

Idayu, G. 2017. Pengaruh Penerapan Pre-Lecture Quiz (PLQ) pada
Pembelajaran Kimia terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa SMA N
1 Kalasan Kelas XI Tahun Ajaran 2015/2016. Journal Student UNY, 5(4):6-
7.

Istiana, G. A., Saputro, A. N. C., & Sukarjo, J., S. 2015. Penerapan Model
Pembelajaran Discovery Learning untuk Meningkatkan Aktivitas dan
Prestasi Belajar Pokok Bahasan Larutan Penyangga Kelas XI IPA Semester
II SMA Negeri 1 Ngemplak Tahun Pelajaran 2013/2014. Jurnal Pendidikan
Kimia, 4 (2): 65-73.

Jahjouh, Y. M. 2014. The Effectiveness of Blended E-Learning Forum in
Planning for Science Instruction. Journal of Turkish Science Education, 11
(4): 3-16.

Kerlinger. 2006. Asas–Asas Penelitian Behaviour. Edisi 3, Cetakan 7.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kristian H. Sugiyarto dan Retno D. Suyanti. 2014. Permendikbud No. 59 tahun
2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta.

Lestari, F. (2016). Pengaruh Penerapan Pre-Lecture Quiz (PLQ) ipada
Pembelajaran Kimia Terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar

Mahmoud. 2014. The Effect of Using Discovery learning Strategy in Teaching
Grammatical Rules to first year General Secondary Student on Developing
Their Achievement and Metacognitive Skills. International. Journal of
Innovation and Scientific Research. 5: 146-153.

Maulana. 2014. Memahami Hakikat, Variabel dan Instrumen Penelitian
Pendidikan dengan Benar. Panduan Sederhana bagi Mahasiswa dan Guru
Calon Peneliti. Bandung: Alfabeta.

Munandar, S.C.U. 2014. Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat. Jakarta:
Rineka Cipta.

Muzaki, A. 2014. Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis dan Kreatif
Matematik Siswa MTs Negeri 1 Jonggat Dengan Pembelajaran Tasc
(Thinking, Actively dan Social Context) Pada Materi Segitiga. Jurnal Media
Pendidikan Matematika.2(1): 197-202.



68

Notoadmodjo,2016. Instrumen dalam Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Nieveen, Ninke. (1999). “Prototype to reach product quality. Dlm. Van de Akker,
J., Branch, R.M., Gustafon, K., Nieveen, N., & Plomp, T. (pnyt).” Design
Approaches and Tools in Educational and Training. (pp. 125-135).
Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.

Pratiwi, U., & Fasha, E. F. 2015. Pengembangan Instrumen Pe-nilaian HOTS
Berbasis Kurikulum 2013 Terhadap Sikap Disiplin. Jurnal Penelitian dan
Pembelajaran IPA, 1 (1) : 123-142.

Purnama, A. 2013. Pengaruh Kuis dalam Instrumen Penelitian. Jakarta: Bumi
Aksara.

Riyanto, Y. 2015. Paradigm Baru Pembelajaran Sebagai Referensi Bagi
Guru/Pendidik Dalam Implementasi Pembelajaran Yang Efektif dan
Berkualitas. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rohim, F., Susanto, H., & Ellianawati. 2014. Penerapan Model Discovery
Terbimbing pada Pembelajaran Fisika untuk Meningkatkan Kemampuan
Berpikir Kreatif. Unnes Physics Education Journal, 1 (1) :1-5.

Rudyanto, Rubino. 2016. Metode Penelitian Pendidikan. Surakarta: FKIP UMS.

Sardiman, A.M. 2013. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta:
Rajawali.

Sudjana. 2015. Metode Statistika. PT. Bandung: Tarsito.

Sunyono. 2014. Model Pembelajaran Berbasis Multipel Representasi Dalam
Membangun Model Mental Dan Penguasaan Konsep Kimia Dasar
Mahasiswa. Disertasi Doktor. Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya:
Tidak diterbitkan.

Tumurun, S. W. 2015. Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning
Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa pada Materi Sifat-Sifat
Cahaya. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
Sumedang: Universitas Pendidikan Indonesia.

Wicaksono, K. 2013. Dasar Metode Statistika untuk Penelitian. Bandung: Pustaka
Setia.


	1. cover luar dan tulisan lampiran(2).pdf
	2. ABSTRAK(2).pdf
	3. cover dalam(2).pdf
	4. halaman persetujuan(2).pdf
	5. Halaman Pengesahan(2).pdf
	6. Surat Pernyataan(2).pdf
	7. Riwayat Hidup(2).pdf
	8. Persembahan(2).pdf
	9. Motto(1).pdf
	10. sanwacana(1).pdf
	DAFTAR ISI(1).pdf
	DAFTAR TABEL(1).pdf
	BAB 1(1).pdf
	BAB 2(1).pdf
	BAB 3(1).pdf
	BAB 5(1).pdf
	8. DAFTAR PUSTAKA.pdf

