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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS MEDIA AUDIO VISUAL BERBASIS PROBLEM BASED 

LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR 

KREATIF SISWA PADA MATERI KOLOID 

 

 

Oleh 

 

PAULINE WINDA ARDHIYANTI 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas media audio visual 

berbasis problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa pada materi koloid kelas XI MIPA di SMAN 14 Bandar Lampung tahun 

ajaran 2020/2021. Penelitian ini menggunakan metodequasi experiment dengan 

pretest-postest control grup design.Populasi yang digunakan yaitu kelas XI 

MIPA. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive 

sampling dan diperoleh kelas XI MIPA 4 sebagai kelas kontrol dan kelas XI 

MIPA 6 sebagai kelas eksperimen. Pada kelas eksperimen diberi perlakuan 

menggunakan media audio visual berbasis problem based learning sedangkan 

kelas kontrol diberi perlakuan tanpa menggunakan media audio visual berbasis 

problem based learning. Dilakukan analisis menggunakan uji perbedaan dua rata-

rata pada n-Gain dan uji effect size terhadap hasil tes kemampuan berpikir kreatif 

siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan dua rata-rata n-Gain 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen lebih besar 

dibandingkan kelas kontrol. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 99,5% 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa. Pembelajaran menggunakan 

media audio visual berbasis problem based learning berpengaruh dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi koloid dengan 

kriteria effect size “besar”. 

 

 

Kata kunci : Efektivitas, Media audio visual, Problem based learning, Berpikir  

kreatif. 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECTIVENESS OF AUDIOVISUAL MEDIA BASED ON 

PROBLEM-BASEDLEARNINGTO IMPROVE STUDENTS' CREATIVE 

THINKING ABILITY ON COLLOID MATERIAL 

 

 

by 

 

 

PAULINE WINDA ARDHIYANTI 

 

 

 

The purpose of this study is to determine the efficacy of audiovisual media based 

on problem-based learningin developing students' creative thinking abilities on 

colloidal material for class XI MIPA at SMAN 14 Bandar Lampung in the 

2020/2021 academic year. This study employs a quasi-experimental design that 

includes a pretest-posttest control group. The population studied was XI MIPA 

class. Purposive sampling was used in this study to obtain XI MIPA 4class as the 

control class and XI MIPA 6class as the experimental class. The experimental 

class was treated with audiovisual media based on problem-based learning, 

whereas the control class was not treated with audiovisual media based on 

problem-based learning. The two-average difference test was used to determine 

the n-Gain, and the effect size test was used to determine the students' creative 

thinking ability test results. The results indicate that the experimental class 

outperformed the control class in terms of the average n-Gain of students' 

creative thinking abilities. The test results indicate a 99.5% increase in students' 

ability to think creatively. The use of audiovisual media in conjunction with 

problem-based learning has a significant effect on students' creative thinking 

abilities with colloidal material, as measured by the criterion of "large" effect 

size. 

 

 

Keywords: Effectiveness, AudioVisual Media, Problem-Based Learning, Creative 

Thinking 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk mempersiapkan sumber daya 

manusia sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap 

individu. Kurikulum 2013 menuntut siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Kata “aktif” yang dimaksud tidak hanya memberikan pertanyaan 

ataupun menjawab pertanyaan, tetapi juga ikut berperan aktif dalam berpikir 

kreatif secara mandiri untuk memahami materi yang dipelajarinya 

(Luthfiyah,2017). Berpikir kreatif merupakan  sebuah keterampilan yang perlu 

diasah agar dapat berkembang dalam pemikiran siswa. Keterampilan berpikir 

kreatif dapat dilihat dari kelancaranberpikir dalam menyampaikan gagasan, 

memunculkan gagasan baru, dan mengembangkan gagasan yang ada 

(Luthfiyah,2017). 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan guru mata pelajaran kimia 

kelas XI di SMA Negeri 14 Bandarlampung, pembelajaran sudah menerapkan 

kurikulum 2013, namun pada proses pembelajaran kimia selama pandemi guru 

menggunakan WhatsApp group, telegram dan video untuk menyampaikan 

materi.  Pada masa pandemi guru mengalami kesulitan belajar, dimana dalam 

sistem penyampaian pembelajaran hanya berpusat kepada guru tersebut. Sistem 

pembelajaran seperti ini sangat berpengaruh pada kemampuan berpikir siswa, 

terutama dalam berpikir kreatif yang saat ini masih belum dimiliki oleh 

sebagaian besar siswa, dengan pembelajaran tersebut siswa akan kesulitan 

dalam mengasah kemampuannya terutama dalam hal kemampuan berpikir 

kreatif serta sulit untuk memahami pembelajaran sesuai dengan kompetensi 
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yang ada pada kurikulum. Menurut pendapat guru yang bersangkutan,berbagai 

pembelajaran sudah dilakukan oleh guru melalui WhatsApp Group, telegram, 

dan video namun berpikir kreatif siswa masih sangat rendah. Siswa belum 

mampu mengembangkan konsep yang sedang dipelajari dengan konsep 

sebelumnya. Halini menunjukkan bahwa siswa masih banyak kesulitan untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kreatifnya. Salah satunya yaitu materi 

koloid. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat permasalahan dalam 

pembelajaran kimia, yaitu permasalahan dalam materi koloid ialah 

penyampaian materi hanya melalui video saja kemudian siswa diberikan tugas 

sehingga siswa kurang mampu dalam menyampaikan gagasan dan 

pemahamannya. Hal ini dikarenakan materi koloid terdapat di bab terakhir 

sehingga penyampaiannya kurang efektif dan siswa masih kesulitan dalam 

mengembangkan keterampilan berpikir kreatifnya. Untuk dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir kreatif yaitu dengan mengajak siswa 

melakukan diskusi melalui WhatsApp group atau telegram karena berdiskusi 

dapat mengajarkan siswa untuk bertukar pendapat, sehingga siswa dapat 

membangun gagasannya sendiri dari hasildiskusi. 

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan media 

audio visual. Media audio visual merupakan jenis media pembelajaran yang 

memiliki unsur lengkap karena mengombinasikan audio, visual, dan gerak 

(Daryanto, 2013).  Media audio visual memiliki karakteristik yang memenuhi 

gaya belajar siswa yang berupa visual, audio, dan kinestetik. Siswa yang memiliki 

gaya belajar secara visual akan termotivasi serta mudah memahami materi 

pembelajaran dengan melihat tayangan-tayangan pada media audio visual yang 

disajikan guru (Mayer, 2013).  Kemudian, siswa yang gaya belajarnya berupa 

audio akan merasa senang jika belajar sambil mendengarkan suara.  Aktivitas 

belajar siswa yang bergaya audio dapat berupa mendengarkan musik atau 

mendengarkan percakapan dalam suatu tayangan film.  Selanjutnya, bagi siswa 

yang gaya belajarnya kinestetik akan lebih mudah menyerap informasi apabila ia 

terlibat secara langsung.  Melalui media audio visual siswa kinestetik terbantu 

untuk melakukan suatu aktivitas belajar dengan melihat kemudian mempraktikkan 

kegiatan yang mereka amati (Rasimin, 2012). 
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Untuk melatih kemampuan berpikir kreatif siswa, peneliti menggunakan model 

Problem Based Learning untuk membantu siswa lebih aktif dan membangun 

pemahamannya sendiri. Selain itu, model ini dapat digunakan untuk mengasah 

keterampilan berpikir kreatif siswa serta memudahkan untuk mempelajari materi 

koloid.  

Menurut Prof. Howard Barrows dan Kelson (Amir, 2009) Problem Based 

Learning menuntun siswa untuk dapat memecahkan masalah dengan strategi 

pembelajarannya sendiri sehingga nantinya mampu diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Siswa pada proses pembelajaran diberikan masalah dalam bentuk 

nyata atau contoh dalam kehidupan  sehari-hari yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Selain itu, siswa dilatih untuk menyelesaikan masalah yang diberikan 

dengan cara berdiskusi kelompok dengan mencari dari berbagai sumber untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini keterampilan berpikir kreatif siswa 

diharapkan muncul dengan menjelaskan kembali dari berbagai sumber yang 

diperoleh dengan pemahaman merekasendiri. 

Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa pencapaian dan peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning lebih baik dari pada siswa yang belajar 

menggunakan pembelajaran konvensional (Septian dan Rizkiandi, 2017). 

Kemudian penelitian selanjutnya, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan media audio visual terhadap hasil belajar matematika (Prasetia, 2016). 

Penelitian selanjutnya, menunjukkan bahwa penerapan model problem based 

learning mampu untuk meningkatkan hasil belajar kimia siswa pada materi 

pembelajaran sistem koloid secara signifikan (Sofiani, 2013). Berdasarkan uraian 

diatas, untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan media audio visual berbasis 

problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, 

maka akan dilakukan penelitian yang berjudul :  “Efektivitas Media Audio 

Visual Berbasis Problem Based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kreatif Siswa Pada Materi Koloid”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas media 

audio visual berbasis problem based learning dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada materi koloid? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas media audio visual 

berbasis problem based learninguntuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa pada materi koloid. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Siswa 

Memberi pengalaman secara langsung kepada siswa menggunakan media audio 

visual berbasis model problem based learning, dan melatih siswa untuk terampil 

berpikir kreatif dalam pemecahan masalah. 

2. Guru dan Calon Guru 

Sebagai salah satu pengalaman mengajar dengan menggunakan media audio 

visual berbasis model problem based learning dan menjadi alternatif bagi guru 

dalam pembelajaran untuk melatih dan meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa dalam memecahkan masalah. 

3. Sekolah 

Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran bagi sekolah dalam upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah khususnya kimia. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari penafsiran berbeda-beda, maka ruang lingkup dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Cakupan materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah sistem koloid. 

2. Perangkat pembelajaran yang digunakan adalah modifikasi Luthfiyah (2015) 

dimana perangkat dengan model pembelajaran problem based learning terdiri 

dari, silabus, RPP, LKPD, dan soal latihan. 

3. Menurut Wicaksono (2008), model pembelajaran dikatakan efektif 

meningkatkan hasil belajar peserta didik apabila secara statistik hasil belajar 

peserta didik menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman 

awal dengan pemahaman setelah pembelajaran. 

4. Hasil belajar yang akan diteliti hanya pada ranah kognitif level kemampuan 

berpikir kreatif saja. Menurut Munandar (2017), bahwa indikator berpikir 

kreatif terdiri atas empat aspek yakni: Kelancaran dalam menyelesaikan 

masalah (fluency), kemampuan menyelesaikan masalah dari berbagai sudut 

pandang atau keluwesan (flexibility), keterperincian langkah dalam menyusun 

solusi (elaboration), dan keaslian jawaban atau penyelesaian yang tidak lazim 

(originality).
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Efektivitas Pembelajaran 

 

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Kata efektivitas lebih 

mengacu pada out put yang telah ditargetkan. Efektivitas merupakan faktor yang 

sangat penting dalam pelajaran karena menentukan tingkat keberhasilan suatu 

model pembelajaran yang digunakan. 

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil, 

mengesankan, berlaku, manjur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

definisi efektivitas adalah adanya pengaruh yang dapat membawa hasil. Kata 

efektivitas lebih mengacu pada out put yang telah ditargetkan. Efektivitas 

merupakan faktor yang sangat penting dalam pelajaran karena menentukan tingkat 

keberhasilan suatu model pembelajaran yang digunakan.  

Menurut Nana Sudjana (1990) efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan 

keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil 

belajar secara maksimal. Keefektifan proses pembelajaran berkenaan dengan 

jalan, upaya teknik dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara 

optimal, tepat dan cepat, sedangkan menurut Sumardi Suryasubrata (1990) 

efektivitas adalah tindakan atau usaha yang membawa hasil. 

Menurut Baroh (2010) kriteria efektifitas meliputi: (1) kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran baik; (2) aktivitas siswa selama pembelajaran baik; (3) 

respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran positif; dan (4) hasil belajar siswa 

tuntas secara klasikal. Dengan syarat aspek ketuntasan belajar terpenuhi. 
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Efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang dicapai sesuai dengan tujuan yakni 

dari penerapan suatu model pembelajaran ataupun media, dalam hal ini diukur 

dari hasil belajar siswa, apabila hasil belajar siswa meningkat maka model 

ataupun media pembelajaran tersebut dapat dikatakan efektif, sebaliknya apabila 

hasil belajar siswa menurun maka model atapun media pembelajaran tersebut 

dinilai tidak efektif. 

 

2.2 Problem Based Learning 

 

Menurut Dutch dalam Amir (2009), “problem based learning (PBL) merupakan 

model instruksional yang menantang siswa untuk belajar, bekerja sama dengan 

kelompok untuk mencari solusi suatu masalah dalam dunia nyata”.  

Pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning adalah suatu 

model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai 

titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru (Cahyo,2013).  

Pembelajaran berdasarkan masalah (problem based learning) merupakan salah 

satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif 

kepada siswa (Ngalimun, 2014).  

Terdapat lima tahapan dalam model problem based learning diantaranya: (1) 

Memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada siswa, (2) 

Mengorganisasikan siswa untuk meneliti, (3) Membantu menyelidiki secara 

mandiri atau kelompok, (4) Mengembangkan dan mempresentasikan hasil kerja, 

(5) Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah (Arends, 2008). 

Kelima tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan model Problem Based Learning 

ini selengkapnya dapat disimpulkan melalui tabel 2.1 yang dapat dilihat di bawah 

ini:  
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Tabel 1. Sintaks Pembelajaran Problem Based Learning 

Tahapan Pembelajaran Kegiatan Guru 

Tahap 1 

Orientasi siswa pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang diperlukan, mengajukan 

fenomena atau demonstrasi atau cerita 

untuk memunculkan masalah, 

memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

aktivitas pemecahan masalah. 

Tahap 2 
Mengorganisasi siswa (Peserta didik) 

Guru membagi siswa ke dalam 

kelompok, membantu siswa 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah. 

Tahap 3 

Membimbing penyelidikan individu 

maupun kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan, melaksanakan eksperimen 

dan penyelidikan untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah. 

Tahap 4 
Mengembangkan dan menyajikan 

hasil 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan 

laporan, dokumentasi, atau model, dan 

membantu mereka berbagi tugas 

dengan sesama temannya 

Tahap 5 

Menganalisis dan mengevaluasi proses 

dan hasil pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap proses dan hasil penyelidikan 

yang mereka lakukan. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model 

problem based learning adalah model pembelajaran inovatif yang diawali dengan 

pemberian masalah atau topik masalah kepada siswa di mana masalah tersebut 

dialami dalam kehidupan sehari-hari siswa dan siswa bekerja sama dengan 

kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menemukan pengetahuan 

baru. 

 

 

2.3 Media Audio Visual 

 

Menurut Djamarah (2006), “media audio visual adalah media yang mempunyai 

unsur suara dan unsur gambar”. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat 



9 
 

 

disimpulkan bahwa media audio visual adalah media yang mempunyai unsur 

suara dan unsur gambar yang dapat dipandang maupun didengar suaranya. 

Menurut Sanjaya (2010), “media audio visual adalah jenis media yang selain 

mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, 

misalnya rekaman video, film, slide suara, dan lain sebagainya”. Menurut Anitah 

(2012), “media audio visual adalah media yang menunjukkan unsur auditif 

(pendengaran) maupun visual (penglihatan), jadi dapat dipandang maupun 

didengar suaranya.”  

Dalam proses pembelajaran, manfaat penggunaan media pembelajaran 

diantaranya (a) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan kualitas proses dan 

hasil belajar; (b) Pembelajaran dapat lebih menarik perhatian siswa sehingga 

menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa; (c) Metode mengajar lebih 

bervariasi sehingga tidak terlalu bersifat verbalistis; serta (d) mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera (Nugroho, 2016).  

Media audio visual disinyalir memiliki karakteristik yang memenuhi gaya belajar 

siswa yang berupa visual, audio, dan kinestetik.  Siswa yang memiliki gaya 

belajar secara visual akan ter-motivasi serta mudah memahami materi 

pembelajaran dengan melihat tayangan-tayangan pada media audio visual yang 

disajikan guru (Mayer, 2013).  Kemudian, siswa yang gaya belajarnya berupa 

audio akan merasa senang jika belajar sambil mendengarkan suara. Aktivitas 

belajar siswa yang bergaya audio dapat berupa mendengarkan musik atau 

mendengarkan percakapan dalam suatu tayangan film.  Selanjutnya, bagi siswa 

yang gaya belajarnya kinestetik akan lebih mudah menyerap informasi apabila ia 

terlibat secara langsung.  Melalui media audio visual siswa kinestetik terbantu 

untuk melakukan suatu aktivitas belajar dengan melihat kemudian mem-

praktikkan kegiatan yang mereka amati (Rasimin, 2012). 
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2.4 Kemampuan Berpikir Kreatif 

 

Treffinger, Young, dan Selby (2002) menyatakan bahwa indikator dari 

kemampuan berpikir kreatif meliputi: 1) fluency (kelancaran), yaitu kemampuan 

dalam memunculkan berbagai gagasan atau ide, cara penyelesaian, masukkan, 

pendapat, pertanyaan, maupun alternatif penyelesaian dengan lancer dalam waktu 

yang singkat; 2) flexibility (keluwesan), yaitu kemampuan yang mampu 

memberikan ide, jawaban, maupun pertanyaan yang keluar dari perkataan 

sesorang dengan variasi berbeda yang didapat dari sudut pandang berbeda; 3) 

originality (keaslian), yaitu kemampuan yang tidak terpikirkan oleh orang lain 

sebelumnya untuk memecahkan masalah, serta dapat mengungkapkan ide-ide baru 

dengan kombinasi-kombinasi yang berbeda dan unik; 4) elaboration (kerincian), 

yaitu kemampuan yang dapat mengembangkan, menguraikan, ataupun merincikan 

suatu gagasan atau ide yang nantinya akan terlihat menarik. 

McGregor (2007) yang mengatakan bahwa berpikir kreatif adalah sebuah proses 

pemecahan masalah dengan cara yang baru dengan sudut pandang yang baru 

untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada dengan pemikiran yang 

berbeda pula dari sebelumnya.  

Putra (2012) mengatakan bahwa berpikir kreatif merupakan teknik berpikir yang 

mungkin dapat memunculkan banyak ide yang beragam, dengan ide tersebut 

siswa mampu memecahkan atau menyelesaikan suatu persoalan. Selanjutnya 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif 

merupakan proses yang dapat memunculkan bermacam-macam kemungkinan ide 

atau gagasan yang baru. Ide atau gagasan yang dimunculkan siswa dapat 

membantu siswa dalam pemecahan masalah yang diberikan oleh guru. Berpikir 

kreatif membuat siswa menemukan jawaban dengan caranya sendiri yang berbeda 

dengan yang lain. Hal ini akan membuat siswa lebih mudah menghafal dan 

memahami persoalan yang ada. 

Indikator berpikir kreatif seperti terlihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2. Indikator berpikir kreatif 

Indikator  Deskriptif 

Kelancaran a. Mencetuskan banyak ide, banyak jawaban, banyak  

penyelesaian masalah, banyak pertanyaan dengan lancar;  

b. Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan  

berbagai hal  

c. Memikirkan lebih dari satu jawaban 

Kelenturan a. Menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang  

bervariasi  

b. Melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda- 

beda  

c. Mencari banyak alternative atau arah yang berbeda-beda  

d. Mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran 

 

Keaslian a. Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik  

b. Memikirkan cara yang tidak lazim  

c. Mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim  

dari bagian-bagiannya 

 

Elaborasi a. Mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan  

atau produk  

b. Menambah atau merinci detail-detail dari suatu objek,  

gagasan. Atau situasi sehingga menjadi lebih menarik 

Munandar, 2017 

 

Berdasarkan uraian diatas kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan 

yang sangat penting dan tergolong dalam kemampuan tingkat tinggi karena, 

didalamnya menerapkan aspek keterampilan kognitif, efektif, dan metakognitif. 

Berpikir kreatif peserta didik mampu menghasilkan suatu konsep temuan yang 

unik dan dari sanalah kualitas pendidikan di indonesia akan meningkat. 

 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 

Penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat digunakan untuk 

membantu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Model pembelajaran 

ini dapat diterapkan menggunakan media audio visual.  Media audio visual yang 

digunakan berupa video yang dirancang sesuai dengan tahapan-tahapan pada 

problem based learning. 
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Langkah pembelajaran dari model problem based learning terdiri dari 5 tahap 

yaitu 1) orientasi pada masalah, 2) organisasi terhadap pembelajaran, 3) 

melakukan investigasi, 4) mengembangakan dan mempresentasikan hasil karya, 

dan 5) menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah-

langkah pembelajaran diatas dapat melatih siswa untuk mengkomunikasikan ide 

matematisnya, berpikir sistematis dan logis sesuai data/fakta yang tersedia, 

berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, serta melatih siswa 

untuk saling berinteraksi satu samalain. 

Langkah pertama dalam prosespembelajaran menggunakan media audio visual 

berbasis problem based learning yaitu Orientasi terhadap masalah. Pada tahap ini 

siswa diberikan LKPD yang akan dibagikan melalui link live worksheets.  Pada 

tahap ini guru memberikan permasalahandalam sebuah wacana mengenai sistem 

koloid, sifat-sifat koloid dan cara pembuatan koloid yang tertuang dalam LKPD 

dan dibagikan saat pembelajaranonline.  

Tahap kedua yaitu organisasi untuk belajar.  Pada tahap ini setiap anggota dalam 

kelompok akan menyampaikan informasi yang sudah dimiliki perihal masalah 

yang ada. Kemudian, dilanjutkan dengan berdiskusi bersama kelompoknya 

masing-masing secara online yang membahas informasi faktual, dan juga 

informasi yang dimiliki setiap siswa. Kemudian guru membantu siswa untuk 

mengorganisasikan tugas belajar yang relevan dengan masalah yang disajikan. 

Tahap ketiga yaitu melakukan investigasi mandiri dan kelompok. Pada tahap ini 

guru mendorong siswa dalam pengumpulan informasi yang relevan, 

melaksanakan eksperimen, hingga dapat memecahkan masalah. 

Tahap keempat yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Pada 

tahap ini guru membantu siswa ketika proses perencanaan dan penyajian karya 

mereka. Beberapa di antaranya video, laporan, dan membagi tugas di antara 

anggota dalam kelompok. 

Selanjutnya tahap terakhir yaitu evaluasi. Pada tahap ini siswa akan menarik 

kesimpulan berdasarkan data yang telah mereka analisis serta menambahkan atau 

merinci suatu gagasan sehingga meningkatkan kualitas gagasan tersebut melalui 
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informasi-informasi yang didapatkan pada tahap-tahap sebelumnya. Melalui 

kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Berdasarkan uraian dan langkah-langkah di atas, dengan diterapkannya 

pembelajaran menggunakan model problem based learning menggunakan audio 

visual diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada 

materi koloid. 

 

2.6 Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:  

1. Siswa kelas XI MIPA 4 dan XI MIPA 6 semester genap SMAN 14 Bandar 

Lampung tahun ajaran 2020/2021 yang menjadi subyek penelitian mempunyai 

pengetahuan awal yang sama.  

2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi yang dibelajarkan sama.  

3. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan keterampilan 

berpikir kreatif siswa diusahakan sekecil mungkin sehingga dapat diabaikan.  

 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan media 

audio visual berbasisProblem Based Learning efektif dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sistem koloid. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Populasi dan Sampel  

 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 14 Bandarlampung.  Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua siswa kelas XI MIPA yang tersebar dalam tujuh kelas.  

Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas dari tujuh kelas XI MIPA. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu 

pertimbangan tertentu (Fraenkel,2012).  Teknikpurposive sampling akan baik 

hasilnya ditangan seorang ahli yang mengenal populasi (Sudjana, 2005). Sampel 

diambil dengan pertimbangan kemampuan kognitif siswa yang relatif sama yang 

didasarkan pada informasi dari seorang ahli yaitu guru bidang studi kimia kelas 

XI MIPA di SMA Negeri 14 Bandarlampung, sehingga diperoleh kelas XIMIPA 4 

sebagai kelas kontrol dan kelas XI MIPA 6 sebagai kelas eksperimen. Alasan 

dipilih dua kelas tersebut karena memiliki kemampuan kognitif yang homogen. 

Selain itu juga, kedua kelas tersebut merupakan kelas yang paling siap untuk 

melaksanakan pembelajaran daring menggunakan Google Meeting. 

 

3.2 Metode dan Desain Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan 

menggunakan pretest-postest control grup design (Fraenkel, 2012).  Pretes 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal, sedangkan postes untuk 

mengetahui kemampuan akhir.  
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Desain penelitian ini melihat perbedaan pretes maupun postes antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebelum dan sesudah diberikan perlakuan.  Desain 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Desain penelitian pretest-posttest control group design 

Kelas Penelitian Pretes Perlakuan Postes 

Eksperimen  O1 X1 O2 

Kontrol  O1 C O2 

 

Keterangan:  

O1: Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi pretes  

X1: Kelas eksperimen diberi pembelajaran dengan menggunakan media audio 

visual berbasis problem based learning. 

C : Kelas kontrol diberi pembelajaran tanpa menggunakan media audio visual 

berbasis problem based learning. 

O2: Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi postes 

 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 

Variabel dalam penelitian ini adalah :  

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan media audio visual 

berbasis problem based learning dan pembelajarantanpa menggunakan media 

audio visual berbasis problem based learning. 

2. Variabel terikat adalah kemampuan berpikir kreatif siswa kelas XI MIPA 4 

dan XI MIPA 6 SMAN 14 Bandarlampung. 

3. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah materi yang diajarkan (sistem 

koloid).  
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama dan data 

pendukung. Data utama dalam penelitian ini berupa data hasil pretes dan postes 

tentang kemampuan berpikir kreatif, sedangkan data pendukung penelitian yaitu 

angket tanggapan siswa terhadap kemenarikan pembelajaran menggunakan media 

audio visual berbasis problem based learning. Sumber data berasal dari seluruh 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

 

3.5 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Tahap pendahuluan  

Prosedur pada tahap pendahuluan adalah sebagai berikut:  

a. Meminta izin kepada Kepala SMA Negeri 14 Bandarlampung untuk 

melaksanakan penelitian.  

b. Melakukan observasi untuk memperoleh informasi berupa data siswa, 

karakteristik siswa, jadwal pelajaran, cara mengajar guru kimia di kelas, 

sarana dan prasarana yang terdapat disekolah dalam mendukung 

pelaksanaan penelitian. 

c. Menentukan populasi dan sampel penelitian.  

 

2. Tahap pelaksanaan penelitian  

Prosedur tahap pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

a. Tahap persiapan  

Mempersiapkan dan membuat perangkat maupun instrumen pembelajaran, 

yaitu silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) modifikasi Pusparini (2017), dan soal pretes-postes, 

kisi-kisi soal pretes-postes, rubrik penilaian soal pretes-postes yangdiadopsi 

dari penelitian Luthfiyah (2017), serta angket tanggapan siswa terhadap 

kemenarikan  media audio visual berbasis problem based learning diadopsi 

dari Budiarti (2017). 
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b. Tahap pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaannya, penelitian dilakukan pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Urutan prosedur pelaksanaannya yaitu :  

1) Memberikan pretes berisi tes kemampuan berpikir kreatif siswa pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yang kemudian tes tersebut 

dikerjakan oleh siswa untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

awal siswa.  

2) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada materi sistem koloid 

dengan menggunakan media audio visual berbasis problem based 

learning pada kelas eksperimen dan tanpa menggunakan media audio 

visual berbasis problem based learningpada kelas kontrol. 

3) Memberikan tes kemampuan berpikir kreatif akhir setelah pembelajaran 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif siswa  

 

3. Tahap akhir penelitian  

Prosedur pada tahap akhir penelitian, yaitu sebagai berikut:  

a) Analisis data  

b) Pembahasan  

c) Kesimpulan  

Prosedur pelaksanaan penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan 

sebagai berikut:  
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Gambar 1. Bagan Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Meminta Izin Kepada Kepala 
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3.6 Perangkat Pembelajaran 

 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Silabus 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)modifikasi Pusparini (2017) 

3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dengan menggunakan Live Worksheet, 

dimodifikasi dari Pusparini (2017). 

4. Media pembelajaran audio visual 

 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

 

Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini, adalah: 

1. Soal pretes dan postes dalam bentuk essay(mengunakan Google 

Forms),diadopsi dari Luthfiyah (2017). 

2. Angket respon siswa yang bertujuan untuk mengumpulkan data respon siswa 

terhadap kemenarikan media audio visual berbasis problem based learning 

(kegiatan dan komponen pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran 

kimia), dimodifikasi dari Budiarti (2017). 

 

 

3.8 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

3.8.1 Analisis Data 

 

Proses analisis data berguna untuk menganalisis data-data yang terkumpul 

darihasil penelitian. Analisis data yang diperoleh bertujuan untuk 

memberikaninformasi untuk menarik kesimpulan yang berkaitan dengan masalah, 

tujuanpenelitian, dan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 
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1) Perhitungan nilai pretes dan postes siswa 

Tahapan dalam analisis data utama yaitu mengubah skor pretes dan skor postes 

menjadi nilai. Nilai pretes dan postes pada penilaian keterampilan berpikir 

kreatifdapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
Σ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

skor maksimum
 𝑥 100 

 

Setelah didapatkan skor pretes dan skor postes dari masing-masing siswa, 

kemudian dihitung rata-rata skor pretes dan skor postes menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
Σ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

Σ siswa
 

 

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

lanjutnya digunakan pengujian hipotesis. 

2) Perhitungan n-Gain kemampuan berpikir kreatif siswa 

Setelah data nilai dan rata-rata nilai siswa diperoleh maka langkah selanjutnya 

menghitung n-Gain ternormalisasi masing-masing siswa di kelas kontrol dan 

eksperimen untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa.  

a. Perhitungan n-Gain setiap siswa 

Adapun rumus n-Gain menurut Hake (1998) sebagai berikut: 

𝑛 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =  
% nilai postes − % nilai pretes

100 − % nilai pretes
 

b. Perhitungan rata-rata n-Gain setiap kelas 

Setelah memperoleh nilai n-Gain setiap siswa, selanjutnya menghitung rata-rata 

n-Gain setiap kelas dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 < 𝑔 > =  
Σ n − Gain seluruh siswa

Σ siswa
 

 

Adapun  Kriteria n-Gainmenurut Hake (1998) dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4. Kriterian-Gain. 

n-Gain <g> Kriteria 

<g>≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤<g><0,7 Sedang 

<g><  0,3 Rendah 

 

 

c. Analisis data pendukung 

1) Analisis Data Kemenarikan Pembelajaran Dengan Menggunakan 

Media Audio Visual Berbasis Problem Based Learning 

Analisis data diukur dengan respon siswa dengan angket skala sikap 

menggunakan model skala Likert. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018). Skala Likert memiliki 2 

bentuk pernyataan, yaitu: pernyataan positif dan negatif. Pernyataan 

positif diberi skor 4,3,2, dan 1; sedangkan bentuk pernyataan negatif 

diberi skor 1,2,3 dan 4. Bentuk jawaban skala Likert terdiri dari sangat 

setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju (Baequni, 2012). 

 

Langkah-langkah pengolahan jumlah skor untuk angket ini adalah: 

1) Mengolah jumlah skor jawaban siswa sebagai responden dengan skala 

sikap. Pernyataan yang berada di dalam angket mencakup segala 

kegiatan yang dilakukan ketika melakukan pembelajaran 

menggunakan audio visual berbasis problem based learning 

berlangsung. Pengolahan jumlah skor (ΣS) dapat ditinjau pada tabel 3 

(Sudjana, 2005), berikut ini:  
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Tabel 5. Pengolahan jumlah skor pada skala sikap 

Respon Skor Pernyataan Positif Skor Pernyataan 

Negatif 

Sangat Setuju 4 x jumlah responden  1 x jumlah 

responden 

Setuju 3 x jumlah responden 2 x jumlah 

responden 

Biasa Saja  2 x jumlah responden 3 x jumlah 

responden 

Tidak Setuju 1 x jumlah responden 4 x jumlah 

responden 

 

2) Menghitung persentase jawaban angket pada butir pernyataan 

dengan rumus, sebagai berikut: 

%𝑋𝑖𝑛 =
𝛴𝑆

𝑆𝑚𝑎𝑥
 𝑥 100 %............ (1) 

Keterangan :  

%𝑋𝑖𝑛 = Persentase jawaban respon siswa pada kemenarikan 

media audio visual berbasis problem based learning 

𝛴𝑆 = Jumlah skor jawaban 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = Skor maksimum 

3) Menganalisis data dengan menggunakan tafsiran nilai persentasi 

sebagaimana tabel 4 di bawah ini: 

`Tabel 6. Tafsiran harga persentase (Arikunto, 2013) 

Persentase Kriteria 

80,1% - 100% Sangat baik 

60,1% - 80,0% Baik 

40,1% - 60,0% Sedang 

20,1% - 40,0% Buruk 

0,0% – 20,0% Sangat Buruk 
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3.8.2 Pengujian Hipotesis 

 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji perbedaan dua 

rata-rata. Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan pada nilai n-Gain. Terdapat uji 

prasyarat untuk melakukan uji perbedaan dua rata-rata, yaitu uji normalitas dan 

homogenitas. 

1). Uji normalitas 

Uji ini dipakai untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak (Arikunto, 2013). Uji normalitas 

dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan program SPSS Statistics 

17.0. Data dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika pada Kolmogorov-Smirnov 

nilai sig > 0,05. Hipotesis untuk uji normalitas: 

H0 : data penelitian berdistribusi normal 

H1 : data penelitian tidak berdistribusi normal 

 

2). Uji homogenitas 

Uji ini  dilakukan untuk mengetahui bahwa sampel penelitian berasal dari 

populasi yang memiliki varians homogen atau tidak. Uji yang digunakan ialah uji 

Levene Statistic test dengan program SPSS Statistics 17.0. Kriteria uji yang 

digunakan ialah terima H0 jika sig > 0,05 dan terima H1 jika sig < 0,05. 

𝐻0 =  𝜎1
2 =  𝜎2

2 =kedua kelas memiliki varians yang homogen 

𝐻0 =  𝜎1
2 ≠  𝜎2

2 =kedua kelas memiliki varians tidak homogen 

Keterangan : 

𝜎1
2= varians skor kelas eksperimen 

𝜎2
2= varians skor kelas kontrol 

Dengan kriteria uji : Terima H0 jika sig > 0,05 dan terima H1jika sig < 0,05. 

Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas terhadap nilai pretes siswa 

di kelas eksperimen dan kelas kontrol maka dilakukan uji kesamaan dua rata-rata 

untuk nilai pretes siswa dikedua kelas dan uji perbedaan dua rata-rata untuk nilai 

postes siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol.  
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3). Uji perbedaan dua rata-rata 

Uji ini dilakukan, setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas. Tujuan 

dilakukan uji perbedaan dua rata-rata adalah untuk mengetahui apakah rata-rata n-

Gain kemampuan berpikir kreatif antara kelas eksperimen dan kontrol berbeda 

secara signifikan. Data sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal, 

maka uji hipotesis yang digunakan ialah uji parametric yaitu uji perbedaan dua 

rata-rata atau uji t. uji ini dilakukan dengan uji independent sample t-test 

menggunakan program SPSS Statistics 17.0, dengan kriteria uji terima H0 jika 

nilai sig (2-tailed) > 0.05 dan terima H1 jika nilai sig (2-tailed) < 0.05 (Sudjana, 

2005). 

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah: 

𝐻0 ∶  𝜇1  ≤  𝜇2 :Nilai rata-rata postes keterampilan berpikir kreatif siswa yang 

diterapkan pembelajaran dengan menggunakan media audio 

visual berbasis problem based learning lebih rendahatau sama 

dengan nilai rata-rata postes keterampilan berpikir kreatif siswa 

dengan pembelajaran menggunakan model problem based 

learning tanpa media audio visual. 

𝐻1 ∶  𝜇1  ≥  𝜇2 :Nilai rata-rata postes keterampilan berpikir kreatif siswa yang 

diterapkanpembelajaran dengan menggunakan media audio visual 

berbasis problem based learning lebih tinggidaripada nilai rata-

rata postes keterampilan berpikir kreatif siswa dengan 

pembelajaran model problem based learning tanpa media audio 

visual. 

 

Keterangan: 

𝜇1= Nilai rata-rata postes keterampilan berpikir kreatif siswa pada 

kelaseksperimen 

𝜇2= Nilai rata-rata postes keterampilan berpikir kreatif siswa pada kelas kontrol 

x  = keterampilan berpikir kreatif siswa 
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4). Uji  effect size 

Setelah diketahui nilai dari analisis pengukuran hipotesis penelitian tentang 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa, dilakukan pengukuran analisis 

ukuran pengaruh media audio visual berbasis problem based learning untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi koloid. Perhitungan 

ukuran pengaruh media audio visual berbasis problem based learning untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi koloid dengan 

rumus sebagai berikut: 

η2 =
𝑇2

𝑇2 + 𝑑𝑓
 

 

Keterangan :  

η2 = effect size  

T2 = t hitung dari uji-t  

df = derajat kebebasan  

(Abujahjouh, 2014) 

 

Tabel 7. Kriteria η (Effect Size) (Dincer, 2015) 

Kriteria Efek 

η = 0,15 Diabaikan (sangat kecil) 

0,15 < η = 0,40 Kecil 

0,40 < η = 0,75 Sedang 

0,75 < η = 1,10 Besar 

η > 1,10 Sangat besar 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan media audio visual berbasis problem based learning efektif 

untukmeningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Hal tersebut dapat dilihat 

dari nilai signifikansi sebesar 0,033 pada taraf kepercayaan 95%. Selain itu 

peningkatan rata-rata n-Gain kelas eksperimen yang menggunakan media audio 

visual berbasis problem based learning dengan rata-rata 0,67 lebih besar daripada 

kelas kontrol tanpa menggunakan media audio visual berbasis problem based 

learning dengan rata-rata n-Gain sebesar 0,59. Hasil uji effect size menyatakan 

99,5% peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi koloid pada 

kelas eksperimen dipengaruhi oleh media audio visual berbasis problem based 

learning. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa: 

1. Bagi pendidik dan calon peneliti hendaknya memastikan peserta didik 

memiliki kuota dan koneksi internet yang baik ketika melakukan google 

meeting sehingga proses pembelajaran daring dapat berjalan dengan 

lancar. 

2. Bagi calon peneliti harus mempersiapkan dengan memberikan pengalaman 

terlebih dahulu ke tutor agar pelaksanaan pembelajaran daring dapat 

berlangsung dengan baik sehingga mencapai tujuan penelitian. 
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