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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PBL DENGAN PENDEKATAN STEM BERBASIS 

BLENDED LEARNING PADA TOPIK ENERGI UNTUK  

  MENINGKATKAN KEMAMPUAN  

PROBLEM SOLVING  

Oleh 

MEISY RUSLINA SARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan problem 

solving peserta didik dengan mengimplementasikan PBL dengan pendekatan 

STEM berbasis blended learning pada topik energi. Penelitian ini dilaksanakan di 

SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung menggunakan penelitian eksperimen dengan 

desain penelitian non-equivalent control group design. Alat pengumpulan data 

pada penelitian ini menggunakan soal tes pada materi energi. Data hasil belajar 

dianalisis dengan uji independent sample T-Test. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, N-Gain pada kelas eksperimen sebesar 0,43 dengan kategori sedang dan 

N-Gain pada kelas kontrol sebesar 0,32 dengan kategori sedang. Hasil uji 

hipotesis independent simple T-test diperoleh nilai sig. sebesar 0,008 <0,05 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan rata-rata kemampuan 

problem solving pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata persentase 

kenaikan indikator problem solving pada kelas eksperimen sebesar 29,45% 

sedangkan pada kelas kontrol 23,33%. Hasil uji effect size diperoleh nilai sebesar 

0,999 dengan kategori besar yang berarti pembelajaran PBL dengan pendekatan 

STEM  berbasis blended learning berpengaruh sangat baik dalam meningkatkan 

kemampuan problem solving peserta didik. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa terdapat peningkatan kemampuan problem solving peserta didik 

pada kelas eksperimen dengan mengimplementasikan PBL dengan pendekatan 

STEM  berbasis blended learning lebih tinggi dibandingan dengan kelas kontrol 

dengan mengimplementasikan PBL pendekatan saintifik. 

 

 

Kata kunci: PBL, Pendekatan STEM, Energi, Kemampuan Problem Solving, 

Blended Learning 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pada abad ke-21, Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang dengan 

pesat, dimana peserta didik dituntut untuk dapat menguasai berbagai 

keterampilan yaitu keterampilan berpikir kreatif (creative thinking), berpikir 

kritis dan pemecahan masalah (critical thinking and problem solving), 

berkomunikasi (communication), dan berkolaborasi (collaboration) agar 

dapat bersaing secara  global (Beer, 2011). Pada pembelajaran fisika peserta 

didik diharapkan dapat memecahkan masalah, dan menguasai konsep untuk 

menyelesaikan permasalahan nyata.  

 

Pada dunia pendidikan yaitu kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki 

oleh peserta didik masih rendah. Hal ini berdasarkan hasil penelitian 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) melalui 

program PISA (Programme for International Student Assessment) 2018 pada 

tes pemecahan masalah (problem  solving) menunjukkan bahwa peserta didik 

Indonesia memperoleh skor dibawah rata-rata. Skor matematika sebesar 379 

dengan skor rata-rata sebesar 489, sains sebesar 396 dengan skor rata-rata 

sebesar 489, dan membaca sebesar 371 dengan skor rata-rata sebesar 487.  

Penelitian yang dilakukan  oleh  Azizah., et al (2015) juga menunjukkan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik masih tergolong rendah, 

mengalami kesulitan ketika diberikan masalah yang kompleks. Hal tersebut 

berdasarkan hasil angket, bahwa 76% peserta didik  mengalami kesulitan 

dalam memecahkan permasalahan pada soal dengan alasan lupa atau tidak 

paham, sebesar 19% peserta didik  kurang memahami solusi pemecahan
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masalah pada soal, dan hanya sebesar 5% peserta didik  mampu memecahkan 

permasalahan pada soal.   

 

Pelajaran  fisika saat ini masih dianggap sulit dan membosankan bagi peserta 

didik, kemampuan menyelesaikan  masalah peserta didik masih tergolong     

rendah. Ketika mengerjakan soal-soal fisika yang diberikan oleh pendidik, 

peserta didik lebih sering langsung menggunakan persamaan matematis    

tanpa melakukan analisis, menebak rumus yangdigunakan dan menghafal  

contoh soal yang  telah dikerjakan untuk  mengerjakan soal-soal lain. Peserta 

didik mengalami  kesulitan  ketika menemukan permasalahan  yang  

kompleks. Peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan kuantitatif 

sederhana namun kurang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan   

masalah yang lebih kompleks (Redish, 2005). Menurut Brok et al (2010), 

pendidik fisika belum efektif melatihkan kemampuan pemecahan masalah, 

sehingga peserta didik kurang bahkan tidak memiliki kemampuan 

memecahkan masalah. Disamping itu, kesulitan pemecahan masalah 

disebabkan  oleh  pemahaman yang  lemah tentang  prinsip fisika, kekurangan 

dalam memahami soal, dan tidak cukup motivasi dari peserta didik 

(Khwanuddin, dan Purwantoro, 2010). Penyebab kurangnya pemahaman 

fisika peserta didik adalah pendidik yang tidak memenuhi syarat, fasilitas 

praktikum yang kurang memadai, jumlah mata pelajaran yang banyak,silabus 

yang terlalu padat, dan kecilnya gaji pendidik (Berg Ed, 1991: 1). Alkarhami 

(1999:1) menyebut kondisi buku pelajaran dan pola pembinaan atau calon 

pendidik yang ada sekarang ini menjadi salah satu penyebabnya. 

 

Pada kondisi pandemi seperti ini pembelajaran dengan strategi blended 

learning  belum banyak dilakukan. Blended learning cocok untuk diterapkan 

agar membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, tidak membosankan bagi 

peserta didik dan dapat meningkatkan performansi serta keaktifan peserta 

didik dalam pembelajaran. Salah satu solusi yang dapat diterapkan oleh 

pendidik dapat mengubah paradigma pembelajaran teacher centered ke 

student  centered,  yaitu dengan menerapkan blended learning  yang 
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mengintegritaskan pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran 

jarak jauh yang menggunakan media teknologi dan belajar  online dengan 

beragam pilihan komunikasi  yang  dapat  digunakan  oleh  peserta didik dan 

pendidik (Harding, et al, 2005). Rooney (2003) juga menyatakan  bahwa, 

metode blended learning merupakan satu metode yang menggabungkan 

antarapertemuan tatap muka dengan pembelajaran secara dalam jaringan 

(daring)sebagai upaya untuk peserta didik bisa lebih kepada penguasaan 

konsep pembelajaran dengan baik. Menurut Bawaneh (2011) dengan 

menggunakan blended learning dapat meningkatkan performansi peserta 

didik dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah 

peserta didik yang mengikuti pembelajaran online, serta melakukan diskusi 

online, dapat melibatkan peserta didik secara aktif dan memungkinkan 

peserta didik mendapat umpan balik.  

 

Berdasarkan wawancara pendidik fisika SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, 

peserta didik masih banyak mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah 

fisika, pembelajaran fisika pada topik energi masih bersifat transfer 

pengetahuan. Peserta didik belum pernah menerapkan dalam memecahkan 

masalah menggunakan  indikator problem solving, sehingga kemampuan 

problem solving yang dimiliki peserta didik masih rendah.  Topik energi 

berkaitan erat  dengan kehidupan sehati-hari yang mengajarkan peserta didik 

untuk dapat berpikir, menemukan masalah dan memecahkannya dengan teori 

dan konsep  yang  berhubungan, tetapi peserta didik masih terbatas  dalam 

memahami konsep topik energi. Memahami  topik energi  tidak  hanya  

menghafalkan  rumus  tanpa  memahami  konsep dan  makna fisisnya. Peserta 

didik mengalami kesulitan dalam memecahkan soal (Dewi. dkk, 2014). Oleh 

karena itu, peserta didik dapat membuat produk sederhana dari barang-barang 

bekas yang ada dilingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik  yaitu 

pembuatan produk vacuum cleaner sederhana sebagai salah satu produk yang 

menerapkan prinsip fisika pada topik energi. Penggunaan model 

pembelajaran yang dapat  melatih kemampuan peserta didik dalam 

memecahkan masalah adalah model  Problem Based Learning (PBL) yang 
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menggunakan permasalahan nyata dalam pembelajaran sehingga peserta didik 

dapat menyusun pengetahuannya sendiri, mengembangkan keterampilannya, 

memandirikan peserta didik, dan meningkatkan kepercayaan dirinya (Arends, 

2014). Pembelajaran yang terintegrasi Science, Technology, Engeneering, and 

Mathematics (STEM) akan membantu kesuksesan abad ke-21 yang 

mengintegrasikan pembelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika 

(Beers, 2011). STEM dapat  mewujukan pembelajaran yang nyata yang 

dialami peserta didik  dalam kehidupan sehari-hari jika dikaitkan dengan 

lingkungan (Subramaniam et al, 2012). Melalui pendekatan STEM peserta 

didik tidak hanya sekedar mengetahui dan menghafal konsep saja, tetapi juga 

dapat mengerti dan memahami konsep-konsep sains, khususnya pada 

pelajaran fisika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.    

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, model pembelajaran PBL 

dengan pendektan STEM yang berbasis blended learning menjadi salah satu 

alternatif solusi untuk meningkatkan kemampuan problem solving peserta 

didik pada topik energi, sehingga telah dilakukan penelitian dengan judul  

“Implementasi PBL dengan pendekatan STEM Berbasis Blended Learning 

pada Topik Energi untuk Meningkatkan Kemampuan Problem Solving”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatan kemampuan 

problem solving  peserta didik dengan mengimplementasikan PBL dengan 

pendekatan STEM  berbasis blended learning pada topik energi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan peningkatan 

kemampuan problem solving  peserta didik dengan mengimplementasikan 

PBL dengan pendekatan STEM  berbasis blended learning pada topik energi. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Dapat digunakan pendidik sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran 

di kelas menggunakan PBL dengan pendekatan STEM untuk meningkatkan 

kemampuan problem solving peserta didik.  

2) Dapat digunakan peserta didik untuk melatih meningkatkan kemampuan 

problem solving melalui PBL dengan pendekatan STEM, dan dapat 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

3) Dapat digunakan peneliti untuk mengetahui kekurangan ketika  

menerapkan PBL dengan pendekatan  STEM dalam proses pembelajaran, 

sehingga dapat diperbaiki pada proses pembelajaran selanjutnya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.  

1) Penelitian eksperimen ini menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) menurut Arends (2014). 

2) Penelitian ini menggunakan pendekatan STEM  terpadu (terintergrasi). 

3) Penelitian ini berorientasi pada kemampuan problem solving peserta didik 

menurut Heller and  Heller (2010). 

4) Pembelajarannya berbasis blended learning yang menggabungkan 

pembelajaran tatap muka (face to face) dengan online yang 

pembelajaranya telah dilaksanakan secara offline 30% dan online 70% 

berdasarkan keadaan pandemi sekarang ini.  

5) Materi yang disajikan pada penelitian ini adalah materi energi kelas X 

kurikulum 2013. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kerangka Teoretis 

  

1. Pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering, and    

Mathematics) 

 

National Science Foundation ( NSF) telah memperkenalkan istilah STEM 

oleh  Amerika Serikat pada tahun 1990-an  yaitu singkatan dari “Science, 

Technology, Engineering, & Mathematics”(Sanders, 2011). Pada konteks 

Indonesia, STEM terdapat empat bidang ilmu pengetahuan, yaitu sains, 

teknologi, teknik, dan matematika. STEM merupakan suatu pendekatan  

pembelajaran dan pengajaran antara dua atau lebih dalam komponen 

STEM dengan disiplin ilmu lain (Becker and Park, 2011). 

Mengintegrasikan STEM dalam pembelajaran dan pengajaran dapat 

diterapkan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar 

sampai universitas, karena aspek pelaksanaan STEM tidak bergantung 

kepada usia seperti kecerdasan, kreatifitas, dan kemampuan desain 

(Sanders, 2011). 

 

STEM adalah integrasi antara empat disiplin bidang ilmu pengetahuan 

(sains), teknologi, teknik, dan matematika dalam pendekatan 

interdisipliner yang menerapkan konteks dunia nyata dan pembelajaran 

berbasis masalah. STEM terintegrasi sebagai pendekatan untuk 

mengajarkan konten STEM dari dua atau lebih domain STEM, terikat oleh 

praktik STEM dalam konteks otentik bertujuan untuk menghubungkan 

mata pelajaran dalam meningkatkan pembelajaran peserta didik (Kelley 

and Knowles, 2016)
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STEM  yang merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan, teknologi, 

engeenering, dan matematika, yang masing-masing kategorinya dapat  

mencakup instruksi dalam beberapa bidang studi (Rehmat, 2015). 

Penerapan pendekatan STEM digunakan agar peserta didik lebih 

memahami pembelajaran dan tidak  hanya  menghafal  tentang konsep-

konsep maupun rumus-rumus tetapi peserta didik juga mampu mengetahui 

aplikasi teknologi dari materi yang diberikan oleh pendidik (Muthi’ika 

dkk., 2018). 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. Meningkatkan pemahaman peserta didik tentang 

STEM adalah kunci sukses untuk meningkatkan peserta didik prestasi di 

California. Penggunaan integrasi STEM terbukti dapat meningkatkan minat 

peserta didik belajar di sekolah, namun tantangan dalam pendidikan STEM 

tidak hanya teknologi, tetapi pendidik harus siap untuk menggunakan 

pendekatan STEM. Sehingga sukses menggunakan STEM integrasi tidak 

hanya dari kemampuan peserta didik, tetapi juga kesiapan pendidik 

(Irfiandaru dkk., 2019). Salah satu bentuk pendekatan yang mendukung 

proses belajar mandiri adalah pendekatan terpadu sains, teknologi, teknik, 

dan matematika (STEM) (Abdurrahman dkk., 2018). Blackley et al., 

(2018) menyatakan bahwa dalam kegiatan STEM peserta didik didorong 

untuk untuk merepresentasikan pemahaman mereka tentang dasar konsep 

yang fokus pada pemecahan masalah otentik. 

 

Breiner et al., (2012) menyatakan pendekatan STEM memiliki tujuan 

untuk menghilangkan tembok di antara masing-masing tertanam dalam 

pendidikan STEM dan mendidik peserta didik sebagai salah satu mata 

pelajaran sejalan dengan hasil penelitian ini telah menggabungkan empat 

aspek dalam pendekatan STEM peserta didik dituntut memiliki 

pengetahuan dan keterampilan di bidang sains, teknologi, teknik dan 
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matematika. Pada pembelajaran fisika pendekatan STEM terbukti mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran proses yang berfokus pada 

pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari di mana peserta 

didik bekerja dengan tidak jelas tugas untuk menjadi hasil yang terdefinisi 

dengan baik melalui kerja tim, dengan konteks pembelajaran yang 

bermakna. STEM mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, dan 

matematika menjadi satu kesatuan belajar untuk mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan cara yang bersahabat. 

STEM  mengaktifkan peserta didik menjadi pemecah masalah yang lebih 

baik, inovator, penemu, pembelajar mandiri, pemikir logis, dan 

menerapkan teknologi. 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 Pendekatan 

STEM untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan sikap ilmiah dan 

pemahaman konseptual peserta didik. Pendekatan pembelajaran STEM 

merupakan integrasi antara sains, teknologi, teknik, dan matematika yang 

disarankan untuk memperoleh kesuksesan dan keterampilan.  

 

Terdapat tiga metode pendekatan  pembelajaran STEM. Perbedaan antara 

masing-masing metode terletak pada tingkat konten STEM yang dapat 

diterapkan. Tiga metode pendekatan STEM yaitu sebagi berikut. 

1. Metode pendekatan silo (terpisah) untuk STEM mengacu pada instruksi 

terisolasi, dimana setiap mata pelajaran STEM diajarkan secara individu 

(Dugger, 2010). Studi terkonsentrasi masing-masing individu 

memungkinkan peserta didik  untuk mendapatkan lebih mendalam 

pemahaman tentang isi dari masing-masing mata pelajaran. 

2. Metode pendekatan tertanam (embeded) lebih menekankan untuk 

mempertahankan keefektipan materi pelajaran, bukan fokus pada 

interdisiplin  mata pelajaran. Pendekatan tertanam meningkatkan  

pembelajaran dengan cara menghubungkan materi utama dengan  

materi lain yang tidak diutamakan atau materi yang tertanam 
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3. Metode pendekatan STEM terpadu (terintegrasi) bertujuan untuk tidak 

adanya pemisah antara masing-masing bidang STEM pada pendekatan 

silo dan pendekatan tertanam (embeded), dan untuk mengajar peserta 

didik sebagai salah satu subjek (Breiner et al., 2012). Pendekatan 

terintegrasi berbeda dengan pendekatan tertanam dalam hal standar 

evaluasi dan menilai atau tujuan dari masing-masing daerah kurikulum 

yang telah dimasukkan dalam  pelajaran (Sanders, 2011).  

 

Pendekatan STEM yang digunakan pada penelitian eksperimen yaitu 

pendekatan terpadu STEM. Menurut Bybee (2010) integrasi STEM dapat 

dilakukan dengan cara-cara yang berbeda, seperti STEM 1.0 (single 

disciplines), STEM 2.0 (two disciplines), STEM 3.0 (three disciplines), dan 

STEM 4.0 (four disciplines). STEM sebagai interdisplin ilmu dimulai 

dengan mengintegrasikan dua disiplin ilmu dalam pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat Breiner, et al (2012) bahwa pendekatan STEM 

terpadu adalah pendekatan yang menggabungkan keempat disiplin ilmu 

dalam suatu pembelajaran yang membangun peserta didik untuk memiliki 

pengalaman belajar yang bermakna dengan menghubungkan pengetahuan 

dan keterampilan yang dikaitkan dengan dunia nyata sehingga peserta 

didik dapat memahami konsep dengan baik. Pendekatan terpadu STEM 

diharapkan mampu meningkatkan kemampuan problem solving peserta 

didik. Berikut ini hasil penelitian yang berkaitan dengan pendekatan STEM  

ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Penelitian yang Berkaitan dengan Pendekatan STEM 

 

No. Nama, Tahun 

Penelitian, dan 

Jurnal 

Judul Hasil Penelitian 

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

1. Arifin (2020) 

dan Jurnal 

Pendidikan 
Matematika 

Indonesia 

 

Efektivitas 

Pembelajaran 

STEM 
Problem Based 

Learning 

Ditinjau dari 
Daya Juang 

dan  

Hasil penelitian yang telah diperoleh 

dengan taraf signifikansi 5% 

menunjukkan bahwa: 
1) terdapat perbedaan keefektifan 

STEM problem based 

learning dan model konvensional 
terhadap kemampuan pemecahan 

masalah maupun terhadap daya 
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(1) (2) (3) (4) 

  Kemampuan 

Pemecahan 
Masalah 

Matematis 

Mahasiswa 
PGSD 

juang mahasiswa  PGSD pada 

matematika;  
2) model STEM problem based  

learning  lebih efektif daripada 

model konvensional terhadap 
kemampuan pemecahan masalah; 

dan 

3) model STEM problem based 

learning lebih efektif daripada 
model konvensional terhadap daya 

juang matematika mahasiswa 

PGSD 
 

2. Saputri, 

Abdurrahman & 

Suyatna, (2020) 
Jurnal Inovasi 

dan 

Pembelajaran 
Fisika 

Implementasi 

Pendekatan 

STEM 
Berbasis 

Inquiry Based 

Learning 
Terhadap 

Hasil Belajar 

dan 

Kecemasan 
Kognitif 

Peserta Didik 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada perbedaan peningkatan hasil 

belajar dan penurunan kecemasan 
kognitif antara implementasi 

pendekatan STEM dan pendekatan 

saintifik berbasis pembelajaran 
inquiry dengan nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) sebesar 0,001 untuk hasil 

belajar dan 0,029 untuk kecemasan 

kognitif. Berdasarkan data N-Gain 
tersebut, peserta didik yang 

menerapkan pendekatan STEM 

dalam pembelajaran hukum Newton 
memperoleh peningkatan hasil 

belajar dan penurunan kecemasan 

kognitif yang lebih tinggi daripada 
peserta didik yang menerapkan 

pendekatan saintifik. 

 

3. Putri, Pursitasari, 
& Rubini (2020) 

Jurnal IPA dan 

Pembelajaran 
IPA 

Problem 
Based 

Learning 

Terintegrasi 
STEM Di Era 

Pandemi 

Covid-19 

untuk 
Meningkatkan                      

Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Siswa 

Hasil penelitian menunjukkan 
penerapan PBL-STEM secara daring 

dapat berlangsung 

dengan baik dan terjadi peningkatan 
keterampilan berpikir kritis dengan 

N-gain sebesar 72%. 

Perolehan tertinggi pada indikator 

explanation dan terendah adalah 
evaluation. Hasil uji siginfikansi 

menunjukkan peningkatan 

keterampilan berpikir kritis siswa 
melalui pembelajaran PBL-STEM 

lebih besar daripada pembelajaran 

PBL. Peserta didik juga memberikan 
respon yang baik terhadap penerapan 

PBL-STEM dalam pembelajaran di 

era Covid-19 sebesar 81%. 
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1. Problem Based Learning (PBL) 

 

PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata  

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

dan keterampilan intelektual dalam memecahkan masalah, serta  untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial. Model pembelajaran 

ini juga dapat dikatakan strategi peserta didik belajar melalui 

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, 2016). Suatu masalah atau 

menyelesaikan kegiatan yang berkaitan dengan konsep. 

 

Menurut Arends (2014) Problem  Based  Learning (PBL) merupakan  

suatu  model pembelajaran dimana peserta didik dihadapkan pada masalah 

autentik (nyata) sehingga diharapkan mereka dapat menyusun 

pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat   

tinggi dan inkuiri, memandirikan peserta didik, dan meningkatkan 

kepercayaan dirinya. Peserta didik   banyak terlibat secara aktif dan 

dibebaskan untuk lebih berpikir  kreatif  dan  berpartisipasi  dalam  

mengembangkan  penalarannya  tersebut  untuk menyelesaikan 

permasalahan nyata yang dihadapinya  dalam   kehidupan sehari-hari. 

Menurut Arends (2014) sintaks untuk pembelajaran PBL terdiri dari 5 fase, 

seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Sintaks Model Pembelajaran PBL 

 

Fase Perilaku Pendidik 

(1) (2) 

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 
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(1) (2) 

3. Membantu melakukan investigasi 

secara individu dan kelompok 

belajar yang diberikan  berkaitan 

dengan permasalahan Pendidik 
mendorong peserta didik untuk 

berkumpul dan melakukan 

 

4. Mengembangkan dan menyajikan 
hasil karya 

Pendidik membantu peserta didik 
dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai 

dengan permasalahan, seperti 
membuat laporan, rekaman video, 

dan model-model yang  membantu 

peserta didik untuk 
menyampaikannya kepada orang 

lain 

 

5. Menganalisis dan mengevalusi 
permasalahan 

Pendidik membantu peserta didik 
untuk melakukan refleksi terhadap 

investigasinya dan proses-proses 

yang peserta didik gunakan 
 

 

Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik dimana peserta didik memperoleh pengetahuan melalui 

kolaborasi dan pemecahan masalah (Hmelo-Silver, 2004). Pembelajaran 

berbasis masalah tidak dimulai sampai peserta didik menghadapi masalah 

yang "tidak terstruktur", yang tidak memiliki semua informasi yang 

diperlukan untuk mengembangkan solusi (Chin and Chai, 2008). Menurut 

Nars dan Ramadan (2008) Problem Based Learning membantu  aktivitas 

peserta didik  yang fokus pada  penerapan, analisis dan sintesis  dan untuk 

menganalis masalah dan mencari solusinya, melakukan evaluasi dengan 

kerja sama dan persentasi. Model pembelajaran PBL dengan pendekatan  

STEM akan  menjadikan  pembelajaran yang lebih menarik, 

menyenangkan dengan menghubungkan dengan lingkungan, serta 

menjadikan peserta didik lebih percaya diri serta dapat mengeksplorasi 

ide-ide, inovasi dan kreatif dalam mencari solusi untuk masalah yang 

nyata.  PBL yang terintegrasi dengan pendekatan STEM dapat 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Penerapan 

pembelajaran PBL STEM berbasis blended learning pada materi energi 

seperti ditampilkan pada Tabel 3.



 

 

1
3

 

Tabel 3. Penerapan PBL Menggunakan Pendekatan STEM Berbasis Blended Learning dengan Materi Energi  

 

Sintaks PBL  

Pendidik 

Kegiatan 

Peserta Didik  

Metode 

Pembelejaran 

Disiplin Ilmu dan Integrasi 

STEM 

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

1. Memberikan orientasi 

(pendahuluan) tentang 
permasalahan kepada  

peserta didik 

-  Menyajikan video animasi 

mengenai perubahan energi. 
- Setelah menampilkan fenomena 

tersebut pendidik meminta peserta 

didik mengajukan solusi untuk 

menyelesaikan  

- Mengamati fenomena 

melalui video animasi. 
- Memberi masukan 

yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan masalah 

tersebut, salah satunya 
yaitu pembuatan  alat 

vacuum cleaner 

sederhana dengan 
memanfaatkan energi 

kimia. 

Online ST (STEM 2.0) 
- Science sebagai 

pengetahuan faktual: 
Pemanfaatan energi 

kimia (baterai). 
- Technology: peserta didik 

mengamati permasalahan 

melalui video animasi. 

2. Mengorganisasikan 

peserta didik  untuk  
belajar 

- Membagi kelompok untuk 

peserta didik. 
- Membagikan LKPD dan 

menjelaskan cara mengerjakannya. 
- Pendidik kemudian meminta 

peserta didik menjawab pertanyaan 

1-5 pada LKPD  
- Pendidik membimbing peserta 

didik untuk dapat menerapkan 

konsep perubahan energi dalam 

penyelesaian masalah dengan 

bantuan LKPD pembuatan vacuum 
cleaner sederhana. 
 

- Peserta didik 

berkelompok sesuai 
dengan instruksi 

pendidik dan 

pembagian tugas. 
- Peserta didik 

menerima LKPD  dan 

memperhatikan 
penjelasan pendidik 

mengenai cara 

mengerjakannya. 
- Peserta didik  

menjawab pertanyaan 
1-5 pada LKPD. 

Online ST (STEM 2.0) 
- Science sebagai konseptual: 

penerapan perubahan energi 

dalam penyelesaian 

permasalahan. 
- Technology: peserta didik 

menggunakan komputer, 

handphone (internet) untuk 
mengakses informasi yang 

dibutuhkan untuk pemodelan 

vacuum cleaner. 
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Sintaks PBL  

Pendidik 

Kegiatan 

Peserta Didik  

Metode 

Pembelejaran 

Disiplin Ilmu dan Integrasi 

STEM 

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

- Peserta didik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mencari dan 

mengumpulkan 

informasi mengenai 
rancangan alat 

vacuum cleaner 

sederhana melalui 

internet dengan 
laman web yang 

telah pendidik 

sediakan. 
- Peserta didik 

berdiskusi dengan 

kelompoknya untuk 

menemukan 
pemecahan masalah 

tentang pembuatan 

model vacuum cleaner 
yang dapat digunakan 

untuk membersihkan 

debu disekitar dengan 
menerapkan konsep 

perubahan energi. 

  

3. Membantu melakukan 

investigasi secara 
individu dan kelompok 

- Pendidik meminta peserta didik 

untuk menentukan alat dan bahan 
yang akan digunakan dalam 

membuat rancangan vacuum 

cleaner sederhana 

- Peserta didik 

menentukan alat dan 
bahan yang akan 

digunakan untuk 

membuat rancangan 

Face to face STEM (STEM 4.0) 
- Science sebagai prosedural: 

peserta didik membuat vacuum 

cleaner  
  sesuai prosedur. 
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Sintaks PBL  

Pendidik 

Kegiatan 

Peserta Didik  

Metode 

Pembelejaran 

Disiplin Ilmu dan Integrasi 

STEM 

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

- Pendidik meminta peserta didik 
menentukan rancangan vacuum 

cleaner sederhana berdasarkan 

hasil diskusi kelompok dan 

menggambarkan rancangannya 
sesuai dengan panduan yang 

terdapat dalam LKPD pembuatan 

vacuum cleaner. 
- Pendidik membimbing peserta didik 

dalam proses pembuatan vacuum 

cleaner. 
- Pendidik membimbing peserta didik 

mengetahui tentang perubahan 

energi dengan memanfaatkan 

vacuum cleaner. 
 

vacuum cleaner 
sederhana. 

- Setiap kelompok 

menentukan rancangan 
vacuum cleaner dan 

menggambarkan 

rancangannya pada 
LKPD.    

- Peserta didik  

membuat rancangan 

vacuum cleaner. 
- Setiap kelompok 

melakukan diskusi 

dan mencari 

informasi melalui 
internet terkait 

materi pemanfaatan 

turbin pada 

perubahan energi, 
definisi energi, 

karakteristik, 

bentuk-bentuk 
energi, dan 

persamaan 

matematis  energi 
kinetik,  

𝐸𝑘 =
1

2
𝑚𝑣2

  

- Technology: peserta didik 
memanfaatkan perkakas, alat 

ukur untuk membuat turbin, 

memanfaatkan internet untuk 
mengakses informasi tentang 

pemanfaatan vacuum cleaner 

sederhana pada perubahan 

energi dan terkait materi 

energi. 
- Engineering: peserta didik 

membuat rancangan  vacuum 

cleaner sederhana. 
- Mathematics: peserta didik 

memformulasikan persamaan 

energi kinetik, energi potensial, 

dan hukum kekekalan energi. 
Menentukan ukuran rancangan  

vacuum cleaner  agar presisi 

dan tepat. 



 

 

1
6

 

Sintaks PBL  

Pendidik 

Kegiatan 

Peserta Didik  

Metode 

Pembelejaran 

Disiplin Ilmu dan Integrasi 

STEM 

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

energi potensial, 
seperti:  

𝐸𝑝 = 𝑚 𝑔ℎ 

dan hukum 

kekekalan energi, 

seperti: 

𝐸𝑀1 = 𝐸𝑀2  
𝐸𝐾1 + 𝐸𝑃1 =  𝐸𝐾2

+  𝐸𝑃2 
1

2
𝑚𝑣1

2 + 𝑚𝑔ℎ1

=  
1

2
𝑚𝑣2

2 + 𝑚𝑔ℎ2 

4. Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 

- Pendidik membantu peserta 
didik menyusun laporan hasil 

pemecahan masalah, secara 
tertulis (LKPD) maupun dalam 
bentuk power point (PPT) untuk 

dipresentasikan. 
- Pendidik memilih perwakilan 

kelompok untuk 

mempresentasikan laporan hasil 

pemecahan masalah dan kelompok 

lain mengamati serta mengkritisi 
hasil pemecahan masalah tersebut. 

 

- Peserta didik 
melakukan diskusi 

kelompok saat 

menyusun laporan 
hasil pemecahan 

masalah, baik 

berupa LKPD 
maupun power point 

(PPT) sebagai bahan 

presentasi 

kelompok. 
-Peserta didik     

mempresentasikan 

laporan hasil 
pemecahan masalah dan 

online STM (STEM 3.0) 
- Science sebagai prosedural: 

peserta didik menyusun 

laporan hasil pemecahan 
masalah dalam bentuk LKPD 

dan PPT. 
- Mathematics: peserta 

didik memasukan 

persamaan matematis 

ketika menyusun LKPD 

dan PPT. 
- Technology: peserta 

didik melakukan 

presentasi 
menggunakan Power 



 

 

1
7

 

Sintaks PBL  

Pendidik 

Kegiatan 

Peserta Didik  

Metode 

Pembelejaran 

Disiplin Ilmu dan Integrasi 

STEM 

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

melakukan diskusi kelas 
dengan mengkritisi 

hasil pemecahan 

masalah kelompok lain. 

Point. 

5. Menganalisis dan 

mengevalusi 

permasalahan 

- Pendidik membantu peserta 

didik untuk berefleksi pada 

proses pemecahan masalah. 
- Pendidik membimbing peserta didik 

untuk memperbaiki laporan, seperti 

teori dan persamaan energi kinetik 

dan potensial yang belum sesuai 
dengan teori fisika. 

- Pendidik memperkuat materi 

pembelajaran terkait masalah 
yang disajikan. 
 

- Peserta didik 

melakukan refleksi 

terkait hasil 

pemecahan masalah 
melalui diskusi kelas. 

- Peserta didik 

memperbaiki hasil 
pemecahan masalah 

yang belum sesuai 

dengan teori fisika. 
- Peserta didik 

memperhatikan 

penguatan yang 

diberikan oleh 
pendidik yang 

disampaikan melalui 

PPT. 

Online TM (STEM 2.0) 
- Technology: peserta didik 

memperhatikan penguatan 

yang diberikan oleh pendidik 
dengan menggunakan PPT. 

- Mathematics: peserta didik 

memperbaiki persamaan 
matematis energi yang belum 

sesuai dengan teori fisika. 
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Berikut ini merupakan relevansi penulis terhadap PBL dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel  4. Hasil Penelitian yang Relevan dengan PBL 

 

No. Nama, Tahun 

Penelitian dan 

Jurnal 

Judul Hasil Penelitian 

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

1

1. 

Dwi, Arif, & 

Sentot (2013) dan 

Jurnal Pendidikan 
Fisika Indonesia 

 

Pengaruh Strategi 

Problem Based 

Learning berbasis 
ICT  Terhadap 

Pemahaman 

Konsep dan 

Kemampuan 
Pemecahan 

Masalah Fisika 

Hasil penelitian 

menunjukkan: (1) terdapat 

perbedaan pemahaman 
konsep yang signifikan 

antara peserta didik  yang 

dibelajarkan dengan  

menggunakan  strategi 
PBL berbasis  ICT dan 

strategi  PBL;  (2) terdapat 

perbedaan  kemampuan 
pemecahan masalah yang 

signifikan antara peserta 

didik  yang dibelajarkan 

dengan menggunakan 
strategi PBL berbasis ICT  

dan strategi PBL 

 

2. Parno, Yuliati, 

dan Ni’mah 

 (2013) dan 

Journal of 
Physics 

The Influence Of 

PBL-STEM On 

Students’ 

Problem-Solving 
Skills In The 

Topic Of Optical 

Instruments 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

model pembelajaran 

berpengaruh terhadap 
pemecahan masalah siswa 

keterampilan. Eksperimen 

1 memperoleh 
keterampilan pemecahan 

masalah yang jauh lebih 

tinggi daripada kelas lain, 
dan Eksperimen 2 

memperoleh keterampilan 

pemecahan masalah yang 

lebih tinggi secara 
signifikan daripada kelas 

kontrol. Kedua 

Kelas eksperimen 
memperoleh peningkatan 

keterampilan pemecahan 

masalah pada tingkat yang 
lebih tinggi dari pada kelas 

kontrol. Implementasi 

praktis model PBL-STEM 

memiliki dampak 
menengah dari 
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(1) (2) (3) (4) 

   Kelas PBL. Selain itu, 

PBL-STEM dan PBL 
memiliki pengaruh yang 

sangat besar dibandingkan 

dengan 
kelas konvensional dalam 

meningkatkan 

keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik. 
 

3. Destianingsih, 

Pasaribu, & Ismet 
(2014) Jurnal 

Inovasi dan 

Pembelajaran 

Fisika  

Pengaruh Model 

Problem Based 
Learning terhadap 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah Peserta 
didik  pada 

Pembelajaran 

Fisika Kelas XI 
Di Sma Negeri 1 

Tanjung Lubuk 

Berdasarkan uji hipotesis 

dengan menggunakan uji-t 
pada taraf signifikan (α) = 

0,05, didapat harga t hitung  

= 3,52  dan t tabel=2,00 

terlihat   bahwa t hitung> t 
tabel.   Sehingga, H0 

ditolak   dan Ha  diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa 
ada   pengaruh model 

pembelajaran Problem   

Based Learning terhadap  

kemampuan pemecahan  
masalah peserta didik  pada  

pembelajaran fisika  kelas 

XI di SMA Negeri 1 
Tanjung Lubuk. 

 

 

2. Kemampuan Problem Solving (Memecahkan Masalah) 

 

Kemampuan problem solving dalam penelitian ini adalah kemampuan  

peserta didik dalam memahami masalah, memilih  pendekatan dan strategi 

pemecahan serta menyelesaikan masalah. Kemampuan pemecahan 

masalah pada dasarnya merupakan tujuan pembelajaran yang menjadi  

kebutuhan peserta didik dalam  menghadapi  kehidupan  dunia  nyata.  

Kemampuan problem solving (Pemecahan masalah) adalah suatu bagian  

proses pembelajaran maupun penyelesaiannya peserta didik  akan 

memperoleh pengalaman dengan menggunakan pengetahuan serta 

keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan 

masalah. Pembelajaran diawali dengan penyajian masalah atau situasi 

yang kontekstual  kemudian melalui induksi peserta didik  menemukan 
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konsep fisika. Hasil penelitian Capper menyatakan bahwa pengalaman 

peserta didik , perkembangan kognitif serta minat  terhadap fisika 

merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pemecahan  masalah. Tingkat kesulitan kemampuan pemecahan masalah  

harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak. Menurut Polya 

(1985), menyatakan solusi soal pemecahan masalah memuat empat 

langkah fase penyelesaian yaitu memahami masalah, merencanakan 

penyelesaian, menyelesaikan masalah sesuai rencana dan  melakukan 

pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. 

Adapun indikator problem solving yang dikembangkan oleh Heller and 

Heller (2010),  seperti pada Tabel 5.  

Tabel 5. Indikator dan Sub Indikator Problem Solving  

 

Indikator Sub Indokator 

(1) (2) 

Focus on  the problem  Mengindentifikasi permasalahan 

berdasarkan konsep dasar, membuat 
sketsa gambar, memilih pendektan 

secara kuantitatif, membuat daftar 

besaran yang diketahui,dan  
menentukan pertanyaan. 

 

Describe the physics  Mengaitkan permasalahan dengan 

konsep fisika, menafsirkan dan 
menggambarkan permasalahan 

dalam bentuk  rancangan konsep 

penggambaran masalah dapat berupa 
diagram benda/ sketsa yang 

menggambarkan permasalahan, 

mendefiniskan simbol dan 

menuliskan hubungan  secara 
kualitatif. 

 

Plan a solution Membuat rencana untuk 
menyelesaikan permasalahan, 

mengeliminasi pernyataan yang 

tidak perlu dan mengubah dari 

representasi fisika ke representasi 
matematis, dan menentukan 

persamaan yang tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan 

Execute the plan Menggunakan solusi yang telah 

direncanakan dan dirancang untuk 

menyelesaikan permasalahan, 
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(1) (2) 

 melakuakn eksplorasi, pengukuran, 

pengamatan, dan melakukan 
perhitungan dengan menggunakan 

persamaan matematis yang dipilih. 

 

Evaluate the solution Mengevaluasi kembali apakah solusi 
tersebut sudah tepat, apakah jawaban 

telah sesuai dengan apa yang 

ditanyakan dan bagaimana 
satuannya. 

 

 

Kemampuan pemecahan masalah dianggap penting dalam pembelajaran 

IPA secara khusus fisika. Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 

bahwa pada tingkat SMA/MA, pelajaran fisika dipandang penting untuk 

diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri dengan beberapa pertimbangan. 

Pertama, selain memberikan bekal ilmu kepada peserta didik, mata pelajaran 

fisika  untuk menumbuhkan kemampuan berpikir memecahkan masalah di 

dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mata pelajaran fisika perlu diajarkan 

untuk tujuan yang lebih khusus yaitu membekali peserta didik pengetahuan, 

pemahaman dan sejumlah kemampuan yang dipersyaratkan untuk 

memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu 

dan teknologi.  Hasil penelitian yang relevan terhadap kemampuan problem 

solving ditampilkan pada Tabel 6. 

Tabel  6. Hasil Penelitian yang Relevan dengan Kemampuan Problem 

Solving 

 

No. Nama, Tahun 

Penelitian, dan 

Jurnal 

Judul Hasil Penelitian 

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

1

1. 

Handayani & 

Sopandi (2016) 
dan Jurnal  

Pendidikan Dasar 

Kampus 

Penggunaan 

Model Problem 
Based Learning 

untuk 

Meningkatkan 

Kemampuan 
Memecahkan 

Masalah dan 

Sikap Peduli 
Lingkungan 

Peserta Didik 

Hasil penelitian  

menunjukkan peningkatan 
kemampuan memecahkan 

masalah  peserta didik yang 

memperoleh PBL (𝒙 ̅=  

0,440)  lebih tinggi dari 
peserta didik yang  

memperoleh pembelajaran 

bukan PBL (𝒙 ̅ =  0,281),  t 

(56)  =  2,213  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 

1,671. Sikap peduli 
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(1) (2) (3) (4) 

   lingkungan peserta didik 

yang memperoleh PBL 
lebih tinggi dari  peserta  

didik yang memperoleh  

pembelajaran bukan  PBL.  
Dengan demikian  Model 

Problem  Based  Learning 

berpengaruh  signifikan 

terhadap peningkatan 
kemampuan memecahkan 

masalah dan sikap peduli 

lingkungan peserta didik  
Sekolah Dasar. 

 

2. Sambada (2012) 

Jurnal Penelitian 
Fisika dan 

Aplikasinya 

(JPFA)  

Peranan 

Kreativitas 
Peserta didik  

Terhadap 

Kemampuan 
Memecahkan 

Masalah Fisika 

dalam 

Pembelajaran 
Kontekstual 

Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan makin tinggi 
kreativitas makin tinggi 

pula kemampuan 

memecahkan masalah 
dalam pelajaranfisika. 

Dengan demikian usaha 

untuk meningkatkan  mutu  

pendidikan  perlu  
diarahkan pada 

pengembangan  potensi  

kreativitas dalam 
pembelajaran.  

 

3. Silaban (2014) 

Jurnal Penelitian 
Bidang 

Pendidikan 

Hubungan antara 

Penguasaan 
Konsep Fisika 

dan Kreativitas 

dengan 
Kemampuan 

Memecahkan 

Masalah pada 
Materi Pokok  

Listrik Statis 

Kesimpulan hipotesis, 

terdapat kekuatan korelasi 
positif yang signifikan 

antara penguasaan konsep 

fisika dengan kemampuan 
pemecahan masalah, 

kreativitas dengan 

kemampuan pemecahan 
masalah, dan penguasaan 

konsep fisika dan 

kreativitas secara simultan 

dengan kemampuan 
pemecahan masalah mata 

pelajaran statika kelistrikan 

kelas XII IPA. SMA 
Nasrani 1 Medan. 
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3. Pemetaan Materi yang Terintegrasi dengan KD  3.9 

  

Implementasi model pembelajaran PBL dengan pendekatan  STEM yang 

berbasis blended learning yang terintegrasi pada KD 3.9 tentang materi 

energi. Materi yang terkait pada KD 3.9 dipetakan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Pemetaan Materi KD 3.9  

 

Aspek STEM Materi 

(1) (2) 

Science  (Faktual ) 

Pemanfaatan energi kimia (baterai) 

 

(Konseptual) 
Energi, energi kinetik, energi potensial, hukum 

kekekalan energi, dan penerapan perubahan energi 

 

(Prosedural) 

Pembuatan rancangan vacuum cleaner sederhana 

 

Technology Pemanfaatan animasi video, pembuatan produk 
vacuum cleaner sederhana, pemanfaatan internet 

untuk mengakses informasi mengenai energi, dan 

pemanfaatan PPT. 
 

Engineering Membuat gambar rancangan vacuum cleaner 

sederhana, membuat vacuum cleaner sederhana, 

melakukan uji coba untuk vacuum cleaner 
sederhana. 

 

Mathematics Menuliskan persamaan energi kinetik, energi 
potensial, dan hukum kekekalan energi. 

energi kinetik: 

𝐸𝑘 =
1

2
𝑚𝑣2

 

energi potensial: 

𝐸𝑝 = 𝑚 𝑔ℎ 

dan hukum kekekalan energi, seperti: 

𝐸𝑀1 = 𝐸𝑀2  
𝐸𝐾1 +  𝐸𝑃1 =  𝐸𝐾2 +  𝐸𝑃2 

1

2
𝑚𝑣1

2 + 𝑚𝑔ℎ1 =  
1

2
𝑚𝑣2

2 + 𝑚𝑔ℎ2 

 

 (Kanginan, 2013: 358-362) 
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4. Blended Learning 

 

Bawaneh (2011) menyatakan bahwa blended learning dapat meningkatkan 

performansi peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah 

peserta didik yang online dalam pembelajaran, serta  melakukan diskusi 

online. Blended learning yang mengkombinasikan metode tatap muka 

dengan e-learning dapat melibatkan peserta didik secara aktif dan 

memungkinkan peserta didik mendapat umpan balik. Mujiyanto (2012) 

menyatakan bahwa blended  learning memiliki kelebihan yaitu  peserta 

didik  memiliki banyak waktu belajar dibawah bimbingan oleh pendidik. 

Pembelajaran blended learning dapat meningkatkan penguasaan konsep 

dan penalaran fisika serta melatih peserta didik untuk mandiri dan aktif 

(Hermawanto. Dkk, 2013).  

 

E-learning, pembelajaran berbasis web, pembelajaran online, dan 

pembelajaran jarak jauh banyak digunakan sebagai 

istilah yang dapat dipertukarkan (Tsai and Machado, 2002). 

Blended learning adalah memadukan jenis apa pun meningkatkan 

penguasaan. Jika dapat menambahkan file satu media pembelajaran baru 

yang akan berdampak signifikan hasil belajar (bersin, 2004:42) 

Komponen  dalam blended  learning adalah  

 (1) Face-to-face Learning, 

(2) E-learning Offline, 

(3) E-learning Online,   

(4) Mobile Learning  (M-learning). 

Blended learning adalah pemahaman yang diterima secara luas bahwa 

mengintegrasikan kedua modalitas (pembelajaran online dan pembelajaran 

tatap muka) yang memastikan fleksibilitas akses dan penggunaan 

pengetahuan peserta didik. Implementasi blended learning menurut 

Husamah (2014 : 22) memiliki dua kategori utama, diantaranya : 

1. Peningkatan aktivitas dalam tatap muka. Kebanyakan pengajar     

menggunakan istilah “blended learning” untuk mengarahkan pada 
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penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas  tatap  

muka, baik menggunakan jejaring terikat maupun sebagai jejaring 

pelengkap yang tidak mengubah model aktivitas. 

2.  Pembelajaran campuran (hybrid learning). Pembelajaran yang 

mengurangi proses tatap muka namun tidak menghilangkannya, dan 

peserta didik juga belajar secara online. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

Kemampuan problem solving adalah suatu bagian  proses pembelajaran 

maupun penyelesaiannya peserta didik akan memperoleh pengalaman dengan 

menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk 

diterapkan pada pemecahan masalah. berdasarkan wawancara kemampuan 

problem solving  peserta didik masih rendah pada topik energi. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat melatihkan kemampuan problem solving 

peserta didik yaitu Problem based learning yang pembelajaran berpusat pada 

peserta didik di mana peserta didik memperoleh pengetahuan melalui 

kolaborasi dan pemecahan masalah. Pendekatan yang digunakan yaitu STEM 

yang mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, dan matematika menjadi satu 

kesatuan belajar untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

peserta didik,  mengaktifkan peserta didik, membantu peserta didik dalam 

merancang, mengembangkan, dan menggunakan teknologi.  

 

Pada masa pandemi seperti ini pembelajan berbasis blended learning dapat 

diterapkan sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Pada kelas 

eksperimen diberi perlakukan PBL dengan pendekatan STEM  berbasis 

blended learning peserta didik membuat produk sederhana vacuum cleaner 

sederhana sedangkan pada kelas kontrol diberi perlakukan PBL dengan 

pendekatan saintifik. Setelah proses pembelajaran dilakukan, sehingga diduga 

hasil belajar yang diperoleh peserta didik akan meningkat, terdapat perbedaan 

peningkatan rata-rata kemampuan problem solving  peserta didik lebih tinggi 

setelah diterapkan PBL dengan pendekatan STEM berbasis blended learning. 
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Pembelajaran PBL dengan pendekatan STEM mampu mengembangkan 

kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari dengan menggunakan empat disiplin ilmu STEM  

peserta didik dapat mengembangkan keterampilannya dalam membuat produk 

sederhana dengan memanfaatkan teknologi yang ada, pembelajaran yang 

berbasis blended learning membuat peserta didik lebih tertarik dan aktif 

dalam proses pembelajaran dan penyelesaian masalah. Berdasarkan uraian di 

atas kerangka pemikiran penulis digambarkan pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 

  

C. Anggapan Dasar  

 

Anggapan dasar penelitian berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir, yaitu.  

1. Kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol dianggap sama. 

2. Motivasi belajar fisika kelas eksperimen dan kelas kontrol dianggap sama. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan kerangka teoretis dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis 

pada penelitian ini,yaitu “Terdapat perbedaan peningkatan rata-rata 

kemampuan problem solving peserta didik yang lebih tinggi dengan 

menggunakan PBL dengan pendekatan STEM berbasis blended learning”.  

 

X1 O2 

X2 O4 

Membandingkan 



 

 

  

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 

pada tanggal 2 Maret 2021- 12 Maret 2021 di SMA Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung alamat Jl.Moh. Nur No.1, Sepang Jaya, Kec. Kedaton, Bandar 

Lampung, Lampung 35141. 

 

B. Populasi Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik  kelas X IPA SMA 

Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada semester genap Tahun Ajaran 2020/2021 

yang berjumlah 5 kelas. 

 

C.  Sampel Penelitian 

 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dengan sampel  peserta didik  kelas  X IPA 4 berjumlah 

33 peserta didik sebagai kelas eksperimen dan kelas X IPA 5 berjumlah 31 

peserta didik sebagai  kelas kontrol  di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.  

 

D. Variabel Penelitian 

 

Variabel pada penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu variabel bebas, 

variabel terikat, dan variabel moderator. Variabel bebas pada penelitian ini 

pendekatan STEM, variabel terikat penelitian ini yaitu meningkatkan 

kemampuan problem solving, dan variabel moderatornya adalah berbasis 

blended learning.
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E. 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 eksperimen menggunakan metode quasi eksperimental 

dengan desain penelitian non-equivalent control group design, yakni satu 

kelompok eksperimen diberi perlakuan tertentu dan satu kelompok lain 

dijadikan kelompok kontrol. Secara umum desain penelitian yang akan 

digunakan dapat digambarkan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Desain Eksperimen Pretest Posttest Control Group Design 

 

O1 X1 O2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.orientasi (pendahuluan) tentang permasalahan kepada peserta didik 

membuka pembelajaran lalu memberikan video youtube mengenai 

perubahan energi. 

2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar , membagi peserta 

didik menjadi beberapa kelompok, membagikan LKPD materi energi 
3. memandu penyelidikan individu dan kelompok kegiatan  peserta didik 

menentukan alat dan bahan yang akan digunakan ,  merancang desain 

produk, membimbing peserta didik dalam mebuat produk   vacuum dan  

untuk melakukan uji coba  vacuum cleaner sederhana. 

4.Mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah kegiatan 

menyusun laporan hasil pemecahan masalah, secara tertulis (LKPD) dan 

video youtube untuk dipresentasikan dan memilih perwakilan  

mempresentasikan laporan hasil pemecahan masalah. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, kegiatan 

merefleksikan proses pemecahan masalah,membimbing peserta didik 

memperbaiki laporan, memperkuat materi pembelajaran energi melalui 
PPT . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O3 X2 O4 

 1. orientasi (pendahuluan) tentang permasalahan kepada peserta didik , 

membuka pembelajaran lalu memberikan video youtube mengenai 

perubahan energi. 

2.Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar kegiatan peneliti  
membagi, beberapa kelompok dan tugasnya masing-masing. 

3. memandu penyelidikan individu dan kelompok, membimbing peserta 

didik untuk mengetahui konsep perubahan energi dalam penyelesaian 

masalah dan mengetahui prinsip kerja dari  vacuum cleaner. 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah, kegiatan 

membantu peserta didik menyusun laporan hasil pemecahan masalah, 

LKPD dan video youtube untuk dipresentasikan dan memilih perwakilan  

mempresentasikan laporan hasil pemecahan masalah. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, kegiatan 

merefleksikan pemecahan masalah, membimbing peserta didik 

memperbaiki laporan , memperkuat materi pembelajaran energi.   
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Keterangan: 

O1 : Pretest pada kelas eksperimen 

O2 : Posttest pada kelas eksperimen 

O3 : Pretest pada kelas kontrol 

O4 : Posttest pada kelas kontrol 

X1 : Perlakuan pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL dengan 

pendekatan STEM 

X2 : Perlakuan pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL dengan 

pendekatan saintifk 

 

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian  

 

Prosedur pelaksnaan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu 

sebagai berikut. 

1. Tahap persiapan   

Adapun kegiatan pada tahap ini yaitu sebagai berikut. 

a. Peneliti meminta izin untuk melakukan penelitian di SMA Al-Azhar 3 

Bandar Lampung. 

b. Peneliti melakukan wawancara dengan pendidik fisika SMA Al-Azhar 

3 Bandar Lampung mengenai masalah yang dihadapi oleh peserta didik. 

c. Peneliti menentukan sampel penelitian. 

d. Peneliti mengkaji teori yang relevan dengan judul penelitian yang akan 

dilakukan. 

e. Peneliti menyusun RPP dan isntrumen yang akan digunakan dalam 

proses pelaksanaan penelitian. 

 

2. Tahap pelaksanaan  

Adapun kegiatan yang akan dilakukan pada tahap pelaksanaan, yaitu dapat 

dilihat pada Tabel 9.  
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Tabel  9. Tahap Pelaksanaan pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  

 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

 

(1) (2) 

1.Peneliti mengukur 
kemampuan problem solving 

awal peserta didik   dengan 

memberikan pretest peneliti 
menyajikan gambar mengenai 

fenomena perubahan energi 

 

2. Mengorganisasikan peserta 
didik untuk belajar kegiatan 

peneliti  membagi peserta didik 

menjadi beberapa kelompok, 
membagikan LKPD materi 

Energi dan menjelaskan cara 

mengerjakannya, kemudian 

meminta peserta didik 
menjawab pertanyaan 1-5 pada 

LKPD, membimbing peserta 

didik untuk dapat menerapkan 
konsep perubahan energi dalam 

penyelesaian masalah dengan 

bantuan LKPD pembuatan 
vacuum cleaner sederhana . 

 

3. memandu penyelidikan 

individu dan kelompok kegiatan 
peneliti  meminta peserta didik 

menentukan alat dan bahan 

yang akan digunakan untuk 
membangun rancangan vacuum 

cleaner sederhana, meminta 

merancang desain 
produk vacuum cleaner 

sederhana, membimbing peserta 

didik dalam mebuat produk 

vacuum cleaner sederhana, dan 
membimbing peserta didik 

untuk mengetahui perubahan 

energi pada  vacuum cleaner 
sederhana . 

 

4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil pemecahan 
masalah kegiatan peneliti 

membantu  peserta didik 

menyusun laporan hasil 
pemecahan masalah, secara  

1.Peneliti mengukur 
kemampuan problem solving 

awal peserta didik  dengan 

memberikan pretest fenomena 
perubahan energi 

 

 

2. Mengorganisasikan peserta 
didik untuk belajar kegiatan 

peneliti  membagi peserta didik 

menjadi beberapa kelompok dan 
tugasnya masing-masing. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3. memandu penyelidikan 

individu dan kelompok kegiatan 
peneliti membimbing peserta 

didik untuk dapat menerapkan 

konsep perubahan energi dalam 
penyelesaian masalah dan 

mengetahui prinsip kerja dari  

vacuum cleaner sederhana . 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil pemecahan 
masalah kegiatan peneliti 

membantu  peserta didik 

menyusun laporan hasil 
pemecahan masalah, secara  
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(1) (2) 

tertulis maupun dalam bentuk 

power point (PPT) untuk  

dipresentasikan dan memilih 

perwakilan  mempresentasikan 
 

 

 
5. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah kegiatan 
peneliti merefleksikan proses 

pemecahan masalah, 

membimbing peserta didik 

memperbaiki laporan, 
memperkuat materi 

pembelajaran energi. Peneliti 

akan memberikan posttest 
kepada peserta didik 

 

tertulis maupun dalam bentuk 

power point (PPT) untuk  

dipresentasikan dan memilih 

perwakilan  mempresentasikan 
laporan hasil pemecahan 

masalah. 

 
5. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan 

masalah kegiatan peneliti 
merefleksikan proses pemecahan 

masalah,membimbing peserta 

didik memperbaiki laporan, 

memperkuat materi 
pembelajaran energi. Peneliti 

akan memberikan posttest 

kepada peserta didik 

 

 

3. Tahap akhir 

Adapun kegiatan yang akan dilakukan pada tahap akhir ini, yaitu. 

a. Mengolah data hasil pretest dan posttest peserta didik serta instrument 

pendukung lainnya. 

b. Membandingkan hasil analisis data insturmen tes sebelum perlakukan 

dan setelah diberi perlakuan untuk menentukan apakah terdapat 

perbedaan kemampuan problem solving peserta didik pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

c. Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh melalui 

analisis data dan selanjutnya menyusun laporan penelitian. 

 

G. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data mengenai objek yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan. Adapun instrumen penelitian yang digunakan  dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah suatu rencana  

dalam pelaksanaan pembelajaran yang berfungsi untuk pencapaian 

Kompetensi Dasar (KD). 

2. Instrumen pengukuran kemampuan problem solving peserta didik 

instrumen ini berupa LKPD, lembar tes soal ini digunakan pada saat 

pretest dan posttest yang berbentuk soal uraian untuk mengukur hasil 

belajar peserta didik  menggunakan pengembangan instrumen Murni 

(2020). 

 

H. Analisis Instrumen Penelitian 

 

Sebelum instrumen dipakai dalam sampel, instrumen harus diuji terlebih 

dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan 

menggunakan program IBM SPSS Statistics 21. 

 

1. Uji Validitas 

Semua koefisien korelasi antara pukul + 1,00 dan -1,00. Nilai r ,00 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan. Agar suatu instrumen atau alat 

yang digunakan untuk meneliti harus valid. Instrumen yang valid 

menunjukan bahwa alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data itu 

valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur (ketepatan). Untuk menguji validitas 

instrument digunakan rumus korelasi product moment yang dikemukakan 

oleh Pearson dengan rumus: 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 𝛴𝑋𝑌 − (𝛴𝑋)(𝛴𝑌)

√{𝑁𝛴𝑋2 − ( 𝛴𝑋2)}{𝑁 𝑁𝛴𝑌2 − 𝛴𝑌2}
 

Keterangan: 

N : Jumlah peserta didik  yang dites 

ΣXY : Jumlah (skor item nomor x skor total) 

ΣX : Jumlah skor item nomor 

ΣY : Jumlah skor total 

Σ𝑋2 : Jumlah kuadrat skor item 
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Σ𝑌2 : Jumlah kuadrat skor total 

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS  

versi 21.0 dengan menggunakan metode pearson correlation. Jika rhitung ≥ 

rtabel dengan taraf signifikan (𝛼 = 0,05) maka instrumen tersebut valid. 

Namun jika rhitung < rtabel maka instrumen tersebut tidak valid. Koefisien 

validitas seperti di bawah ini. 

 Koefisien Korelasi r 0,80 sampai 1,00 berarti sangat tinggi  

 Koefisien Korelasi r 0,60 sampai 0,80 berarti tinggi 

 Koefisien Korelasi r 0,40 sampai 0,60 berarti cukup 

 Koefisien Korelasi r 0,20 sampai 0,40 berarti rendah 

 Koefisien Korelasi r 0,00 sampai 0,20 berarti sangat rendah 

       

2. Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan   

data yang sama. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen 

dengan menggunakan rumus alpha, yaitu: 

𝑟11 = (
𝑛

(n−1)
) (1 −

Σδ𝑖
2

δ𝑡
2 ) 

Dimana: 

𝑟11 : Reliabilitas yang dicari 

Σ𝛿𝑖2 : Jumlah varian skor tiap item 

𝛿𝑡2 : Varians total 

 

Kuesioner dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien alpha, oleh 

karena itu digunakan ukuran kemantapan alpha yang diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

1. Nilai Alpha Cronbach’s 0,00 sampai dengan 0,20 berarti kurang 

reliabel. 

2. Nilai Alpha Cronbach’s 0,21 sampai dengan 0,40 berarti agak reliabel. 

3. Nilai Alpha Cronbach’s 0,41 sampai dengan 0,60 berarti cukup 

reliabel. 
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4. Nilai Alpha Cronbach’s 0,61 sampai dengan 0,80 berarti reliabel. 

5. Nilai Alpha Cronbach’s 0,81 sampai dengan 1,00 berarti sangat 

reliabel. 

 

Setelah uji instrumen dilakukan, dan didapatkan hasil uji validitas dan 

reliabilitas yang diinginkan, maka instrumen sudah siap digunakan 

kemudian diberikan pada sampel yang sesungguhnya. 

 

3. Tahap Pengujian Instrumen 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif peserta 

didik berupa instrument soal pretest dan posttest yang dikembangkan oleh 

(Murni,2020) kemudian melakukan uji validitas dan reliabilitas pada 

instrument soal tersebut. Hasil uji validitas soal penelitian ditampilkan 

pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Uji Validitas 

No. Soal Pearson Correlation Keterangan 

1 0,817 Valid 

2 0,817 Valid 

3 0,674 Valid 
4 0,690 Valid 

5 0,701 Valid 

6 0,638 Valid 
7 0,675 Valid 

8 0,661 Valid 

9 0,714 Valid 
10 0,706 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 10  menunjukkan bahwa semua butir soal instrumen tes 

valid, dengan rhitung>rtabel dengan jumlah n=30 maka rtabel sebesar 0,361 

maka soal dinyatakan valid, sehingga soal tersebut yang valid selanjutnya 

akan diuji reliabilitasnya. Uji reliabilitas menggunakan SPSS 21.0. hasil 

uji reliabilitas butir soal dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas 

 

Komponen Cronbach’s Alpha N of Items 

Instrument soal tes 0,877 10 
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Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan diperoleh 

cronbach’s alpha sebesar 0,877  soal penelitian tersebut dengan kategori 

sangat reliabel karena rhitung>rtabel atau lebih besar dari 0,61 sehingga soal 

tersebut dapat digunakan untuk penelitian. 

  

I. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pengumpulan data hasil belajar yang dilakukan dengan teknik tes. Pemberian 

pretest  kepada seluruh peserta didik, pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Pemberian posttest 

kepada seluruh peserta didik , pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

setelah pembelajaran. Berdasarkan nilai pretest dan posttest selanjutnya akan 

diperoleh rata-rata nilai N-gain. Tes yang diberikan bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan problem solving peserta didik dengan 

pendekatan STEM menggunakan model PBL berbasis blended learning pada 

kelas eksperimen dan pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifk pada 

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

kontrol sama. Penilaian ini menggunakan rumus:  

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 × 100% 

Hasil belajar peserta didik  di lihat dari kriteria berikut ini: 

≥80 = baik sekali 

66 – 79 = baik 

56 – 65 = cukup 

40 – 55 = kurang 

<40 = kurang sekali 

 

J. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

1.  Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data hasil pretest dan 

posttest kemampuan problem solving  kemudian data dianalisis 

menggunakan N-gain untuk mengetahui perbedaan pretest dan posttest  
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pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk mengetahui  

hal tersebut menggunakan rumus berikut ini: 

(𝑔) = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑔𝑎𝑖𝑛 =  
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Hasil perhitungan N-gain kemudian diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi seperti pada Tabel 12. 

Tabel 12. Klasifikasi N-Gain 

 

Rata-rata gain 

Ternormalisasi 

Klasifikasi 

 

(g) ≥ 0,70  Tinggi 

0,30 ≤ (g) > 0,70 Sedang 

(g) < 0,30 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 adalah data nilai kognitif sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 

 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui suatu sampel penelitian  

berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan  

dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov dan Ketentuan:  

H0 : Data berdistribusi normal  

H1 : Data tidak berdistribusi normal  

Dengan dasar pengambilan keputusan  

a. Apabila nilai Sig atau nilai probabilitas > 0,05, maka H0 diterima.  

Dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.  

b. Apabila nilai Sig atau nilai probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak.  

Dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal.  

 

2. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui kehomogenan varians  
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dari sample yang diberikan pada penelitian ini menggunakan SPSS 21.0. 

Hipotesis homogenitasnya yaitu sebagai berikut. 

H0: 𝜎1
2 =  𝜎2

2 (Data kemampuan problem solving peserta didik 

memiliki varians yang homogen) 

H1: 𝜎1
2 ≠  𝜎2

2 (Data kemampuan problem solving peserta didik memiliki 

varians yang tidak homogen) 

 

Pada uji homogenitas menggunakan SPSS 21.0 menunjukkan hasil 

kesamaan ragam atau uji homogenitas. Jika Sig>0,05 maka H0 diterima 

artinya ada perbedaan varians antara rata-rata N-Gain kelas atau kedua 

kelas homogen. 

 

3.  Uji Hipotesis 

Data yang diperoleh mengetahui terdapat perbedaan atau tidak antara 

kedua kelompok sampel. Hipotesis yang akan diujikan  

dengan Independent Sampel T-test sebagai berikut. 

a. Rumusan Hipotesis 

H0 : tidak terdapat perbedaan peningkatan rata-rata kemampuan 

problem solving peserta didik dengan menggunakan PBL dengan 

pendekatan STEM berbasis blended learning. 

H1 : terdapat perbedaan peningkatan rata-rata kemampuan problem 

solving peserta didik dengan menggunakan PBL dengan 

pendekatan STEM berbasis blended learning. 

b.  Pengambilan keputusan  

 H0 ditolak jika sig<𝛼 dan akan diterima jika sebaliknya, dengan  

menggunakan taraf signifikasi 𝛼 = 0,05.  

 (Sheskin, 2004) 

 

4. Effect Size  

 

Nilai effect size menunjukkan besarnya pengaruh dari variabel terhadap 

variabel lainnya dalam sebuah penelitian. Berikut ini rumus effect size. 
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𝛿 =
𝑌𝑒 − 𝑌𝑐

𝑆𝑐
 

Keterangan:   

𝛿: Effect size   

𝑌𝑒: Nilai rata-rata perlakuan eksperimen   

𝑌𝑐: Nilai rata-rata perlakuan kontrol   

𝑆𝑐: Simpangan baku kelompok pembanding  

Adapun hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dalam Tabel 13.  

Tabel 13. Interpretasi Effect Size 

 

Nilai Effect Size Interpretasi 

1 2 

0,8≤d≤2,0 Besar 

0,5 ≤d≤0,8 Rata-rata 

0,2≤d≤0,5 Kecil 

(Cohen L, 2007) 



 

 

 

  

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata kemampuan problem solving pada kelas eksperimen sebelum 

pembelajaran sebesar 31,36 dan sesudah diimplementasikan PBL dengan 

pendekatan STEM dalam pembelajaran sebesar 61,01. hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan kemampuan problem solving  peserta didik setelah 

mengimplemenatsikan PBL dengan pendekatan STEM  berbasis blended 

learning pada topik energi. Hal tersebut juga dapat dilihat dengan 

meningkatkan nilai posttest peserta didik  setelah dilakukan pembelajaran 

dengan  rata-rata N-Gain sebesar 0,43 pada kelas eksperimen dengan kategori 

sedang,  serta hasil perhitungan effect size diperoleh 0,999 yang dapat 

disimpulkan bahwa penerapan PBL dengan pendekatan STEM  berbasis 

blended learning pada topik energi berpengaruh sangat baik terhadap 

peningkatan kemampuan problem solving peserta didik.  

 

B. Saran 

 

Adapun saran yang dapat disampaikan setelah melakukan penelitian yaitu 

sebagai berikut. 

1. Pendidik diharapkan lebih mendisplinkan peserta didik agar pembelajaran 

lebih efektif, memaksimalkan keaktifan dan keikutsertaan peserta didik 

pada proses pembelajaran, serta menggunakan media yang lebih 

bervaratif sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. 
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2. Kepada peneliti selanjutnya, sebaiknya selain membandingkan hasil 

pembelajaran dari kedua kelas juga mengukur kreativitas dan keaktifan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 
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