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Oleh

YENI SARIF

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran ber-

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

pilan berpikir tingkat tinggi (KBTT) siswa SMA.  Metode dalam penelitian ini adalah

kuasi eksperimen dengan desain the matching only pretest-posttest control group.

Teknik analisis data menggunakan uji statistik parametrik yaitu uji t. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MIA di SMA Negeri 14 Bandarlampung

tahun pelajaran 2018/2019.  Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive

sampling, sehingga didapatkan kelas eksperimen dan kontrol yaitu kelas XI MIA 4

dan XI MIA 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai postes di kelas

eksperimen lebih besar daripada rata-rata nilai postes di kelas kontrol., serta nilai
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n-gain di kelas eksperimen dengan nilai 0,61 yang berkategori sedang. Berdasarkan

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model PBPDUMJ efektif dalam meningkat-

kan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa.

Kata kunci: model pembelajaran berbasis proyek, minyak jelantah, keterampilan
berpikir tingkat tinggi.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia

keempat (Kohler & Weisz, 2016; Wijaya, Sudjimat & Nyoto, 2016). Pada era ini

perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat dengan menggabungkan

teknologi automasi dan teknologi cyber. Salah satu karakteristik dari revolusi in-

dustri 4.0 adalah adanya pengaplikasian kecerdasan buatan atau artifical intelli-

gence (Yahya, 2018; Tjandrawina, 2016). Hal tersebut dapat menjadi tantangan

besar bagi setiap Negara, tidak terkecuali Indonesia (Julianda, Widiati &

Djatmika, 2016).

Sejalan dengan era revolusi industri 4.0, kebutuhan tenaga kerja mengalami trans-

formasi dari pekerjaan rutin secara manual, bergeser pada pekerjaan non rutin

(Triling & Fabel, 2009). Hal tersebut berdampak pada menghilangnya beberapa

profesi dan pekerjaan (Benesova & Tupa, 2017).  Diprediksi dalam lima tahun ke-

depan sebanyak 52,6 juta jenis pekerjaan akan mengalami pergeseran karena di-

gantikan oleh teknologi.  Hal tersebut akan menyebabkan 60 persen pekerjaan

akan mengadopsi sistem automasi dan 30 persen akan menggunakan teknologi di-

gital yang menyebabkan persaingan mendapatkan pekerjaan akan semakin ketat.

Persaingan tersebut hanya akan dimenangkan oleh manusia yang memiliki
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kompetensi yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 yang menuntut dihasil-

kannya lulusan yang mampu bekerja dalam lingkungan yang selalu berubah (ill-

defined) (Bergh, Mortelmans, Spooren, Gijbels, & Vanthournout, 2006; Osman,

Hiong & Vebrianto 2013). Kompetensi yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

mampu menganalisis dan memecahkan masalah, berkomunikasi dan bekerjasama,

mencipta dan memperbarui, literasi teknologi informasi dan komunikasi, dan me-

mahami serta menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan

beragam gagasan dan melakukan interaksi dengan beragam pihak (Yulita,

Fadiawati, & Diawati, 2018). Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kom-

petensi yang melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (Anderson &

Krathwohl, 2001; Yulita, Fadiawati, & Diawati, 2018, Zubaidah, 2016).

Pentingnya  menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi, agar dapat memecah-

kan masalah, mengambil keputusan, serta mengambil kendali dari rencana yang

dipilih secara tepat (Billings & Kowalski, 2005). Indikator yang menunjukkan se-

seorang sudah mampu berpikir tingkat tinggi apabila seseorang mengaitkan infor-

masi baru dengan informasi yang sudah tersimpan didalam ingatannya dan menata

ulang serta mengembangkan informasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan atau

menemukan suatu penyelesaian dari suatu keadaan yang sulit dipecahkan (Dinni,

2018; Dian, 2016).

Salah satu upaya untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi

yaitu melalui pendidikan dengan pembelajaran yang bersifat ill-structured

(Fadhila, Corebima, & Balqis, 2013; Sudarsana, 2016; Sumarjoko, Narimo, &

Jimin, 2017). Siswa dihadapkan dengan masalah menantang dalam kehidupan
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sehari-hari yang disajikan dengan kompleksitas tinggi sehingga memunculkan

berbagai macam solusi penyelesaian masalah dunia nyata (Fitri, Dasna, &

Suharjo, 2018).

Salah satu permasalahan menantang di kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-

hari adalah minyak jelantah. Banyak pedagang kaki lima yang memakai ulang

minyak goreng meski sudah dipakai berkali-kali, akibatnya akan berdampak nega-

tif bagi kesehatan (Yoshikawa & Naito, 2002). Selain itu, apabila dibuang sem-

barangan ke lingkungan dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air sehingga

ekosistem tanah dan air terganggu (Mohammad, 2016; Hartono, Listiadi, &

Bayupramana, 2013).

Dalam penyelesaian masalah limbah minyak jelantah, siswa dituntut untuk dapat

mengemukakan ide atau gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan

membuat suatu produk.  Model pembelajaran yang sesuai karakteristik tersebut

adalah model pembelajaran berbasis proyek (PBP) (Riadi, 2016; Rofiah, Aminah,

& Ekawati, 2013). Model PBP melatih siswa secara aktif mengeksplorasi masa-

lah di dunia nyata,  memberikan tantangan, dan memperoleh pengetahuan yang le-

bih mendalam. Terdapat lima fitur penting pada PBP yaitu pertanyaan atau masa-

lah autentik yang mendorong kegiatan dan mengatur konsep dan prinsip, kelom-

pok penyelidikan antar siswa saat mereka berkolaborasi tentang masalah, penggu-

naan alat kognitif, keterlibatan siswa dalam penyelidikan, dan serangkaian artefak

atau produk yang menjawab pertanyaan masalah (Diawati, Liliasari, Setiabudi, &

Buchari, 2018).
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Tahapan pada model PBP menurut The George Lucas Education Foundation

(2005) yaitu siswa diorientasi dengan masalah nyata yang ada di sekitarnya, se-

perti masalah limbah minyak jelantah.  Pada tahap ini siswa melakukan pengamat-

an terhadap masalah disajikan.  Setelah berdiskusi siswa menemukan solusi untuk

memecahkan masalah dengan memutuskan produk yang akan dibuat mengguna-

kan minyak jelantah.

Kegiatan selanjutnya menyusun perencanaan proyek.  Pada tahap ini siswa berba-

gi tugas, mengorganisir kerjasama secara kolaboratif.  Lalu, siswa menyusun jad-

wal untuk menyelesaikan proyek. Kegiatan berikutnya, siswa mengembangkan

gagasan dari hasil pembuatan produk yang dilakukan dengan informasi yang telah

diperoleh sebelumnya, lalu siswa mengkomunikasikan hasil produk yang telah di-

buat dengan presentasi antar kelompok serta melakukan tanya jawab.  Kemudian,

siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses belajar yang telah dilaku-

kan.  Setelah semua kegiatan dalam pembelajaran berbasis proyek dilakukan, di-

harapkan KBTT siswa dapat meningkat (Aningsih, 2018; Kurniati, Harimukti &

Jamil, 2016).

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan mengenai pembelajaran dengan mo-

del pembelajaran berbasis proyek.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan menya-

takan bahwa model pembelajaran berbasis proyek berpengaruh positif terhadap

meningkatkan prestasi belajar siswa pada aspek kognitif (Desnylasari, Mulyani,

& Bakti, 2016), meningkatkan KBTT siswa (Rahayu, Purwanto, & Hasanah,

2017), meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sains (Cakici & Turkmen,

2013), meningkatkan sikap afektif dan psikomotorik (Rose & Prasetya, 2014),
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meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa (Sitaresmi, Saputro, & Utomo,

2016), mengembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa (Diawati et.al., 2018;

Mihardi, Harahap, & Sani, 2013), meningkatkan penguasaan konsep siswa

(Suranti, Gunawan, & Sahidu, 2016). Penelitian-penelitian yang telah dilakukan

tersebut membuktikan bahwa PBP dapat meningkatkan beberapa keterampilan

siswa.

Namun, fakta di lapangan yaitu umumnya pembelajaran kimia di sekolah masih

bersifat terstruktur dan lebih sering menekankan tujuan pendidikan pada ranah

kognitif lower-order thinking (cognitive level 1-3). Model pembelajaran yang

diterapkan di Sekolah dominan masih menggunakan cara konvensional yang ber-

pusat  pada guru (teacher-oriented).  Akibatnya, KBTT siswa kurang dikembang-

kan dengan baik (Nuryanti,  Zubaidah & Diantoro, 2017; Marwan & Ikhsan,

2016). Fakta tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru kimia di

SMA 14 Bandarlampung kelas XI tahun pelajaran 2017/2018, disampaikan bahwa

dalam kegiatan pembelajaran di sekolah masih bersifat structure, akibatnya pema-

haman siswa terhadap materi kimia masih rendah.

Berdasarkan kajian teoritik dan empirik yang telah diuraikan di atas, maka telah

dilakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Model Pembelajaran Berbasis Pro-

yek Daur Ulang Minyak Jelantah (PBPDUMJ ) dalam Meningkatkan Keterampil-

an Berpikir Tingkat Tinggi (KBTT) Siswa SMA.”



6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana-

kah Efektivitas PBPDUMJ dalam dalam meningkatkan KBTT siswa SMA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan

untuk mendeskripsikan Efektivitas PBPDUMJ dalam Meningkatkan KBTT pada

siswa SMA.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.  bagi guru, diterapkannya PBP menjadi alternatif dalam pembelajaran untuk me-

latih KBTT dan bahan pertimbangan guru untuk melakukan perbaikan dalam

pembelajaran kimia;

2.  bagi siswa, dapat memberikan pengalaman kepada siswa agar dapat memecah-

kan masalah yang ada di kehidupan nyata yang berkaitan dengan konsep-

konsep kimia;

3.  bagi sekolah, sebagai masukan dalam mengembangkan kurikulum yang di-

terapkan di sekolah, sehingga sekolah dapat mengembangkan pembelajaran de-

ngan lebih baik dan dihasilkan produk berupa perangkat pembelajaran yang da-

pat digunakan oleh guru di sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran

kimia.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang akan dibahas, maka

diberikan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. dalam penelitian ini masalah yang digunakan yaitu minyak jelantah;

2. PBP dikatakan efektif meningkatkan KBTT apabila nilai rata-rata postes

KBTT dikelas eksperimen lebih besar daripada nilai rata-rata postes di ke-

las kontrol dan n-gain rata-rata yang diperoleh di kelas eksperimen berkatego-

ri sedang atau tinggi (Hake, 1998);

3. PBP yang diteliti sesuai dengan sintaks yang dikembangkan oleh The George

Lucas Educational Foundation (2005); dan

4. keterampilan berpikir tingkat tinggi yang diteliti sesuai dengan Taksonomi

Bloom yang direvisi oleh Anderson & Krathwohl (2001) meliputi menganali-

sis, mengevaluasi, dan mencipta.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran Berbasis Proyek

Mergendoller &Thomas (2000) berpendapat bahwa model PBP adalah model

pembelajaran yang mengorganisasi kelas dalam sebuah proyek.  Adapula yang

menyatakan bahwa PBP merupakan model pembelajaran untuk melatih siswa

membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan pema-

haman baru melalui berbagai bentuk representasi (Barron & Hammond, 2008;

Hung & Wong, 2000).  Menurut The George Lucas Education Foundation (2005)

model PBP melatih siswa secara aktif mengeksplorasi masalah di dunia nyata,

memberikan tantangan, dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.

Sejalan dengan pendapat beberapa ahli di atas, Boss , Suzie, & Kraus (2007) men-

definisikan model PBP sebagai berikut:

Sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam me-
mecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan meng-
aplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk
menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Model pembelajaran ini
sangat baik digunakan untuk mengembangkan percaya diri, meningkat-
kan kemampuan memecahkan masalah, dan membiasakan siswa meng-
gunakan kemampuan berpikir tinggi.

Model PBP melibatkan siswa dalam menciptakan, mempertanyakan, dan merevi-

si pengetahuan, sambil mengembangkan keterampilan mereka dalam berpikir
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kritis, kolaborasi, komunikasi, penalaran dan sintesis (Barron & Hammond, 2008).

Berdasarkan  beberapa definisi para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

PBP adalah model pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk membangun dan

mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan

memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri. Proyek yang dikerjakan oleh

peserta didik dapat berupa proyek perseorangan atau kelompok dan dilaksanakan

dalam jangka waktu tertentu secara kolaboratif, menghasilkan sebuah produk,

yang hasilnya kemudian akan ditampilkan atau dipresentasikan (Faturrohman,

2015).

Diffily & Sassman (2011) menjelaskan bahwa model PBP memiliki tujuh karakte-

ristik sebagai berikut:

(1) melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran; (2) menghu-
bungkan pembelajaran dengan dunia nyata; (3) dilaksanakan dengan ber-
basis penelitian; (4) melibatkan berbagai sumber belajar; (5) bersatu de-
ngan pengetahuan dan keterampilan; (6) dilakukan dari waktu ke waktu:
(7) diakhiri dengan sebuah produk tertentu.

Langkah-langkah pembelajaran dalam PBP yang dikembangkan oleh The George

Education Lucas Foundation (2005), yaitu:

(1) pertanyaan esensial (essential question).  Pertanyaan essensial, pertanyaan

yang didasarkan pada permasalahan yang ada di dunia nyata dan relevan dengan

lingkungan di sekitar siswa.  Pertanyaan esensial diajukan untuk merangsang pe-

ngetahuan, tanggapan, dan ide siswa mengenai tema proyek yang akan dibuat;

(2) menyusun perencanaan proyek (design project) Perencanaan dilakukan secara

kolaboratif dengan anggota kelompok.  Siswa merancang langkah-langkah kegia-

tan penyelesaian proyek dari awal sampai akhir beserta pengelolaannya;
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(3) menyusun jadwal (create schedule). Jadwal disusun untuk mengetahui berapa

lama waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek;

(4) memantau siswa dan kemajuan proyek (monitoring the students and progress

of project). Pelaksanaan pekerjaan siswa harus dimonitor dan difasilitasi proses-

nya;

(5) penilaian hasil (assess the outcome). Penilaian proyek dapat digunakan untuk

mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan melakukan

penyelidikan, dan kemampuan menerapkan keterampilan membuat produk atau

karya;

(6) Evaluasi Pengalaman (evaluation the experience). Pada tahap ini memberi-

kan kesempatan pada siswa dalam melakukan refleksi pembelajaran yang telah

dilakukan baik secara individu maupun kelompok (The George Lucas Education

Foundation, 2005).

Kelebihan PBP adalah sebagai berikut:

1. Increased Motivation yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena

siswa lebih tekun dan berusaha keras untuk menyelesaikan proyek, sehingga

siswa lebih bersemangat dalam belajar

2. Inceased Problem-Solving Ability yaitu lingkungan belajar PBP dapat

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, membuat siswa lebih aktif

dan berhasil memecahkan masalah yang bersifat kompleks.

3. Improved Library Research Skills yaitu keterampilan siswa untuk mencari dan

mendapatkan informasi akan meningkat.
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4. Increased Collaboration yaitu kemampuan kolaborasi siswa dapat meningkat

karena siswa terlibat dalam kerja kelompok untuk menyelesaikan masalah nya-

ta dengan membuat suatu produk.

5. Increased Resource-Management Skills yaitu siswa mendapatkan pembelajar-

an dalam mengorganisasi proyek, membuat alokasi waktu dan sumber lain se-

perti perlengkapan alat dan bahan untuk menyelesaikan tugas (Moursund,

1999).

Selain itu, kelebihan PBP menurut Mergendoller & Thomas( 2000) dapat mening-

katkan prestasi belajar siswa, meningkatkan kemampuan siswa dalam memecah-

kan masalah, pemahaman siswa dalam materi pelajaran, pemahaman yang berhu-

bungan dengan keterampilan khusus dan strategi pengenalan pada proyek.

Sedangkan kelemahan PBP menurut Kemendikbud (2014) menyatakan bahwa:

(1) memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah; (2) mem-
butuhkan biaya yang cukup banyak; (3) banyaknya peralatan yang harus
disediakan; (4) peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan
dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan; (5) ada kemung-
kinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok; (6) ketika
topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda,
dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara
keseluruhan.

B. Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi

KBTT adalah pola berpikir siswa dengan mengandalkan kemampuan untuk meng-

analisis, mencipta, dan mengevaluasi semua aspek dan masalah (Anderson &

Krathwohl, 2001).

KBTT dapat berkembang jika siswa dapat mengelola dan menghubungkan penge-

tahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru, sehingga dapat memper-
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luas informasi untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Beberapa

konsep-konsep utama yang berkaitan dengan proses berpikir tingkat tinggi, berda-

sarkan tiga asumsi tentang berpikir dan belajar. Pertama, tingkat berpikir tidak

dapat menghilang dari tingkat pembelajaran; mereka saling melibatkan beberapa

komponen dan tingkatan. Kedua, berpikir dapat dipelajari tanpa konten atau sub-

jek hanya sebuah teoritis. Dalam kehidupan nyata, siswa dapat belajar konten da-

lam pengalaman sekolah dan masyarakat. Ketiga, keterampilan tingkat tinggi me-

libatkan berbagai proses berpikir yang diterapkan pada situasi kompleks dan me-

miliki beberapa variabel (King, Goodson, & Rohani, 2006).

Berikut Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson & Krathowhl (2001)

disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl

Tingkatan Berpikir tingkat tinggi Komunikasi
Menciptakan
(creating)

Menggeneralisasikan
(generating),merancang
(designing), memproduksi
(producing),
merencanakan kembali
(devising)

Negosiasi (negotiating),
memoderatori
(moderating), kolaborasi
(collaborating)

Mengevaluasi
(evaluating)

Mengecek (checking),
mengkritisi (critiquing),
hipotesis
(hypothesising),
eksperimen (experimenting)

Bertemu jaringan/ berdiskusi
(net meeting), berkomentar
(commenting), berdebat
(debating)

Menganalisis
(analyzing)

Memberi atribut (atributting),
mengorganisasikan
(organizing), mengintegrasikan
(integrating), mensahihkan
(validating)

Menanyakan (questioning),
meninjau ulang (reviewing)
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Tingkatan KBTT dijelaskan sebagai berikut:

1. Menganalisis

Menganalisis merupakan proses memecahkan suatu permasalahan dengan memi-

sahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan menentukan keterkaitan dari tiap-

tiap bagian tersebut serta mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat

menimbulkan permasalahan.

2. Mengevaluasi

Mengevaluasi merupakan membuat keputusan berdasar kriteria dan standar yang

sudah ada. Proses berpikir dalam mengevaluasi, meliputi mengecek (checking)

dan mengkritisi (critiquing), hipotesis (hypothesising), dan eksperimen (experi-

menting).

3. Mencipta

Mencipta mengarah pada proses menyusun beberapa elemen menjadi sebuah ke-

seluruhan yang koheren atau fungsional dan mengarahkan siswa menghasilkan su-

atu produk baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk yang

berbeda dari sebelumnya (Fadiawati & Syamsuri, 2018).

C. Minyak Jelantah

Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan

yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar dan biasanya untuk meng-

goreng makanan. Di Indonesia, minyak goreng diproduksi dari minyak kelapa sa-

wit dalam skala besar. Proses penyaringan minyak kelapa sawit biasanya dilaku-

kan 2 kali (pengambilan lapisan tak jenuh), hal ini menyebabkan kandungan asam

lemak tak jenuh menjadi lebih tinggi. Tingginya asam lemak tak jenuh pada
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minyak goreng, meyebabkan minyak goreng akan mudah rusak pada proses peng-

gorengan karena pada proses penggorengan, minyak akan dipanaskan secara terus

menerus pada suhu tinggi. Selama proses penggorengan minyak akan langsung

tercampur dengan udara luar sehingga terjadi reaksi oksidasi (Sartika, 2009).

Inilah yang disebut sebagai minyak jelantah yaitu minyak goreng yang sudah

berkali-kali digunakan untuk menggoreng. Penggunaan minyak goreng secara

berulang, biasanya disebabkan oleh alasan penghematan. Penggunaan minyak

goreng secara berulang akan menurunkan kualitas minyak goreng tersebut

sehingga mempengaruhi kualitas bahan pangan yang digoreng (Suroso, 2013).

Minyak jelantah yang dipakai akan meningkatkan asam lemak bebas, dan hal ini

akan menyebabkan bau yang tengik, bahan gorengan kurang menarik, cita rasa ti-

dak enak, terjadi kerusakan vitamin dan asam lemak esensial (Sitepoe, 2008).

Oleh sebab itu, minyak jelantah tidak layak untuk digunakan dalam proses peng-

gorengan makanan. Hal ini dikarenakan pemanasan minyak pada waktu diguna-

kan melebihi standar, sedangkan standarisasi dalam proses penggorengan normal-

nya antara 95-120°C (Syafiq, 2007). Reaksi oksidasi yang terjadi pada minyak

goreng dimulai dengan adanya pembentukan radikal bebas yang dipercepat oleh

cahaya, panas dan senyawa oksidator pada bahan pangan yang digoreng (seperti

klorofil, hemoglobin, dan pewarna sintetis tertentu) (Suroso, 2013; Sutiah, 2008).

Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa minyak jelantah apabila di-

konsumsi terus menerus dalam jangka waktu yang lama akan membahayakan tu-

buh karena mengandung asam lemak jenuh yang sangat tinggi.  Akibatnya, ber-

bahaya bagi tubuh karena dapat memicu berbagai penyakit penyebab kematian,
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seperti penyakit jantung koroner, stroke, meningkatnya kadar lipida utamanya ko-

lesterol darah, hipertensi, bahkan dapat memicu terjadinya kanker (Syafiq, 2007).

Pembuangan limbah minyak goreng bekas (jelantah) juga masih dilakukan secara

sembarangan, biasanya dibuang di sungai, selokan atau langsung dibuang ketanah.

Hal ini akan mencemari lingkungan sekitar, berpotensi merusak kehidupan bebe-

rapa komunitas makhluk hidup di sungai dan merusak komponen kandungan

tanah (Yustinah, 2011).

D.  Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 2

Tabel 2.  Penelitian relevan

No Peneliti Judul Metode Hasil

(1) (2) (3) (4) (5)
1. Siwa,

Muderawan, &
Tika (2013)

Pengaruh Pembelaja-
ran Berbasis Proyek
Dalam Pembelajaran
Kimia Terhadap Ke-
terampilan Proses
Sains Ditinjau Dari
Gaya Kognitif Siswa

Penelitian ini me-
rupakan penelitian
eksperimental semu
(quasi experiment)
Desain penelitian
ini adalah non-
equivalent posttest
only control group
design.

1. terdapat perbe-
daan hasil belajar
keterampilan  pro-
ses sains antara ke-
lompok siswa yang
mengikuti model
pembelajaran pro-
yek dengan kelom-
pok siswa yang me-
ngikuti model pem-
belajaran konvensi-
onal;
(2) terdapat penga-
ruh interaksi antara
model pembelajar-
an dan gaya kogni-
tif terhadap hasil
belajar keterampil-
an proses sains.
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Tabel 2. (Lanjutan)

(1) (2) (3) (4) (5)
2. Diawati, Liliasari,

Setiabudi, &
Buchari (2017)

Students’ construc-
tion of a simple steam
distillation apparatus
and development of
creative thinking
skills: A project ba-
sed learning

Metode penelitian ini
adalah studi kasus
kualitatif.  Teknik pe-
ngumpulan data yang
digunakan adalah pe-
nilaian kinerja, wa-
wancara, dan catatan
lapangan.

Siswa mempraktik-
kan pemisahan mi-
nyak atsiri dari ku-
lit jeruk mengguna-
kan alat distilasi
uap yang dimodifi-
kasi. Hasil ini me-
nunjukkan bahwa
melalui pembelaja-
ran berbasis proyek
dapat mengem-
bangkan keterampi-
lan berpikir kreatif
siswa.

3. Rose & Prasetya
(2014)

Keefektifan Strategi
Project Based
Learning Berbantuan
Modul Pada Hasil
Belajar Kimia Siswa

Desain penelitian
yang dipakai yaitu
pretest and posttest
comparison group
design.  Sampel di-
ambil dengan teknik
cluster random samp-
ling. Metode pe-
ngumpulan data
dilakukan dengan
metode tes, observasi,
dokumentasi, dan
angket tanggapan
siswa kelas eksperi-
men.

Hasil belajar afektif
dan psikomotorik
menunjukkan bah-
wa kelas eksperi-
men lebih baik dari
kelas kontrol. Sim-
pulan dari peneliti-
an ini yaitu bahwa
penerapan strategi
pembelajaran pro-
ject based learning
berbantuan modul
efektif meningkat-
kan hasil belajar
siswa.

4. Sitaresmi,
Saputro, & Utomo
(2017)

Penerapan Pembela-
jaran Project Based
Learning (PBP)
Untuk Meningkatkan
Aktivitas dan Prestasi
Belajar Siswa pada
Materi Sistem Perio-
dik Unsur (SPU)
Kelas X MIA 1 SMA
Negeri 1 Teras
Boyolali Tahun Pela-
jaran 2015/2016

Penelitian ini meru-
pakan penelitian tin-
dakan kelas (Class-
room Action Resear-
ch).  Teknik pengum-
pulan data dilakukan
dengan observasi,
wawancara dan ang-
ket. Analisis data di-
lakukan dalam tiga
tahap yaitu reduksi
data, penyajian data
dan penarikan kesim-
pulan.

Hasil penelitian
menunjukan bahwa
PBP dapat mening-
katkan aktivitas
belajar, dan pres-
tasi siswa.
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Tabel 2. (Lanjutan)

(1) (2) (3) (4) (5)
5. Mihardi, Harahap,

& Sani (2013)
The Effect of Project
Based Learning
Model with KWL
Worksheet on Stu-
dent Creative Think-
ing Process in Phy-
sics Problems

Penelitian ini me-
rupakan penelitian
quasi-experiment.
Pengambilan sampel
menggunakan cluster
random sampling
classes. Analisis data
menggunakan
ANOVA One way.

Hasil penelitian
menunjukkan bah-
wa pemikiran krea-
tif siswa pada mo-
del pembelajaran
berbasis proyek
lebih besar dari
model pembelajar-
an kooperatif.

6. Rahayu,
Purwanto, &
Hasanah (2017)

Pengaruh Model
Pembelajaran Project
Based Learning
(PBP) Terhadap Ke-
mampuan Berpikir
Tingkat Tinggi Siswa

Penelitian ini adalah
quasi experiment
dengan Nonequiva-
lent Control Group
Design. Teknik ana-
lisis data mengguna-
kan statistik deskrip-
tif berupa tendensi
sentral, ukuran dis-
persi serta Normali-
zed Gain (n-Gain).

Hasil dari peneliti-
an ini adalah model
pembelajaran PBP
berpengaruh positif
terhadap kemampu-
an berpikir tingkat
tinggi siswa.

7. Cakici &
Turkmen (2013)

An Investigation the
Effect of Project Ba-
sed Learning app-
roach on Children’s
Achievements and
Attitude in Science”,
The Online Journal
of Science and
Technology

Penelitian ini adalah
quasi experiment.
Data dikumpulkan
melalui penggunaan
dua instrumen, yaitu
attitude scale and
achievement
test.

Hasil penelitian ini
menyimpulkan
bahwa terdapat
perbedaan yang
signifikan antara
kelas kontrol dan
kelas eksperimen.
Nilai posttest yang
kelas eksperimen
lebih tinggi diban-
dingkan nilai kelas
kontrol. Pembela-
jaran berbasis pro-
yek mampu me-
ningkatkan hasil
belajar siswa pada
materi sains, ini
merupakan hasil
dari model pembe-
lajaran berbasis
proyek yang mem-
buat proses pem-
belajaran menjadi
lebih menyenang-
kan dan bermakna.
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E. Konsep-konsep yang Berkaitan dengan Daur Ulang Limbah Minyak
Jelantah

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

kandungan minyak, standar minyak goreng berdasarkan SNI, reaksi oksidasi yang

terjadi pada minyak goreng dimulai dengan adanya pembentukan radikal bebas

yang dipercepat oleh cahaya, panas, dan senyawa oksidator pada bahan pangan

yang digoreng (seperti klorofil, hemoglobin, dan pewarna sintetis tertentu). Selain

itu, konsep yang berhubungan dengan daur ulang minyak jelantah yaitu reaksi sa-

ponifikasi antara minyak dengan basa kuat (NaOH atau KOH) menghasilkan sa-

bun dan gliserol, laju reaksi minyak dengan NaOH atau KOH, reaksi esterifikasi

yaitu reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat (asam lemak dalam minyak),

reaksi transesterifikasi yaitu reaksi antara minyak dengan alkohol dengan katalis

asam kuat atau basa kuat menghasilkan campuran ester alkil asam lemak dan gli-

serol (Naomi, Gaol & Toha, 2013; Rochmat, 2018; Adhari, 2016; Hidayati,

Masturi & Yulianti, 2016).

F. Kerangka Pemikiran

Tahapan pada model pembelajaran berbasis proyek diawali dengan pertanyaan

esensial yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dengan mengam-

bil masalah dunia nyata, seperti masalah limbah minyak jelantah. Pada tahap ini

siswa melakukan pengamatan terhadap masalah yang disajikan.  Berdasarkan pe-

ngamatannya tersebut siswa mengkaitkan antara pengetahuan yang telah dimiliki

dengan masalah yang sedang dihadapi.  Lalu, siswa mengidentifikasi masalah dan

membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan terkait masalah limbah
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minyak jelantah. Melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan me-

nganalisis siswa (C4). Kemudian, siswa akan mencari informasi terkait masalah

limbah minyak jelantah seperti pengertian, penyebab, pencegahan, dan dampak-

nya dari berbagai sumber (buku, internet, koran, dan lain-lain), sehingga pada

langkah ini kemampuan menganalisis informasi siswa (C4) dapat dilatihkan

Langkah selanjutnya, siswa memutuskan produk yang akan dibuat menggunakan

minyak jelantah.  Siswa dituntut untuk berperan aktif dalam penyelesaian masa-

lah.  Siswa mengorganisasi beberapa potongan informasi yang telah diperoleh dan

dapat meninjau ulang hal yang menjadi permasalahan, lalu dapat dapat memutus-

kan produk yang akan dibuat.  Pada tahap ini dapat meningkatkan kemampuan

menganalisis siswa (C4).

Kemudian siswa mendesain perencanaan proyek. Pada tahap ini membutuhkan

kerjasama dan sharing antaranggota. Siswa mampu menunjukkan sikap demokra-

si dalam kerjasama dengan teman sekelompoknya untuk mendesain perencanaan

proyek. Berdasarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah terse-

but, siswa merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah dan membuat se-

suatu yang baru, menyiapkan alat dan bahan percobaan, menentukan variabel-

variabel yang terlibat dalam eksperimen untuk membantu penyelesaian proyek,

melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan mengevaluasi siswa

(C5). Selain itu, melalui kegiatan merancang percobaan guna mendapatkan pen-

jelasan serta solusi terhadap masalah limbah minyak jelantah dapat dilatihkan ke-

mampuan mencipta siswa (C6).

Tahap selanjutnya membuat jadwal pelaksanaan aktivitas. Jadwal ini disusun
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untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek.

Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyusun jadwal pelaksanann pro-

yek.

Tahap selanjutnya pembuatan proyek.  Kegiatan ini menuntut siswa agar berperan

aktif dalam penyelesaian masalah terutama saat melakukan eksperimen secara ber-

kelompok. Data hasil percobaan yang telah dikembangkan kemudian disajikan

dalam bentuk laporan. Melalui kegiatan tersebut dapat melatihkan kemampuan

mengevaluasi siswa (C5).

Tahap selanjutnya siswa mengomunikasikan hasil proyek dan mempresentasikan

di depan kelas. Siswa berkelompok mempresentasikan hasil percobaan yang te-

lah dilakukan kepada masing-masing anggota kelompok dalam kegiatan diskusi,

siswa akan saling melakukan kegiatan tanya jawab, mengkritik, serta memberi-

kan argumen atas hasil kerja temannya, selanjutnya membuat kesimpulan berda-

sarkan pembelajaran yang telah dilakukan. Melalui kegiatan tersebut dapat me-

ningkatkan kemampuan mengevaluasi siswa (C5).

Tahap terakhir yaitu evaluasi, siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap

proses belajar yang telah dilakukan. Pada tahap ini, siswa mengevaluasi kembali

hasil pemikiran dan kegiatan proses pembuatan proyek yang telah mereka laku-

kan. Pada tahap ini dapat meningkatkan kemampuan mengevaluasi siswa (C5).
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G. Anggapan Dasar

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

1. siswa yang memiliki karakteristik yang mirip;

2. tingkat kedalaman dan keluasan materi yang diberikan kepada siswa adalah

sama;

3. peningkatan KBTT siswa yang diperoleh semata-mata karena dihasilkan dari

perlakuan yang diberikan.

H. Hipotesis penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah model PBPDUMJ efektif dalam

meningkatkan KBTT siswa SMA.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X I MIA SMA Negeri 14

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 192 siswa dan terse-

bar dalam enam kelas. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sam-

pling. Menurut Fraenkel, Wallen, & Hyun (2012) purposive sampling yaitu tek-

nik pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang

dibuat oleh peneliti terkait kemampuan kognitif siswa yang sama dan rata-rata

nilai hasil ujian yang tidak jauh berbeda, pertimbangan didasarkan atas informasi

yang sudah diketahui sebelumnya tentang suatu populasi, yaitu siswa yang memi-

liki kemampuan kognitif yang sama, informasi mengenai populasi biasanya diper-

oleh dari guru dan pihak sekolah. Pengambilan sampel melibatkan guru mata pe-

lajaran kimia SMA Negeri 14 Bandarlampung untuk diminta pertimbangan

dengan memberikan informasi mengenai karakteristik siswa yang memiliki ke-

mampuan kognitif yang sama. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 siswa di

kelas XI MIA 4 dan 27 siswa di kelas XI MIA 6. Untuk menentukan kelas ekspe-

rimen dan kontrol dilakukan pengundian pada kelas yang telah dipilih sebagai

sampel. Setelah pengundian diperoleh kelas XI MIA 6 sebagai kelas eksperimen

dan kelas XI MIA 4 sebagai kelas kontrol.
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B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data utama dan data

pendukung. Data utama berupa nilai tes KBTT sebelum penerapan pembelajaran

(pretes) dan nilai setelah penerapan pembelajaran (postes). Data pendukung be-

rupa nilai kinerja produk siswa dan respon siswa terhadap model PBPDUMJ.

Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di kelas ekesperimen dan

kontrol.

C. Metode dan Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan The

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

Hyun, 2012).  Desain penelitian ini dapat ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Desain Penelitian The Matching-Only Pretest-Posttest Control Group

Kelas Penelitian Perlakuan

Eksperimen M O X O

Kontrol M O C O

Keterangan:
M = matching, yang berarti ada pencocokan pada masing-masing kelas
O = pretes dan postes KBTT yang diberikan.
X = perlakuan berupa penerapan model PBPDUMJ.
C = penerapan pembelajaran konvensional (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012)

Sebelum diterapkan perlakuan, terlebih dahulu dilakukan matching. Menurut

Fraenkel, Wallen, & Hyun (2012), matching adalah subjek penelitian tidak dite-

tapkan secara acak tetapi dengan cara mencocokkan subjek yang berada dalam ke-

las eksperimen dengan kelas kontrol pada variabel penelitian. Tujuan pencocokan
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ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa kedua kelompok ekuivalen dan homogen

dalam variabel tersebut. Matching pada kelas eksperimen dan kontrol dilakukan

dengan memberikan pretes. Kemudian, hasil pretes dicocokkan secara statistik

menggunakan uji kesamaan dua rata-rata.  Lalu, dilakukan pengundian pada ke-

dua sampel untuk menentukan kelas yang dijadikan sebagai kelas eksperimen

dan kontrol.  Selanjutnya, memberikan perlakuan pada kelas eksperimen dengan

menggunakan model PBPDUMJ, sedangkan untuk kelas kontrol diberikan pem-

belajaran konvensional. Setelah itu, kedua kelas sampel diberikan postes.

D.  Variabel Penelitian

Variabel-variabel penelitian ini meliputi variabel bebas, variabel terikat, dan va-

riabel kontrol. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran ber-

basis proyek pada kelas eksperimen dan model pembelajaran konvensional pada

kelas kontrol.  Variabel terikatnya yaitu KBTT siswa kelas XI MIA SMA Negeri

14 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2018/2019 sedangkan yang bertindak sebagai

variabel kontrol berupa materi dan guru yang mengajar di kelas.

E. Instrumen Penelitian dan Validitas Instrumen

Menurut Fraenkel, Wallen, & Hyun (2012) instrumen adalah alat yang digunakan

peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Pada penelitian ini, instrumen

yang digunakan adalah instrumen tes yang berisi soal pretes, postes, lembar peni-

laian kinerja produk siswa, angket respon siswa terhadap PBPDUMJ, kisi-kisi

soal pretes dan postes, serta rubrik soal pretes dan postes.
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Agar data yang diperoleh sahih dan dapat dipercaya, maka instrumen yang digu-

nakan harus valid. Sehingga, perlu dilakukan pengujian terhadap instrumen

yang akan digunakan. Terdapat dua cara dalam konteks pengujian instrumen,

yaitu cara judgement atau penilaian, dan pengujian empirik.  Apabila sebuah ins-

trumen mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari

variabel yang diteliti secara tepat, maka instrumen tersebut dapat dikatakan valid.

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kesahihan suatu instrumen.

Pengujian instrumen dalam penelitian ini menggunakan validitas isi dengan cara

judgement atau penilaian. Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan menelaah

kisi-kisi, terutama kesesuaian antara tujuan penelitian, tujuan pengukuran, indika-

tor keterampilan dan butir-butir pertanyaannya. Bila antara unsur-unsur itu ter-

dapat kesesuaian, maka dapat dinilai bahwa instrumen dianggap valid untuk di-

gunakan dalam mengumpulkan data dan sesuai kepentingan penelitian yang ber-

sangkutan. Sehingga, dalam melakukan judgement diperlukan ketelitian dan ke-

ahlian penilai, maka peneliti meminta ahli, yaitu dosen pembimbing untuk mela-

kukannya.

F. Langkah-langkah Pelaksanaan Penelitian

Adapun langkah-langkah pelaksanaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai

berikut:

1.  Observasi lapangan

Pada observasi peneliti meminta izin Kepala Sekolah SMA Negeri 14

Bandarlampung.  Lalu, melakukan penelitian pendahuluan untuk mendapatkan in-
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formasi tentang kurikulum yang digunakan, model pembelajaran yang diterapkan,

karakteristik siswa, jadwal mata pelajaran kimia, serta sarana dan prasarana yang

akan digunakan sebagai pendukung pelaksanaan penelitian, berdiskusi dengan

guru mata pelajaran kimia terkait jadwal pelaksanaan dan teknis pelaksanaan pe-

nelitian. Informasi yang diperoleh digunakan untuk menentukan sampel peneliti-

an.

2. Penyusunan Instrumen

Penyusunan instrumen penelitian berupa instrumen tes yang berisi soal uraian

terbuka sebanyak 3 soal pretes, 3 soal postes, lembar penilaian kinerja produk

siswa dengan skor tertinggi 8 dan skor terendah 6, penyusunan perangkat pembe-

lajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa

(LKS) berbasis proyek daur ulang minyak jelantah, angket respon siswa terhadap

PBPDUMJ, kisi-kisi soal pretes dan postes, serta rubrik soal pretes dan postes

dengan skor tertinggi 3 dan skor terendah 1.

3.  Pengambilan Data

Adapun langkah pengambilan data diantaranya, yaitu (1) melakukan pretes pada

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

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

PBPDUMJ di kelas eksperimen, sedangkan pembelajaran konvensional diterap-

kan di kelas kontrol; (4) melakukan postes pada kelas eksperimen dan kontrol

dengan soal yang sama; (5) analisis data; dan (6) menarik kesimpulan.
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4. Pengolahan Data
Kegiatan pada tahap ini yaitu mengolah data utama dan pendukung dengan cara

mengubah skor menjadi nilai, menghitung n-gain masing-masing siswa dan

menghitung n-gain rata-rata.  Setelah itu dilakukan pengujian hipotesis dengan

melakukan uji normalitas, homogenitas, kesamaan dua rata-rata dan perbedaan

dua rata-rata.

Langkah-langkah penelitian ini dapat disajikan dalam bagan alir pada Gambar 1.

o

Keterangan:
: Proses
: Hasil

Gambar 1. Bagan alir langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

Pelaporan

Observasi
Lapangan

Penyusunan
Instrumen

Hasil:
Instrumen penelitian
(RPP, LKPD, soal tes
KBTT, lembar
penilaian kinerja
produk siswa, angket
respon siswa. Pengambilan data

Kelas eksperimen Kelas kontrol

Pretes Hasil awal
KBTT siswa

Tes KBTT siswa

Matching nilai secara
statistik terhadap kedua
sampel

Kelas Eksperimen
(pembelajaran
berbasis proyek)

Kelas Kontrol
(pembelajaran
konvensional)

Perlakuan

Postes

Analisis Data

Hasil akhir:
Keterampilan berpikir
tingkat tinggi

Hasil:
1.  Informasi mengenai

keadaan sekolah,
data siswa, jadwal,
serta sarana dan
prasarana di sekolah
dan informasi
mengenai sampel
penelitian;

2. Informasi mengenai
populasi
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5. Pelaporan

Pelaporan merupakan langkah terakhir dalam sebuah proses penelitian. Pada ke-

giatan ini, peneliti membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis

dengan tujuan agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada

para pembaca.

G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Teknik analisis data

Teknik analisis data bertujuan untuk memberikan makna atau arti yang digunakan

agar dapat menarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan masalah, tujuan, dan

hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, analisis data

dilakukan terhadap data utama dan data pendukung.

a. analisis data utama

Pada penelitian ini data utama yang diperoleh adalah skor pretes dan postes kete-

rampilan berpikir tingkat tinggi. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1) mengubah skor menjadi nilai

Dalam pengolahan data, skor pretes dan postes keterampilan berpikir tingkat ting-

gi diubah menjadi nilai dengan rumus sebagai berikut:

x = ∑ skor maksimal
× 100% ...................................... (1)

Keterangan :
x = nilai siswa
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2) Perhitungan rata-rata pretes dan postes

Selanjutnya menghitung nilai rata-rata pretes dan postes pada kelas eksperimen

dan kontrol dengan rumus sebagai berikut:

Nilai rata-rata pretes dan postes kelas:

x̄pre/pos =
∑ xpre/pos

n
................................ (2)

3) perhitungan rata-rata <g>

Untuk mengetahui KBTT siswa di kelas eksperimen dengan pembelajaran berba-

sis proyek, maka dilakukan analisis gain ternormalisasi. Besarnya perolehan di-

hitung dengan rumus normalized gain (Hake, 1998), yaitu:

Rata-rata <g> = ……….(3)

hasil perhitungan rata-rata <g> kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan

kriteria dari Hake (1998) ditunjukkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Kriteria <g> berdasarkan Hake (1998)

Data rata-rata gain ternormalisasi yang diperoleh diuji normalitas dan homogeni-

tasnya, setelah itu dijadikan dasar dalam menguji hipotesis dalam penelitian.

<g> Kategori
<g> ≥0,7 Tinggi

0,3 ≤ <g> < 0,7 Sedang
<g> <0,3 Rendah
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b. analisis data pendukung

Data pendukung yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kinerja produk dan res-

pon siswa terhadap PBPDUMJ. Terdapat dua task kinerja siswa, yaitu produk

(tekstur dan busa) dan produk (warna dan bau).  Perolehan skor tertinggi sebesar 8

dan skor terendah sebesar 6.  Rata-rata perolehan skor dihitung menggunakan

rumus dibawah ini:

Rata-rata skor  =
skor task tiap-tiap item

2

2. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji kesamaan dua

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

pada nilai pretes, sedangkan uji perbedaan dua rata-rata dilakukan pada nilai pos-

tes. Sebelum dilakukan uji kesamaan dan perbedaan dua rata-rata, terlebih dahulu

melakukan uji normalitas dan uji homogenitas.

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari data yang

berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas dapat digunakan uji Chi-

Kuadrat (Sudjana, 2005).

Hipotesis untuk uji normalitas:
H0 : kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1 : kedua sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Dengan rumus untuk uji normalitas sebagai berikut:

χ2=∑ Oi-Ei
2

Ei

k
i=1 ............................ (8)
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Keterangan:
2= uji chi-kuadrat

Oi= frekuensi pengamatan
Ei= frekuensi yang diharapkan

dengan kriteria uji: terima H0 jika < dengan taraf signifikan= 5% dan derajat kebebasan dk = + − 2 (Sudjana, 2005).

b. Uji homogenitas

Uji homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah kedua sampel mempunyai

varians yang sama (populasi dengan varians yang homogen) atau sebaliknya.

Hipotesis untuk uji homogenitas:
H0: = σ = σ (kedua kelas yang diteliti memiliki varians yang homogen)
H1: = σ ≠ σ (kedua kelas yang diteliti memiliki varians tidak homogen)

Keterangan :σ = varians skor kelas Eksperimenσ = varians skor kelas Kontrol

Untuk menguji homogenitas kedua varians kelas sampel, digunakan uji kesamaan

dua varians, dengan rumusan berikut:

Fhitung =
S1

2

S2
2 ..................... (9)

s2 =
∑ (x- x )

2

(n-1)
.....................(10)

Keterangan:S12= varians terbesarS22= varians  terkecil
s= simpangan baku
x= nilai pretes siswa
x =nilai rata-rata pretes siswa
n= jumlah siswa

dengan kriteria uji : terima H0 jika Fhitung< Ftabel, dengan taraf signifikan 5%

(Sudjana, 2005).
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c. Uji kesamaan dua rata-rata

Analisis ini dilakukan sebelum perlakuan, untuk mengetahui apakah keterampilan

berpikir tingkat tinggi siswa di kelas eksperimen sama dengan KBTT siswa di ke-

las kontrol atau untuk memastikan kesamaan nilai rata-rata kemampuan awal an-

tara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Sebelum uji kesamaan dua rata-rata

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homoge-nitas.

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:
H0: µ1= µ2 : Nilai rata-rata pretes KBTT siswa di kelas eksperimen sama dengan

nilai rata-rata pretes siswa di kelas kontrol.
H1: µ1≠ µ2 : Nilai rata-rata pretes KBTT siswa di kelas eksperimen tidak sama

dengan nilai rata-rata pretes siswa di kelas kontrol.

Keterangan:
µ1= Nilai rata-rata pretes KBTT siswa di kelas eksperimen.
µ2= Nilai rata-rata pretes KBTT siswa di kelas kontrol.

Jika kedua kelas berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka uji kesa-

maan dua rata-rata dilakukan dengan menggunakan statistik parametrik, yaitu

menggunakan uji t. Rumus yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

s2=
n1-1 S1

2+ n2-1 S2
2

n1+n2-2
................................ (11)

thitung=
X1- X2

1
n1

+
1

n2

s
........................... .... (12)

Keterangan:
thitung =  Koefisien t
X1 = Nilai rata-rata pretes kelas eksperimen
X2 = Nilai rata-rata pretes kelas kontrol
s1

2 =  Varian kelas eksperimen
s2

2 =  Varian kelas kontrol
s2 =  Varian kedua kelas
n1 =  Jumlah sampel kelas eksperimen
n2 =  Jumlah sampel kelas kontrol
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dengan kriteria pengujian sebagai berikut: terima H0 jika thitung < ttabel dengan taraf

signifikan 5% dan dk = n1+n2-2 (Sudjana, 2005).

d. Uji perbedaan dua rata-rata

Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif perlaku-

an terhadap sampel antara model pembelajaran berbasis proyek daur ulang minyak

jelantah dengan pembela-jaran konvensional dari siswa Kelas XI MIPA SMA

negeri 14 Bandarlampung.

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:
H0: μA1 ≤ μA2 : Nilai rata-rata postes KBTT siswa yang diterapkan pembelajar

an berbasis proyek daur ulang minyak jelantah kurang dari atau
sama dengan nilai rata-rata KBTT siswa dengan pembelajaran
konvensional.

H1: μA1 > μA2 : Nilai rata-rata postes KBTT siswa yang diterapkan pembelajar
an berbasis proyek daur ulang minyak jelantah lebih besar dari
rata-rata postes KBTT siswa dengan pembelajaran konvensional.

Keterangan:
μ1 = rata-rata KBTT siswa pada kelas eksperimen
μ2 = rata-rata KBTT siswa pada kelas kontrol

Apabila data yang diperoleh, berdistribusi normal dan homogen, maka uji perbe-

daan dua rata-rata dilakukan dengan menggunakan uji statistik parametrik, yaitu

dengan menggunakan uji t. Rumus yang digunakan sama dengan rumus 11 dan

12, namun dengan X1 adalah nilai rata-rata postes kelas eksperimen dan X2 ada-

lah nilai rata-rata postes kelas kontrol. Dengan kriteria uji jika t hitung < t tabel,

maka terima H0 dengan taraf signifikan 5% dan dk = n1+n2-2 (Sudjana, 2005).
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A.  Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. nilai rata-rata postes KBTT dikelas eksperimen lebih besar daripada nilai rata-

rata postes KBTT di kelas kontrol dan n-gain rata-rata siswa di kelas eksperi-

men berkategori sedang;

2. model pembelajaran berbasis proyek daur ulang minyak jelantah (PBPDUMJ)

efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (KBTT)

siswa.

B.  Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengajukan beberapa

saran sebagai berikut:

1.  permasalahan yang diajukan harus relevan dengan masalah dunia nyata;

2.  guru yang ingin menggunakan model PBPDUMJ perlu memerhatikan jadwal

kalender akademik sekolah agar waktu pembelajaran dapat berlangsung dengan

baik;

3.  guru dapat menggunakan model PBPDUMJ sebagai salah satu sumber belajar

yang dapat digunakan karena terbukti dapat meningkatkan KBTT siswa SMA.
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