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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI  MODEL  PBL  DENGAN  PENDEKATAN  

STEM BERBANTUAN GOOGLE CLASSROOM UNTUK 

MENINGKATKAN  KEMAMPUAN  BERPIKIR  

TINGKAT TINGGI PESERTA DIDIK 

 

Oleh 

WILDASARI 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik pada pembelajaran hukum Newton tentang gerak pada 

kelas eksperimen mengimplementasikan model PBL dengan pendekatan STEM 

berbantuan google classroom dan pada kelas kontrol menggunakan model 

pembelajaran yang biasa diterapkan di sekolah dengan menggunakan pendekatan 

saintifik. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 15 Bandar Lampung 

menggunakan quasi experiment dengan jenis non-equivalent control group design. 

Pemilihan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan 

sampel kelas X MIPA 2 berjumlah 35 peserta didik sebagai kelas eksperimen dan 

kelas X MIPA 1 berjumlah 35 peserta didik sebagai kelas kontrol. Data dianalisis 

dengan uji N-gain, uji normalitas, uji homogenitas, uji Paired Sample T-Test, uji 

Independent Sample T-Test dan uji Effect size. Rata-rata N-gain kemampuan 

berpikir tingkat tinggi pada kelas eksperimen sebesar 0,58 dan kelas kontrol 

sebesar 0,43 dengan kategori keduanya adalah sedang. Hasil uji Paired Sample T-

Test diperoleh nilai Sig. (2-Tailed) sebesar 0,000 menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan kemampuan berpikir tingkat tinggi sebelum dan sesudah pembelajaran. 

Hasil uji Independent Sample T Test diperoleh nilai Sig. (2-Tailed) sebesar 0,000 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata N-gain kemampuan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Besarnya 

keefektifan penerapan model PBL dengan pendekatan STEM berbantuan google 

classroom ditunjukkan dengan skor Effect size (d) sebesar 1,03 (besar). Hasil 

penelitian pada kelas eksperimen yang menggunakan model PBL dengan 

pendekatan STEM menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi 
peserta didik yang lebih tinggi dari kelas kontrol. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi, Problem Based Learning 

(PBL), Pendekatan STEM, Google Classroom 
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MOTTO 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada (berlipat) kemudahan” 

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembelajaran  abad 21 merupakan pembelajaran yang mempersiapkan 

peserta didik dalam menghadapi kemajuan teknologi dan komunikasi yang 

berpengaruh besar khususnya pada proses belajar mengajar. Pembelajaran 

abad 21 juga menuntut peserta didik untuk mengembangkan kecakapan 

berpikir dan belajar (Iberahim, dkk., 2017). Kecakapan yang dimaksud yaitu 

kecakapan berpikir dalam hal memecahkan masalah, untuk itu pembelajaran 

bersifat konstektual sangat dibutuhkan supaya peserta didik mampu 

mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh ke 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Tuntutan pembelajaran abad 21 meliputi kegiatan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiakan dan juga 

memberikan kecakapan kepada peserta didik berupa kemampuan 

communication, collaboration, critical thinking dan creative and innovative 

(Himawan & Fathonah, 2020), dimana pembelajaran abad 21 menuntut 

peserta didik untuk menguasai teknologi informasi dan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi pada pembelajaran fisika, dengan adanya kemampuan berpikir 

tingkat tinggi ini yang dimiliki peserta didik akan mengarahkannya pada 

peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik (Fadhila, dkk., 2013). 

Pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi 

adalah pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk berpikir kritis, 

kreatif, kolaborasi, dan komunikatif (Ariyana, dkk., 2018). Rendahnya 

kemampuan peserta didik dalam berpikir tingkat tinggi dapat dilihat dari hasil 
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survei PISA dan TIMSS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh suatu lembaga 

survei yang mengevaluasi capaian hasil belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran Sains dan Matematika yaitu PISA (Programme for International 

Student Assesment) pada tahun 2018 dari 79 negara, Indonesia berada pada 

urutan posisi 71 dengan mendapatkan rerata skor sebesar 396 untuk 

kemampuan sains peserta didik (OECD, 2019). Kemampuan berpikir tingkat 

tinggi pada PISA diukur dari soal yang menuntut peserta didik untuk 

menalar, mengevaluasi, dan mengkreasi dalam penyelesaiannya (Kurniati, 

2016). Selain hasil survey dari PISA, hasil survei dari The Trends in 

International Mathematics and Science Survey (TIMSS) pada tahun 2015 

menunjukkan bahwa skor prestasi sains peserta didik di Indonesia berada 

diperingkat 44 dari 49 negara dengan rerata skor 397 (Nugraha, dkk., 2017). 

Menurut Rizta (2013), soal yang diujikan di TIMSS merupakan soal pilihan 

ganda, dimana peserta didik tidak hanya dituntut untuk berhitung dalam 

pengerjaannya tetapi juga diperlukan penalaran.  

Rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi di Indonesia yang ditunjukkan 

dari hasil survei PISA dan TIMSS juga didukung juga oleh penelitian yang 

dilakukan Mbayowo & Pasaribu (2021), dimana pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik dalam 

menyelesaikan soal fisika berada pada kategori kurang. Untuk itu pendidik 

memiliki peranan penting dalam merancang pembelajaran yang menuntut 

peserta didik untuk terbiasa memecahkan masalah dan mengembangkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (Attamimi, dkk., 2020). 

Salah satu upaya yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang 

membuat peserta didik aktif, dimana kemampuan berpikir tingkat tinggi 

dapat dilatihkan kepada peserta didik melalui beberapa model pembelajaran 

diantaranya model PBL (Pia, dkk., 2021). Model PBL berpotensi memberikan 

peluang kepada peserta didik untuk dapat bereksplorasi (Arifin, 2020). 

Implementasi dari model PBL yaitu peserta didik diberi peluang berperan 

aktif di dalam kelas melalui aktivitas memikirkan masalah yang berhubungan 
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dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, menemukan prosedur yang 

diperlukan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, memikirkan situasi 

kontekstual, memecahkan masalah, dan menyajikan solusi dari masalah 

tersebut (Iswanti, 2016).  

Penerapan model PBL dapat dipadukan dengan pendekatan STEM, karena 

dalam pendekatan STEM peserta didik terlibat melakukan serangkaian 

aktivitas yang mengembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan 

masalah. Pendekatan STEM dapat berkembang apabila dikaitkan dengan 

lingkungan, sehingga terwujud sebuah pembelajaran yang menghadirkan 

dunia nyata yang dialami peserta didik dalam kehidupan sehari-hari 

(Widayanti, dkk., 2019). Beers (2011) berpendapat bahwa pendekatan STEM 

merupakan integrasi dari pembelajaran sains, teknologi, teknik, dan 

matematika yang disarankan untuk membantu kesuksesan keterampilan abad 

ke-21. Pada proses pembelajaran pada pendekatan STEM dilakukan dengan 

metode active learning yang meliputi komunikasi, kolaborasi, problem 

solving, kreativitas dan lain-lain (Arinillah, dkk., 2012). 

Pandemi Covid-19 yang terjadi banyak mempengaruhi berbagai sektor 

kehidupan, salah satunya adalah sektor pendidikan. Proses pembelajaran 

jarak jauh (PJJ) selama penutupan sekolah akibat dampak dari Covid-19 tidak 

dapat dilaksanakan secara optimal karena berbagai keterbatasan (Azhari & 

Fajri, 2021). Pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19 ini 

menimbulkan berbagai tanggapan dan perubahan pada sistem belajar yang 

dapat mempengaruhi proses pembelajaran serta tingkat perkembangan 

peserta didik dalam merespon materi yang disampaikan pendidik (Basar, 

dkk., 2021). Pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan menyisakan berbagai 

macam persoalan, anatara lain akses internet yang terbatas, kesiapan 

pendidik, dan adaptasi pendidik (Lie, dkk., 2020). Kompetensi pendidik 

dalam memanfaat teknologi dan informasi dalam dalam pembelajaran masih 

kurang, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap 

muka (PTM) terbatas yang tentu saja tidak sama dengan pembelajaran tatap 
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muka seperti biasanya dikarenakan waktu pertemuan antara pendidik dan 

peserta didik sangat terbatas (Levitskaya & Seliverstova, 2020).  

Kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang dilaksanakan ini 

juga mengalami kendala saat proses pembelajaran, hal ini berdasarkan 

penelitian pendahuluan dengan metode wawancara yang telah dilakukan 

peneliti dengan pendidik mata pelajaran fisika di SMA Negeri 15 Bandar 

Lampung menjelaskan bahwa pembelajaran fisika di masa pembelajaran 

tatap muka (PTM) terbatas memiliki kendala yang dialami oleh peserta didik 

dan pendidik. Dimana kendala bagi pendidik yaitu pendidik kesulitan dalam 

mengelola kelas, dan waktu pembelajaran berkurang sehingga penyampaian 

materi kurang maksimal. Kemudian kendala bagi peserta didik ialah peserta 

didik mengalami penurunan interaksi sosial dengan lingkungan dan 

pembelajaran didominasi oleh pendidik. Kendala-kendala yang dialami 

peserta didik dan pendidik ini membuat proses belajar mengajar kurang 

maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan media pembelajaran untuk membantu 

proses belajar mengajar di masa pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas ini. 

Media pembelajaran yang banyak digunakan untuk proses pembelajaran di 

masa pandemi covid-19 yaitu google classroom (Habibah, dkk., 2020). 

Google classroom merupakan aplikasi yang dapat mendukung proses 

pembelajaran (Mohd. Shaharanee, et al., 2016). Aplikasi ini sering digunakan 

sebagai pendukung pada proses pembelajaran konvensional, blended, 

maupun online (Hapsari & Pamungkas, 2019). Aplikasi google classroom 

memiliki berbagai fitur dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk 

mendukung proses pembelajaran jarak jauh (Putri & Dewi, 2019).  

Berdasarkan keadaan pembelajaran tatap muka terbatas yang terjadi saat ini, 

google classroom dengan fasilitas dan fungsi yang ada dianggap cocok 

digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Namun, hingga saat ini 

belum ada yang menggunakan google classroom sebagai media pembantu 

untuk proses pembelajaran menggunakan model PBL dengan pendekatan 

STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian mengenai 
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Implementasi Model PBL dengan Pendekatan STEM Berbantuan Google 

Classroom Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Peserta Didik. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat peningkatan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik menggunakan model PBL 

dengan pendekatan STEM berbantuan google classroom. 

 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik menggunakan 

model PBL dengan pendekatan STEM berbantuan google classroom. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu setelah implementasi model PBL dengan 

pendekatan STEM berbantuan google classroom dapat digunakan pendidik 

fisika sebagai alternatif dalam pembelajaran di kelas untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian atau batasan dalam penelitian ini meliputi beberapa 

hal yaitu: 

1. Model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) menurut Arends (2014). 

2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) terpadu 

(terintegrasi). 

3. Penelitian ini berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta 

didik. Kemampuan berpikir tingkat tinggi yang diacu pada penelitian ini 

menggunakan taksonomi Bloom yang telah direvisi menurut Anderson 

dan Krathwohl (2001) dengan level kognitif C4, C5, dan C6. 
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4. Google classroom digunakan di kelas eksperimen sebagai tempat 

terjadinya transfer ilmu dan diskusi. 

5. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuasi eksperimen, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hasil 

dari suatu perlakuan yang dilakukan dengan sengaja oleh peneliti. 

6. Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum Newton tentang 

gerak kelas X kurikulum 2013. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Kerangka Teoritis 

2.1.1. STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 

Sciene, technology, engineering, and mathematics merupakan empat 

disiplin ilmu dalam pendekatan STEM, STEM pertama kali 

diperkenalkan oleh National Science Foundation ( NSF) di Amerika 

Serikat pada tahun 1990-an, dimana terdapat empat bidang disiplin 

ilmu sebagai wujud gerakan reformasi pendidikan untuk 

menumbuhkan angkatan kerja bidang-bidang STEM dan 

mengembangkan warga negara yang melek STEM, serta meningkatkan 

daya saing global AS dalam inovasi iptek (Sanders, 2011). Pendekatan 

STEM mengintegrasikan empat disiplin ilmu melalui pengajaran dan 

pembelajaran yang aktif dan padu (Torlakson, 2014: 7). 

Pembelajaran menggunakan STEM dapat membantu peserta didik 

memecahkan masalah dan menarik kesimpulan dari pembelajaran yang 

telah dilakukan sebelumnya dengan mengaplikasikan melalui sains, 

teknologi, teknik dan matematika karena dalam kegiatan pembelajaran 

STEM terdiri dari 4C yaitu creativity, critical thinking, collaboration, 

dan communication, sehingga peserta didik dapat menemukan solusi 

inovatif pada masalah yang dihadapi secara nyata dan dapat 

menyampaikannya dengan baik (Lou, dkk. 2017). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan STEM mengintegrasikan empat disiplin ilmu yakni ilmu 

pengetahuan (sains), teknologi, teknik, dan matematika dalam 
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pendekatan interdisipliner yang diterapkan dalam konteks dunia nyata 

yang dapat menjadikan peserta didik aktif, kolaboratif, berpikir kritis, 

terampil, dan pembelajaran dapat bermakna. STEM adalah pendekatan 

yang efektif karena di antaranya menggabungkan dari empat disiplin 

ilmu, termasuk sains, teknologi, teknik, dan matematika. Keberhasilan 

dan efektivitas pendekatan STEM telah dipelajari secara luas dalam 

banyak penelitian. STEM berpengaruh terhadap peningkatan literasi 

sains karena dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. 

 

Penerapan STEM dalam pembelajaran dapat membantu peserta didik 

dalam merancang, mengembangkan, dan menggunakan teknologi 

dengan benar; meningkatkan keterampilan kognitif, manipulatif, dan 

afektif; dan menerapkan ilmunya. Pembelajaran STEM membuat 

peserta didik berpengalaman dalam memecahkan masalah karena 

peserta didik diberi kebebasan untuk merancang. Terdapat tiga metode 

pengajaran pendekatan STEM, yaitu silo (terpisah), tertanam 

(embeded), dan terpadu (terintegrasi). Perbedaan antara masing-masing 

metode terletak pada tingkat konten STEM yang diterapkan. Perbedaan 

metode ketiganya adalah sebagai berikut: 

a. Pendekatan Silo 

Disiplin ilmu diajarkan secara terpisah untuk menjaga domain 

dalam batas-batas dari masing-masing disiplin (Asmuniv, 2015). 

Pembelajaran yang padat pada masing-masing domain dapat 

memungkinkan peserta didik mendapatkan pemahaman yang 

mendalam (Winarni dkk., 2016). 
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Gambar 1. Pendekatan Silo 

(Asmuniv, 2015) 

 

b. Pendekatan Tertanam 

Pendekatan tertanam menekankan untuk mempertahankan 

integritas materi pelajaran bukan fokus pada interdisiplin mata 

pelajaran. Domain pengetahuan setidaknya terdiri dari satu disiplin 

tertanam dalam konteks yang lain (Asmuniv, 2015). 

 

 

Gambar 2. Pendekatan Tertanam 

(Asmuniv, 2015) 

c. Pendekatan Terpadu 

Pendekatan terpadu menghubungkan materi-materi dari berbagai 

bidang STEM dengan kemampuan pemecahan masalah, berpikir 

kritis, dan pengetahuan (Winarni dkk., 2016). 
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Gambar 3. Pendekatan Tepadu 

(Asmuniv, 2015) 

Berdasarkan tiga metode pendekatan STEM yang telah dipaparkan 

tesebut, pada penelitian ini pendekatan STEM yang akan diterapkan 

adalah pendekatan terpadu, yaitu mengintegrasikan empat disiplin ilmu 

(science, technology, engineering, dan mathematics). Bybee (2010) 

menyatakan bahwa dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, 

pendekatan STEM bertujuan mengembangkan peserta didik sebagai 

berikut. 

1. Memiliki pengetahuan, sikap, dan kemampuan untuk 

mengidentifikasi pertanyaan dan masalah dalam situasi 

kehidupannya, menjelaskan fenomena alam, mendesain, serta 

menarik kesimpulan berdasar bukti mengenai isu-isu terkait STEM. 

2. Memahami karakteristik khusus disiplin STEM sebagai bentuk-

bentuk pengetahuan, penyelidikan, dan desain yang digagas 

manusia. 

3. Memiliki kesadaran bagaimana disiplin-disiplin STEM membentuk 

lingkungan material, intelektual dan kultural.  

4. Memiliki keinginan untuk terlibat dalam kajian isu-isu terkait 

STEM sebagai warga negara yang konstruktif, peduli, serta reflektif 

dengan menggunakan gagasan-gagasan sains, teknologi, rekayasa, 

dan matematika.  
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Penerapan pendekatan STEM berusaha untuk membangun peserta 

didik yang sadar pentingnya literasi STEM. Literasi STEM mengacu 

pada kemampuan individu untuk menerapkan pemahaman tentang 

persaingan di dunia nyata yang membutuhkan pengaplikasian empat 

disiplin ilmu STEM yang saling terkait. Berdasarkan National 

Governor’s Association Center for Best Practices yang dikutip oleh 

Asmuniv (2015), definisi empat disiplin ilmu pendekatan STEM dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Definisi Literasi STEM 

No STEM Keterangan 

1. Sains (Science) Literasi sains: kemampuan dalam 

mengidentifikasi informasi ilmiah, 

lalu mengaplikasikannya dalam 

dunia nyata yang juga mempunyai 

peran dalam mencari solusi.  

2. Teknologi 

(Technology) 

Literasi teknologi: kemampuan 

dalam menggunakan berbagai 

teknologi, belajar mengembangkan 

teknologi baru, dan menganalisis 

teknologi sehingga dapat 

mempengaruhi pemikiran peserta 

didik.  

3. Teknik 

(Engineering) 

Literasi desain: kemampuan dalam 

merekayasa, menganalogikan, dan 

mengembangkan teknologi dengan 

desain yang lebih kreatif dan 

inovatif melalui penggabungan 

berbagai bidang keilmuan. 

4.  Matematika 

(Mathematics) 

Literasi matematika: kemampuan 

dalam menganalisis dan 

menyampaikan gagasan, rumusan, 

menyelesaikan masalah secara 

matematik dalam 

pengaplikasiannya. 

(Asmuniv, 2015) 

Pendekatan terpadu membangun peserta didik untuk memiliki 

pengalaman belajar yang lebih bermakna dengan cara menghubungkan 

disiplin pengetahuan dan kemampuan dengan pengalaman pribadi dan 

dunia nyata sehingga peserta didik akan dapat memahami konsep 
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dengan baik. Pendekatan terpadu STEM diharapkan mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. 

2.1.2. Model Problem Based Learning (PBL) 

Susilawati (2018) menjelaskan bahwa: 

Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) 

merupakan salah satu model pembelajaran yang berasosiasi dengan 

pembelajaran kontekstual. Pembelajaran berbasis masalah memberi 

pengertian bahwa dalam pembelajaran peserta didik dihadapkan 

pada suatu masalah, yang kemudian diharapkan melalui 

pemecahan masalah peserta didik belajar melatih keterampilan 

berpikir yang lebih mendasar. 

Dini, dkk., (2018) menyatakan bahwa salah satu model pembelajaran 

inovatif yang dipandang sejalan dengan pendekatan STEM adalah 

model pembelajaran PBL. Menurut Cahyani dan Setyawati (2018) PBL 

adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata 

sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar aktif, berpikir 

kritis, dan kemampuan intelektual dalam memecahkan masalah, serta 

untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial. PBL adalah 

model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai 

suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar aktif, berpikir kritis, dan 

kemampuan intelektual dalam memecahkan masalah, serta untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial. Model 

pembelajaran ini juga dapat dikatakan strategi dimana peserta didik 

belajar melalui permasalahan-permasalahan praktis yang berhubungan 

dengan kehidupan nyata. Selanjutnya peserta didik diarahkan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas melalui serangkaian 

pembelajaran yang bersifat sistematis (Cahyani dan Setyawati, 2018). 

Menurut Arends (2014) PBL merupakan suatu model pembelajaran 

dimana peserta didik dihadapkan dengan masalah yang nyata sehingga 

diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, 

menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inkuiri, 
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memandirikan peserta didik, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. 

Model pembelajaran PBL mengajak peserta didik agar mampu melatih 

kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Model 

pembelajaran PBL dapat diterapkan sebagai variasi model 

pembelajaran terutama pada pokok bahasan yang konsep-konsepnya 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari (Pusparini, Feronika, dan 

Bahriah, 2018). 

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, PBL merupakan salah satu 

model pembelajaran yang menuntut aktivitas peserta didik untuk 

memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah 

yang disajikan pada awal pembelajaran dari permasalahan dunia nyata. 

Peserta didik didorong untuk melakukan penalaran terhadap masalah 

yang dihadapkan kemudian mengidentifikasi permasalahan, 

mendiskusikannya serta mencari informasi dari berbagai sumber yang 

relevan untuk memecahkan permasalahan. Menurut Arends (2014) 

sintaks untuk pembelajaran PBL terdiri dari 5 fase, seperti yang 

ditampilkan pada Tabel 3. 

Tabel 2. Sintaks Model Pembelajaran PBL 

No Fase Perilaku Pendidik 

1 Memberikan orientasi 

(pendahuluan) tentang 

permasalahan kepada 

peserta didik 

Pendidik menyampaikan tujuan 

pembelajaran, mendeskripsikan 

berbagai kebutuhan logistik yang 

penting dan memberikan motivasi 

kepada peserta didik untuk terlibat 

dalam kegiatan pemecahan 

masalah. 

2 Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

belajar 

Pendidik membantu peserta didik 

mendefinisikan dan mengatur tugas 

3 Membantu melakukan 

investigasi secara 

individu dan kelompok 

Belajar yang diberikan berkaitan 

dengan permasalahan, pendidik 

mendorong peserta didik untuk 

berkumpul dan melakukan 

4 Membantu peserta didik 

untuk mengembangkan 

dan menyajikan hasil 

karya 

Pendidik membantu peserta didik 

dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai 

dengan permasalahan, seperti 
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No Fase Perilaku Pendidik 

membuat laporan, rekaman video, 

dan model-model yang membantu 

peserta didik untuk 

menyampaikannya kepada orang 

lain 

5 Membantu peserta didik 

untuk menganalisis dan 

mengevalusi 

permasalahan 

Pendidik membantu peserta didik 

untuk melakukan refleksi terhadap 

investigasinya dan proses-proses 

yang peserta didik gunakan 

 

Karakteristik model PBL menurut Rusman (2010) adalah sebagai 

berikut: 

a. Permasalahan menjadi starting point dalam belajar. 

b. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di 

dunia nyata yang tidak terstruktur. 

c. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple 

perspective). 

d. Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh peserta 

didik, sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan 

identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. 

e. Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. 

f. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, 

dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial 

dalam problem based learning. 

g. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. 

h. Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama 

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari 

solusi dari sebuah permasalahan. 

i. Sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. 

j. Problem based learning melibatkan evaluasi dan review 

pengalaman peserta didik dan proses belajar. 
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2.1.3. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses berpikir yang 

mengharuskan peserta didik untuk dapat memanipulasi informasi dan 

ide-ide dangan cara tertentu yang memberi meraka pengertian dan 

implikasi baru atau dengan kata lain kemampuan berpikir tingkat 

tinggi dapat membuat seorang individu menafsirkan, menganalisis atau 

memanipulasi informasi (Yee dkk., 2015), dengan memiliki 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, peserta didik dapat membedakan 

ide atau gagasan secara jelas, mampu memecahkan masalah, dan 

berargumentasi dengan baik, serta mampu berhipotesis dan memahami 

hal-hal yang kompleks menjadi lebih jelas (Widodo & Kadarwati, 

2013). 

a. Indikator Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi  

Menurut Anderson dan Krathwohl (2001), indikator untuk 

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi: 

1) Menganalisis (analyzing) yang meliputi: a. Menganalisis 

informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan 

informasi ke dalam bagian yang lebih sederhana untuk 

mengenali pola atau hubungan yang ada. b. Mampu mengenali 

dan membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah 

skenario yang rumit. c. Mengidentifikasi / merumuskan 

pertanyaan 

2) Mengevaluasi (evaluating) yang meliputi: a. Memberikan 

penilaian terhadap solusi, gagasan, dan metodologi dengan 

menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk 

memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. b. Membuat 

hipotesis, mengkritik dan melakukan pengujian c. Menerima 

atau menolak sesuatu pernyataan berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan  

3) Mencipta (creating) yang meliputi: a. Membuat generalisasi 

suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu. b. Merancang 

suatu cara untuk menyelesaikan masalah. c. Mengorganisasikan 
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unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi struktur baru yang 

belum pernah ada.  

Indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi yang paling sesuai pada 

konteks pendidikan Indonesia mengacu pada taksonomi Bloom revisi. 

Indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi mengacu pada taksonomi 

Bloom dijelaskan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Indikator Taksonomi Bloom 

Indikator Sub Indikator 
Objek 

Pengetahuan 

Menganalisis Memecahkan 

Mengaitkan 

Memerinci 

Mengorganisasikan 

Mengatributkan 

Konseptual 

Prosedural 

Metakognitif 

Mengevaluasi Mengkritik 

Membuktikan 

Menafsirkan 

 

Mencipta Membangun 

Merancang 

Memproduksi 

Mendesain 

Merangkai 

 

 

Indikator yang ditampilkan pada Tabel 3 merupakan indikator yang 

sifatnya masih umum. Menurut Krathwohl (2002) dalam A revision of 

Bloom’s Taxonomy, menyatakan bahwa indikator untuk mengukur 

kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi menganalisis (C4), yaitu 

kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen dan 

menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas 

konsep secara utuh. Mengevaluasi (C5), yaitu kemampuan menetapkan 

derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria atau patokan tertentu. 

Mencipta (C6), yaitu kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi 

sesuatu bentuk baru yang utuh dan luas, atau membuat sesuatu yang 

orisinil. 
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Sementara itu, teori kesalahan Newman menyatakan bahwa terdapat 

lima fase dalam pemecahan masalah, yaitu a) membaca, b) 

pemahaman, c) transformasi, d) keterampilan proses dan e) 

pengkodean, dari kelima fase tersebut diharapkan peserta didik dapat 

menyelesaikan permasalahan dengan lebih mudah dan sistematis 

bahkan jika mereka diberikan masalah dengan berbagai tingkat 

kesulitan. Namun, tidak semua peserta didik dapat menyelesaikan 

masalah karena mereka mengalami kesulitan dalam fase spesifik. 

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, Abidin dan Ali 

(2015), ditemukan bahwa peserta didik cenderung membuat hampir 

semua jenis kesalahan yang ditemukan dalam analisis kesalahan 

Newman, yaitu pemahaman, transformasi, keterampilan proses dan 

pengkodean. Ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki masalah 

dalam menafsirkan masalah matematika, gagal menyusun strategi dan 

mengembangkan rencana strategis, yang pada akhirnya menyebabkan 

kesalahan dalam memilih operasi yang terlibat dan gagal menyatakan 

jawaban. 

Penelitian yang dilakukan dengan sampel yang terdiri dari 96 peserta 

temuan menunjukkan bahwa peserta didik menghadapi masalah untuk 

mengkorelasikan informasi dan implementasi strategi yang digunakan 

dalam memecahkan masalah matematika yang melibatkan HOTS. Hal 

ini diperkuat dengan pernyataan Kurniati, Harimukti dan Jamil (2016) 

yang mengungkap bahwa masih banyak peserta didik yang belum 

memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dimana dari 30 peserta 

didik yang tersebar di beberapa SMP di Kabupaten Jember didapatkan 

bahwa 18 peserta didik tergolong memiliki kemampuan berpikir 

tingkat tinggi sedang karena mampu melakukan kemampuan logika 

dan penalaran, analisis, evaluasi, serta kreasi dengan baik dalam 

menyelesaikan beberapa soal. 12 peserta didik peserta didik tergolong 

memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi rendah karena tidak 

mampu melakukan kemampuan analisis, evaluasi, kreasi, logika dan 

penalaran dengan baik dalam menyelesaikan semua soal. 
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2.1.4. Google Classroom 

Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini maka progam 

pembelajaran diarahkan untuk dapat memanfaatkan teknologi yang ada 

saat ini dengan sangat baik. Salah satu pemanfaatan teknologi pada 

saat ini adalah e-Learning menggunakan web untuk dapat 

mengaksesnya. Tidak dipungkiri karena banyak peserta didik saat ini 

memiliki smart phone jadi jauh lebih mudah untuk mengaksesnya 

dimanapun berada dan kapanpun juga. Pemanfaatan e-learning yang 

biasa digunakan saat ini adalah menggunakan LMS (Learning 

Management System) (Nirfayanti, 2019). 

Ada berbagai macam jenis e-Learning yang digunakan di sekolah, 

salah satunya adalah LMS. LMS merupakan perangkat lunak yang 

bermanfaat untuk membuat suatu materi pembelajaran dengan cara 

online berbasiskan web, mengelola kegiatan pembelajaran, dan hasil-

hasilnya (Suriadhi, Tastra, & Suwatra., 2014). Terdapat berbagai jenis 

LMS, salah satunya adalah Google Classroom. Google Classroom 

adalah sebuah aplikasi yang dapat menciptakan sebuah ruang kelas di 

dunia maya. Tidak hanya itu, google classroom dapat menjadi sarana 

distribusi tugas, submit tugas bahkan menilai tugas-tugas yang 

dikumpulkan (Hammi, 2017). Dengan demikian, aplikasi google 

classroom dapat membantu memudahkan pendidik dan juga peserta 

didik dalam melaksanakan proses belajar dengan lebih mendalam. Hal 

ini disebabkan karena baik pendidik ataupun peserta didik dapat 

mengumpulkan tugas, mendistribusikan tugas, menilai tugas di rumah 

atau dimanapun tanpa terikat batas waktu atau jam pelajaran. 

Google classroom merupakan aplikasi belajar yang memang dirancang 

untuk mempermudah interaksi antara pendidik dan juga peserta didik 

dalam dunia maya. Aplikasi google classrom memberikan kesempatan 

kepada pendidik untuk mengeksplorasi materi pelajaran yang diberikan 

kepada peserta didik. Pendidik memiliki waktu yang luang untuk 

membagikan materi pelajaran dan memberikan tugas mandiri kepada 
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peserta didik selain itu, pendidik juga dapat membuka ruang diskusi 

bagi para peserta didik secara online. Akan tetapi, terdapat syarat yang 

harus dilakukan dalam mengaplikasikan google classroom yaitu 

membutuhkan akses internet yang stabil. 

Aplikasi google classroom dapat diakses oleh siapapun yang tergabung 

dengan kelas tersebut. Kelas tersebut merupakan kelas yang didesain 

oleh pendidik yang sesuai dengan masing-masing mata pelajaran. 

Terkait dengan anggota kelas dalam google classroom (Hammi, 2017) 

menjelaskan bahwa google classroom menggunakan kelas tersedia 

bagi siapapun itu yang memiliki Google Apps for Education, ataupun 

serangkaian alat produktivitas gratis termasuk gmail, dokumen, dan 

drive. Rancangan kelas dengan menggunakan aplikasi google 

classroom sesungguhnya ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan 

peserta didik tidak menggunakan kertas dalam mengumpulkan tugas 

ataupun pada saat pembelajaran berlangsung. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Herman dalam (Hammi, 2017) 

yang memaparkan bahwa dalam google classroom kelas dirancang 

untuk membantu para pendidik dalam membuat ataupun 

mengumpulkan tugas tanpa adanya kertas,dan juga termasuk fitur yang 

menghemat waktu seperti kemampuan untuk membuat salinan google 

dokumen secara otomatis bagi setiap peserta didik. Kelas juga dapat 

membuat folder drive untuk setiap tugas para peserta didik, agar 

semuanya tetap teratur dan tersusun rapi. 

 

2.1.5. Pemetaan Materi yang Terintegrasi dengan KD 3.7 

Pendekatan terpadu STEM merupakan pendekatan yang 

menggabungkan semua komponen STEM dalam satu subyek 

pengajaran. Bidang STEM diajarkan seolah-olah terintegrasi dalam 

satu subyek. Integrasi dapat dilakukan dengan minimal dua disiplin, 

namun tidak terbatas untuk dua disiplin. Tabel 4 Menjelaskan tentang 
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Aspek Pendekatan STEM pada materi Hukum Newton Tentang Gerak 

dalam KD 3.7. 

Tabel 4. Pemetaan Materi yang Terintegrasi dengan KD 3.7 

Pendekatan STEM Materi 

Science sebagai 

proses 

Pada Hukum I Newton, menampilkan 

video tentang seseorang yang sedang 

berada dalam mobil kemudian mobil 

mengeram secara mendadak dan 

melakukan demonstrasi Hukum I Newton 

untuk mengetahui kelembamam benda. 

 

Pada Hukum II Newton menampilkan 

video tentang seseorang yang sedang 

memindahkan sebuah mobil dengan cara 

mendorong mobil tersebut dan melakukan 

percobaan Hukum II Newton untuk 

mengetahui hubungan antara percepatan 

dengan gaya dan massa benda dengan 

menggunakan PhET simulation untuk 

menentukan hubungan antara percepatan 

dengan massa dan resultan gaya yang 

bekerja pada benda. 

 

Pada Hukum III Newton menampilkan 

video tentang peluncuran roket keangkasa 

dan melakukan demonstrasi Hukum III 

Newton dengan menemukan prinsip 

terdorongnya roket yang sesuai dengan 

Hukum III Newton menggunakan balon. 

Science sebagai 

konsep 

Memahami dan menjelaskan tentang 

Hukum I Newton, Hukum II Newton, dan 

Hukum III Newton serta penerapan konsep 

Hukum I Newton, Hukum II Newton, dan 

Hukum III Newton dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Science Prosedural -Tahapan menggunakan PhET simulation 

force and motion basic, force and motion, 

dan the ramp dalam percobaan Hukum II 

Newton 

-Tahapan pembuatan rubber band powered 

car sebagai penerapan Hukum III Newton 

Technology sebagai 

penerapan sains 

Hukum I Newton 

Penerapan teknologi dari Hukum I Newton 

yaitu sabuk pengaman yang digunakan 

untuk menghindari terjadinya benturan 

antara pengendara dengan bagian depan 
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Pendekatan STEM Materi 

mobil atau terlempar keluar mobil. 

 

Hukum II Newton 

Penerapan teknologi dari Hukum II 

Newton yaitu sepeda balap yang dirancang 

seringan mungkin agar dapat melaju 

dengan cepat. Pemanfaatan PhET 

simulation tentang force and motion basic, 

force and motion, dan the ramp. 

 

Hukum III Newton 

Penerapan teknologi dari Hukum III 

Newton yang paling dikenal dalam produk 

teknologi adalah roket dan mesin jet. 

Pemanfaatan teknologi Laptop dan 

handphone dalam proses pembelajaran. 

Engineering sebagai 

rekayasa sains 

Hukum I Newton 

Rekayasa yang digunakan pada sabuk 

pengaman adalah jika kecelakaan terjadi, 

mobil mengalami suatu percepatan negatif 

yang besar dan dengan cepat menjadi diam 

atau berhenti. Inersia adalah prinsip yang 

mendasari cara kerja sebuah sabuk 

pengaman. Pada suatu kecelakaan, tujuan 

sabuk pengaman adalah untuk menahan 

penumpang tetap pada tempatnya agar 

penumpang terhindar dari benturan dengan 

bagian depan mobil atau terlempar keluar 

mobil. 

 

Hukum II Newton 

Rekayasa yang digunakan pada sepeda 

balap yaitu sepeda ini didesain ringan 

dengan dibuat menggunakan bahan khusus 

yang sangat kuat tetapi sangat ringan 

seperti serat karbon. Hal ini yang membuat 

pembalap yang menaiki sepeda ini 

memiliki percepatan tinggi yang mana 

sesuai dengan Hukum II Newton bahwa 

percepatan berbanding terbalik dengan 

massa benda. 

 

Hukum III Newton 

Rekayasa yang digunakan pada prinsip 

terdorongnya roket adalah roket 

mengerjakan gaya pada gas panas dalam 

arah vertikal ke bawah (aksi) dan sesuai 
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Pendekatan STEM Materi 

Hukum III Newton timbul reaksi berupa 

gaya dorong vertikal ke atas pada roket 

yang dikerjakan oleh gas panas. 

 

Merancang desain alat peraga penerapan 

Hukum III Newton dan Membuat rubber 

band powered car sebagai penerapan dari 

Hukum III Newton 

Mathamatics Hukum I Newton 

Hukum I Newton berbunyi: 

Jika resultan pada suatu benda sama 

dengan nol, benda yang mula-mula diam 

akan terus diam, sedangkan benda yang 

mula-mula bergerak akan terus bergerak 

dengan kecepatan tetap. 

 

Secara matematis, Hukum I Newton 

dinyatakan: 
∑    untuk benda diam atau benda 
bergerak lurus beraturan. Hukum I Newton 

juga menggambarkan bahwa suatu benda 

akan cenderung mempertahankan keadaan 

diam atau keadaan bergeraknya. 

 

Hukum II Newton 

Kecepatan yang dihasilkan oleh resultan 

gayayang bekerja pada suatu benda  

berbanding lurus dengan resultan gaya, 

searah dengan resultan gaya, dan 

berbanding terbalik dengan massa.  

Secara matematis, Hukum I Newton 

dinyatakan: 

∑      

-Melukiskan diagram gaya benda pada 

bidang datar, dan bidang miring. 

- Menuliskan persamaan koefisien kinetis 

dan statis benda. 

- Menuliskan persamaan percepatan benda 

pada bidang datar dan bidang miring. 

- Menuliskan persamaan hubungan 

percepatan dengan massa dan gaya. 

- Mengukur dan menuliskan ukuran dari 

setiap alat dan bahan untuk detail produk 

(desain) yang akan dibuat. 
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Pendekatan STEM Materi 

Hukum III Newton 

Secara matematis, hukum III Newton 

dinyatakan sebagai: 

             
     

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan variabel bebas adalah 

Model PBL dengan pendekatan STEM berbantuan google classroom. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir tingkat 

tinggi peserta didik. Hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dapat 

dilihat pada bagan kerangka pemikiran ditunjukkan oleh Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan menggunakan satu kelas eksperimen dan satu kelas 

kontrol. Kelas eksperimen diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran 

PBL dengan pendekatan STEM berbantuan google classroom, sedangkan kelas 

kontrol diberi perlakuan dengan menggunakan pembelajaran konvensional 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik rendah 

PISA 2018 

TIMSS 2015 

Mbayowo & 

Pasaribu 2021 

Solusi pembelajaran yang inovatif 

Implementasi model PBL dengan 

pendekatan STEM 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik meningkat 

Berbantuan google 

classroom 
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berupa model yang biasa digunakan di sekolah dengan pendekatan saintifik. 

Pada awal dan akhir pembelajaran kelas eksperimen maupun kelas kontrol, 

pendidik memberikan pretest dan posttest untuk melihat peningkatan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Pembelajaran dengan model 

PBL dan pendekatan STEM dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi peserta didik. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan STEM dapat menjadikan peserta didik aktif, 

kolaboratif, terampil, dan pembelajaran dapat bermakna sehingga dapat 

memperluas wawasan. 

Pendekatan STEM terintegrasi dapat membangun peserta didik untuk memiliki 

pengalaman belajar yang lebih bermakna dengan cara mengaitkan disiplin 

pengetahuan dan kemampuan dengan pengalaman pribadi dan dunia nyata 

sehingga peserta didik dapat memahami konsep dengan baik. Pemahaman 

konsep yang baik akan tercermin dari kemampuan peserta didik untuk 

menggunakan dan mengubah representasi dengan berbagai cara atau bentuk 

dalam menyatakan suatu konsep tersebut dengan kata lain kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik akan meningkat. Penelitian ini berasumsi 

bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik 

pada kelas eksperimen yaitu kelas yang menggunakan model pembelajaran 

PBL dengan pendekatan STEM berbantuan google classroom. 

 

2.3. Anggapan Dasar 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir, anggapan dasar penelitian 

ini yaitu: 

1. Kedua kelas sampel memiliki rata-rata kemampuan awal relatif sama. 

2. Kelas eksperimen dan kelas kontrol mempelajari materi hukum Newton 

tentang gerak. 
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2.3. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka teoretis dan kerangka pemikiran, maka hipotesis pada 

penelitian ini adalah. 

    : Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi peserta didik pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol 

    : Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 15 Bandar Lampung dengan 

alamat sekolah Jln. Turi Raya, Labuhan Dalam, Kec. Tanjung Senang, 

Bandar Lampung 35141. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester II 

(genap) Tahun Ajaran 2021/2022. 

 

3.2. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X MIPA 

SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada semester II (genap) Tahun ajaran 

2021/2022 yang berjumlah 5 kelas. 

 

3.3. Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pemberian perlakuan pembelajaran dari 

peneliti pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol yang akan 

dibandingkan dalam peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta 

didik. Penelitian pada dua kelas ini dilakukan pada kelas yang peserta 

didiknya memiliki kemampuan awal relatif sama yang dilihat dari nilai 

semester sebelumnya, materi, dan pengalaman yang sama. Berdasarkan hal 

tersebut, pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Pengambilan sampel dilakukan pada peserta didik kelas 

X MIPA dan terpilih dua kelas sampel, yaitu kelas X MIPA 1 dengan jumlah 

35 peserta didik dan kelas X MIPA 2 dengan jumlah 36 peserta didik. 
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3.4. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah model PBL dengan pendekatan STEM  

berbantuan google classroom sebagai variabel bebas dan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik sebagai variabel terikat. 

 

3.5. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian 

kuantitatif eksperimen adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap 

bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian ini 

adalah penelitian menggunakan metode Quasi Eksperiment Design dengan 

desain penelitian Non-equivalent Control Group Design, yakni satu 

kelompok eksperimen diberi perlakuan tertentu dan satu kelompok lain 

dijadikan kelompok kontrol. Penelitian ini melakukan manipulasi terhadap 

perilaku individu atau kelompok yang diamati seperti berupa situasi atau 

tindakan tertentu untuk dilihat pengaruhnya. Secara umum desain penelitian 

yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. The Non-Equivalent Control Group Design 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen          

Kontrol          

 

Keterangan: 

  : Tes kemampuan berpikir tingkat tinggi awal (pretest) kelas eksperimen 

  : Tes kemampuan berpikir tingkat tinggi awal (pretest) kelas kontrol 

  : Tes kemampuan berpikir tingkat tinggi akhir (posttest) kelas eksperimen 

  : Tes kemampuan berpikir tingkat tinggi akhir (posttest) kelas kontrol 

  : Pembelajaran menggunakan model PBL dengan pendekatan STEM 

berbantuan google classroom 

  : Pembelajaran menggunakan model discovery learning dengan 

pendekatan saintifik 

(Sugiyono, 2016:75) 
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3.6. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. 

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, yaitu: 

a. Peneliti menpendidiks perizinan kepada pihak sekolah perihal 

kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 15 Bandar 

Lampung. 

b. Peneliti melakukan observasi dan menentukan kelas yang akan 

digunakan sebagai sampel penelitian. 

c. Peneliti melakukan kesepakatan dengan pendidik pengampu mata 

pelajaran fisika di SMA Negeri 15 Bandar Lampung terkait materi 

dan waktu penelitian yang akan dilakukan. 

d. Peneliti melakukan kajian pustaka yang relevan terhadap penelitian 

yang akan dilakukan serta melakukan penyusunan proposal 

penelitian. 

e. Peneliti menyusun RPP dan instrumen yang akan digunakan dalam 

proses pelaksanaan penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan, yaitu: 

a. Peneliti terlebih dahulu memberikan stimulus kepada peserta didik. 

b. Peneliti akan memberikan tes awalan (pretest) kepada peserta didik 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk melihat kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik tersebut. 

c. Peneliti memberikan perlakuan berupa model Problem Based 

Learning (PBL) dengan pendekatan STEM berbantuan google 

classroom pada kelas eksperimen dan memberikan model discovery 

learning dengan pendekatan saintifik pada kelas kontrol. 

d. Peneliti akan memberikan tes akhir (posttest) kepada peserta didik 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk melihat kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik tersebut. 
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3. Tahap Akhir 

Pada tahapan ini kegiatan yang akan dilakukan, yaitu: 

a. Mengolah data hasil tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) dan 

instrumen pendukung penelitian lainnya. 

b. Membandingkan hasil analisis data instrumen tes antara sebelum 

perlakuan dan setelah diberi perlakuan untuk menentukan apakah 

terdapat perbedaan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik 

yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

c. Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

langkah-langkah menganalisis data dan kemudian menyusun laporan 

penelitian. 

 

3.7. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data atau informasi mengenai variabel yang objektif dan 

digunakan untuk menjawab permasalahan. Kualitas penelitian sangat 

ditentukan dari benar tidaknya data yang diperoleh, sedangkan benar 

tidaknya data ditentukan dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Instrumen Tes Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Instrumen tes ini digunakan untuk mengukur peningkatan peserta didik 

setelah diberikan perlakuan. Tes ini dilakukan sebelum pembelajaran 

(pretest) dan setelah pembelajaran (posttest) dengan jenis soal pilihan 

ganda beralasan sebanyak 15 soal. Soal-soal Hukum Newton tentang 

gerak diadopsi dari penelitian pengembangan oleh Solekhah, Maharta, & 

Suana (2018) dengan alpha cronbach 0,85. Pedoman penilaian tes dengan 

menggunakan rubrik penilaian dari Wardani, Yamtinah, & Mulyani 

(2015). 
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3.8. Analisis Instrumen Penelitian 

Sebelum instrumen diberikan kepada sampel, instrumen harus diuji terlebih 

dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang dapat diuji 

menggunakan program SPSS versi 21.0. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas akan menunjukkan tingkat kevalidan yang dimiliki suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid akan memiliki validitas yang 

tinggi, sedangkan instrumen yang tidak valid akan memiliki validitas 

yang rendah. Untuk menguji validitas instrumen, maka dilakukan 

perhitungan korelasi product moment dengan bantuan program komputer 

SPSS versi 21.0 (Arikunto, 2012). Jika                dengan taraf 

signifikan          maka instrumen tersebut valid, namun jika 

               maka instrumen tersebut tidak valid. Koefisien validitas 

butir soal mengacu pada pengklasifikasian validitas dalam Rosidin (2017) 

pada Tabel 6 berikut ini: 

Tabel 6. Koefisien Validitas 

Koefisien Korelasi r Interpretasi 

          Sangat Tinggi 

          Tinggi 

          Cukup 

          Rendah 

          Sangat Rendah 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan konsistensi 

atau keajegan hasil yang diperoleh dari suatu instrumen. Pengujian 

reliabilitas dilakukan menggunakan SPSS versi 21.0 dengan metode 

Alpha Cronbach`s. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika 

mempunyai nilai koefisien reliabilitas, seperti pada Tabel 7 berikut. 

Tabel 7. Ukuran Kemampuan Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Kualifikasi Nilai 

(1) (2) 

              Sangat Rendah 

              Rendah 
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              Sedang 

              Tinggi 

              Sangat Tinggi 

(Arikunto, 2012: 89) 

3.9. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari nilai pretest 

dan posttest peserta didik saat sebelum dan sesudah pembelajaran. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu teknik tes. Tes 

diberikan sebelum pembelajaran (pretest) dan sesudah pembelajaran 

(posttest) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan nilai pretest 

dan posttest inilah yang selanjutnya akan diperoleh rata-rata nilai N-gain. Tes 

yang diberikan bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik menggunakan model PBL dengan pendekatan 

STEM dengan berbantuan google classroom pada kelas eksperimen dan 

model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik pada 

kelas kontrol. Soal tes yang diberikan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sama. Penilaian dilakukan dengan rumus: 

                     
                   

             
      

 

Tabel 8. Kriteria Ketercapaian Kemampuan Peserta didik 

Interval Kriteria 

         Baik sekali 

        Baik 

        Cukup 

        Kurang 

        Kurang sekali 

 

3.10. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Data 

Menganalisis data kemampuan berpikir tingkat tinggi dilakukan uji N-

gain. Uji N-gain merupakan selisih antara nilai pretest dan posttest, yang 

menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta 

didik. Untuk mengetahui N-gain pada suatu penelitian maka digunakan 

rumus berikut ini:  
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Hasil perhitungan N-gain kemudian diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi seperti pada Tabel 9. 

Tabel 9. Klasifikasi N-gain 

Rata-rata gain Ternormalisasi Klasifikasi 

         Tinggi 

              Sedang 

         Rendah 

(Meltzer, 2002) 

2. Pengujian Hipotesis 

Syarat untuk melakukan pengujian  yang lebih lanjut data tersebut 

terdistribusi normal atau tidak kemudian diuji homogenitas. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah data nilai kognitif sebelum dan 

sesudah pembelajaran. 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas berbantuan SPSS versi 21.0 menggunakan Uji 

Kolmogorov Smirnov, dimana uji ini digunakan untuk menguji apakah 

sampel penelitian berjenis distribusi normal atau tidak. Adapun 

hipotesis untuk pengujiannya ditentukan dengan kriteria yaitu  

   : Data terdistribusi normal 

   : Data tidak terdistribusi normal 

Kemudian untuk kriteria uji nya apabila nilai Sig       maka    

ditolak atau distribusi tersebut tidak normal, jika nilai Sig       

maka    diterima atau nilai distribusi tersebut dikatakan normal. 

b. Uji Paired Sample T-Test 

Uji Paired Sample T-Test merupakan salah satu metode pengujian 

yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai 

adanya perbedaan secara signifikan rata-rata sebelum dan rata-rata 

sesudah diberikan perlakuan. Dasar pengambilan keputusan untuk 

menerima atau menolak   . pada uji Paired Sampel T-Test adalah 

sebagai berikut:  
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Prosedur uji Paired Sample T-Test: 

1) Menentukan hipotesis 

Hipotesis yang ditentukan dalam pengujian Paired Sampel T-Test 

ini adalah: 

  .: Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik sebelum dan setelah menggunakan model PBL 

dengan pendekatan STEM berbantuan google classroom 

  : Terdapat perbedaan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik sebelum dan setelah menggunakan model PBL 

dengan pendekatan STEM berbantuan google classroom 

2) Kriteria uji 

   ditolak apabila nilai Sig. atau nilai probabilitas        

   diterima apabila nilai Sig. atau nilai probabilitas        

3) Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis 

c. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah pengujian untuk mengetahui data 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada kedua kelas 

sampel memiliki varians yang homogen atau tidak dengan 

menggunakan SPSS 21.0. Hipotesis homogenitasnya adalah sebagai 

berikut. 

     
    

  (Data kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik 

memiliki varians yang homogen) 

     
    

  (Data kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik 

memiliki varians yang tidak homogen) 

Pada uji homogenitas menggunakan SPSS 21.0, yaitu Levene’s Test 

for Equality of Variances menunjukkan hasil uji homogenitas atau 

uji kesamaan ragam. Jika Sig      maka    diterima, artinya tidak 

ada perbedaan varian atau ragam antara rata-rata normalize Gain 

kelas atau kedua kelas tersebut homogen. 
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d. Uji Independent Sample T-Test 

Analisis ini digunakan untuk uji pengaruh implementasi model PBL 

dengan pendekatan STEM berbantuan google classroom terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Data 

hasil analisis ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta 

didik antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Syarat dari uji independent 

sample t-test adalah data penelitian harus berdistribusi normal 

dengan varian yang homogen. Hipotesis yang diuji dengan 

independent sample t-test adalah: 

  : Tidak terdapat perbedaan rata-rata N-gain kemampuan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik pada kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol. 

  : Terdapat perbedaan rata-rata N-gain kemampuan berpikir tingkat 

tinggi peserta didik pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah: 

   diterima apabila nilai Sig. atau nilai probabilitas       

   diterima apabila nilai Sig. atau nilai probabilitas      

 

e. Interpretasi Effect Size 

Nilai effect size menunjukkan seberapa besar pengaruh dari suatu 

variabel terhadap variabel lainnya dalam sebuah penelitian. Berikut 

adalah rumus effect size menurut Cohen, Manion, dan Morrison 

(2007). 

  
     

  
 

Keterangan: 

  : Effect size 

  : Nilai rata-rata perlakuan eksperimen 

  : Nilai rata-rata perlakuan kontrol 

  : Simpangan baku kelompok pembanding 
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Adapun hasil perhitungan dapat diinterprestasikan dalam tabel di 

bawah. 

Tabel 10. Interpretasi Effect Size 

Nilai Effect Size Interpretasi 

          Besar 

          Rata-rata 

          Kecil 

(Cohen L, 2007) 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat peningkatan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik dengan menggunakan model PBL dengan 

pendekatan STEM berbantuan google classroom, dengan rata-rata N-gain 

0,58 (sedang), nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan skor Effect size 

mencapai 1,03 (besar). 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan 

saran, sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dengan mengimplementasikan model PBL dengan 

pendekatan STEM berbantuan google classroom dapat dijadikan salah 

satu alternatif bagi pendidik di sekolah dalam upaya meningkatkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada masa pembelajaran 

tatap muka terbatas, namun bagi pendidik yang akan menerapkan model 

PBL dengan pendekatan STEM berbantuan google classroom diharapkan 

menguasai sintaks pembelajaran dengan baik agar pembelajaran menjadi 

efektif dan efisien. 

2. Peneliti lanjutan yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai implementasi model PBL dengan pendekatan STEM berbantuan 

google classroom untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik dapat meninjau pengaruh faktor-faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 
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