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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL BERBASIS 

PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA  

PADA MATERI KOLOID 

 

 

Oleh 

RIZKA LEONITA WIBOWO 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan media 

audio visual berbasis problem based learning untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi koloid. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian 

ini yaitu kelas XI MIPA 6 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI MIPA 4 sebagai 

kelas kontrol. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Pada penelitian ini digunakan metode kuasi eksperimen 

dengan desain pretest-postest control group. Efektivitas penggunaan media audio 

visual berbasis problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa pada materi koloid diukur dari perbedaan rata-rata nilai n-Gain yang 

signifikan antara kelas kontrol dan eksperimen. 

Hasil uji independent sample t-test  menunjukkan rata-rata nilai n-Gain 

kemampuan berpikir kritis siswa di kelas eksperimen yang menggunaakan media 

audio visual berbasis problem based learning lebih tinggi dibandingkan dengan 

rata-rata nilai n-Gain kemampuan berpikir kritis siswa di kelas kontrol yang 

hanya menggunakan model problem based learning tanpa media audio visual. 

Ukuran pengaruh dihitung menggunakan effect size. Hasil uji effect size 

menunjukkan bahwa pengaruh media audio visual berbasis problem based 

learning lebih tinggi dibandingkan pengaruh model pembelajaran problem based 

learning tanpa media audio visual. Berdasarkan hasil yang didapatkan, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan media audio visual berbasis 

problem based learning berpengaruh besar dan efektif dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa pada materi koloid.  

 

Kata kunci: efektivitas, media audio visual, problem based learning, kemampuan 

berpikir kritis, koloid.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Abad ke-21 ditandai dengan teknologi dan informasi yang berkembang sangat 

pesat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Untuk mempersiapkan 

peserta didik di abad ke-21 agar mampu bersaing di masa depan, pembelajaran 

di seluruh dunia menekankan beberapa keterampilan untuk menghadapi 

tantangan perkembangan abad ke-21 tersebut. Keterampilan abad ke-21 yang 

dikenal sebagai 4C mencakup critical thinking and problem solving (berpikir 

kritis dan memecahkan masalah), collaboration (kolaborasi), communication 

(komunikasi), dan creativity (kreatifitas). Mengintegrasikan keterampilan abad 

ke-21 ke dalam proses pembelajaran secara efektif, menjadi sangat penting 

yang bertujuan untuk melatih dan mempersiapkan peserta didik dalam 

menguasai keterampilan-keterampilan tersebut, khususnya berpikir kritis (Sari 

dan Trisnawati, 2019).  

Berpikir kritis adalah suatu keterampilan yang mencakup kemampuan untuk 

mengakses, menganalisis, mensintesis informasi yang dapat dibelajarkan, 

dilatihkan dan dikuasai (Redecker et all, 2011). Kemampuan berpikir kritis 

merupakan kemampuan fundamental pada pembelajaran abad 21. Meninjau 

pentingnya kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi era ini, harapannya 

siswa mampu untuk terampil, terlatih, dan menguasai kemampuan berpikir 

kritis tersebut. Pada kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

kimia SMA Negeri 14 Bandar Lampung, kemampuan berpikir kritis siswa 

masih kurang terlatih. Salah satu penyebab kurang terlatihnya kemampuan 

berpikir kritis siswa adalah karena diberlakukannya pembelajaran secara 

daring (online). Pembelajaran daring ini merupakan dampak dari masa 
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pandemi Covid-19 yang tujuannya untuk mencegah penularan penyakit 

tersebut.  

Berdasarkan wawancara juga di dapat bahwa pembelajaran daring disaat masa 

pandemi ditunjang dengan platform seperti Telegram, Whatsapp, dan Google 

Meet. Ketiga platform tadi dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan materi 

pelajaran, berdiskusi, dan memberi tugas dalam proses pembelajaran. Masalah 

yang terjadi pada pembelajaran daring ini adalah siswa cenderung hanya 

bertindak sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh guru, dan kurang 

mandiri dalam pembelajaran untuk membangun pengetahuannya sendiri. 

Masalah lain yaitu pembelajaran daring ini juga cenderung berpusat pada 

guru, monoton, dan juga siswa merasa bosan saat pembelajaran daring 

berlangsung sehingga pembelajaran dirasa kurang efektif. Hasilnya siswa 

kurang mampu untuk menggeneralisasi, menghubungkan konsep satu dengan 

konsep lain yang berkaitan, dan mengaplikasikan konsep dari materi yang dia 

pelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, siswa memiliki 

kemampuan berpikir kritis yang rendah. Dengan demikian, hal ini tidak sesuai 

karakter dari pembelajaran abad 21.  

Materi dalam pembelajaran kimia merupakan materi-materi yang memerlukan 

kemampuan berpikir kritis untuk menguasainya, contohnya adalah materi 

koloid. Materi koloid sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Penerapan sifat-sifat koloid banyak kita jumpai dalam bidang industri, 

pertanian, maupun kedokteran (Sudarmo dan Mitayani, 2016). Dalam materi 

koloid terdapat konsep-konsep yang memerlukan pemahaman dan hafalan 

yang dalam dari siswa seperti pemahaman tentang koloid secara umum, jenis-

jenis koloid, sifat-sifat koloid, dan cara-cara pembuatan koloid. Materi koloid 

merupakan materi yang penting, karena berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari, tetapi siswa hanya dituntun oleh guru untuk sekedar menghafal tanpa 

meminta siswa memahami materi tersebut secara mendalam. Hal ini dapat 

membuat siswa kurang berminat untuk mempelajarinya (Totiana dkk, 2012). 

Materi koloid juga sering dianggap siswa sebagai materi yang membosankan 

dan siswa tidak tertarik untuk mempelajarinya karena cara guru 

menyampaikan materi tersebut masih dengan cara konvensional tanpa variasi 
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(Sari dan Vebrianto, 2017).  Akibatnya, siswa kurang tertarik pada materi, 

pasif dalam diskusi, dan yang paling fatal penguasaan konsep serta 

kemampuan berpikir kritisnya rendah (Kristina, 2020). Problem based 

learning dapat menjadi alternatif model pembelajaran untuk melatih 

kemampuan berpikir kritis siswa. Problem based learning adalah metode 

pembelajaran dimana pusat utamanya adalah siswa atau students-centered 

learning. Pada problem based learning, siswa dibimbing untuk memecahkan 

suatu masalah sendiri, dan guru membimbing siswa sebagai fasilitator (Amir, 

2013). 

Pembelajaran dengan model problem based learning dapat dikemas lebih 

menarik dengan tujuan menarik perhatian siswa. Supaya lebih menarik, media 

audio visual dapat digunakan sebagai pendukung model pembelajaran 

Problem Based Learning (Susilowati dkk., 2018). Media pembelajaran adalah 

alat yang mendukung proses pembelajaran dan berfungsi untuk memperjelas 

makna informasi yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dengan hasil yang baik dan sempurna (Kustandi dkk., 2013). 

Pengunaan media audio visual sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran 

di kelas dapat bermanfaat untuk memotivasi siswa sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar (Sidi dan Mukminan, 2016).  

Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa penerapan model problem based 

learning mampu untuk meningkatkan hasil belajar kimia siswa pada materi 

pembelajaran sistem koloid secara signifikan (Sofiani, 2013). Kemudian 

penelitian selanjutnya, menunjukkan bahwa problem based learning 

merupakan metode yang efektif untuk pembelajaran kimia dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa di 

Afrika Selatan (Aidoo et all., 2016). Penelitian selanjutnya, menunjukkan 

peningkatan hasil berlajar siswa melalui model problem based learning (PBL) 

berbantuan media audio visual pada materi asam basa lebih tinggi daripada 

hasil belajar siswa melalui model problem based learning (PBL) berbantuan 

laboratorium riil (Hikmi dkk., 2019). Berdasarkan uraian diatas, untuk 

mendeskripsikan efektivitas penggunaan media audio visual berbasis problem 

based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, maka 
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akan dilakukan penelitian yang berjudul  “Efektivitas Penggunaan Media 

Audio Visual Berbasis Problem Based Learning untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Koloid”.  

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana efektivitas 

penggunaan media audio visual berbasis problem based learning dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi koloid? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berlandaskan dari rumusan masalah yang diajukan 

adalah mendeskripsikan efektivitas penggunaan media audio visual berbasis 

problem based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

pada materi koloid.  

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan macam-macam 

manfaat bagi pihak bersangkutan, yaitu:  

1. Bagi Siswa 

Memfasilitasi pengalaman secara langsung proses belajar menggunakan 

media audio visual berbasis problem based learning, dan membimbing 

siswa untuk terampil berpikir kritis dalam pemecahan masalah. 

2. Bagi Guru dan Calon Guru 

Sebagai pengalaman mengajar dengan menggunakan media audio visual 

berbasis model problem based learning dan menjadi jalan pintas bagi guru 

dalam pembelajaran untuk melatih dan meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam memecahkan suatu masalah.  
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3. Bagi Sekolah  

Menjadi rujukan dan sumbangan pemikiran bagi sekolah dalam usaha 

meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah khususnya mata 

pelajaran kimia.  

 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari penafsiran berbeda-beda, maka ruang lingkup dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Materi pokok yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah materi 

sistem koloid yang sesuai dengan kompetensi dasar 3.15 Kurikulum 2013 

kelas XI Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). 

2. Penggunaan media audio visual berbasis problem based learning 

dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik apabila 

memenuhi kriteria yang dikemukakan oleh Wicaksono (2008). 

3. Model pembelajaran problem based learning yang akan diteliti sesuai 

dengan model yang dikemukakan oleh Arends, dengan sintaks 1) Orientasi 

siswa pada persoalan (masalah); 2) Mengorganisasi siswa untuk belajar;  

3) Menuntun investigasi individu ataupun kelompok; 4) Mengembangkan 

dan memaparkan hasil; serta 5) Menelaah dan mengevaluasi proses dan 

hasil pemecahan persoalan  (Palupi, 2020). 

4. Kemampuan yang akan diukur ialah kemampuan berpikir kritis siswa. 

Berpikir kritis adalah suatu kemampuan yang mencakup kemampuan 

untuk mengakses, menganalisis, mensintesis informasi yang dapat 

dibelajarkan, dilatihkan dan dikuasai (Redecker et all, 2011). 

5. Kemampuan berpikir kritis yang diukur meliputi lima indikator merujuk 

dari indikator keterampilan berpikir kritis yang dikemukakan Ennis dan 

Norris (Nitko, 1996) yaitu: 1) menganalis argumen; 2) mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil observasi; 3) membuat deduksi dan 

mempertimbangkan hasil deduksi; 4) membuat induksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi; 5) mengidentifikasi asumsi.    

 



 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Efektivitas Pembelajaran 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil 

atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Hidayat (1986) berpendapat 

bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh 

target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar 

suatu persentase target dicapai, semakin tinggi pula efektivitasnya. Kata 

efektivitas lebih mengacu pada output yang telah ditargetkan. Efektivitas 

merupakan faktor yang sangat penting dalam pembelajaran karena 

menentukan tingkat keberhasilan suatu model pembelajaran yang digunakan.  

Menurut 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.  

Efektivitas metode pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan 

dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Kriteria 

keefektifan pembelajaran menurut Wicaksono (2008), adalah:  

a. Ketuntasan belajar, pembelajaran dapat dikategorikan sebagai 

pembelajaran yang tuntas apabila sekurang-kurangnya 75 % dari jumlah 

peserta didik telah memperoleh nilai = 60 dalam peningkatan hasil belajar 

b. 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 (gain yang signifikan).  
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c. Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan minat dan 

motivasi apabila setelah pembelajaran peserta didik menjadi lebih 

termotivasi untuk belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang 

lebih baik. 

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu pembelajaran, baik 

dari faktor guru, faktor siswa, materi pembelajaran, media, metode maupun 

model pembelajaran. Dalam penelitian ini, penelitian fokus pada efektivitas 

penggunaan media audio visual berbasis problem based learning pada materi 

koloid. Pembelajaran dianggap efektif apabila memenuhi kriteria keefektifan 

pembelajaran sesuai yang dikemukakan oleh Wicaksono (2008).  

 

 

2.2 Media Audio Visual 

“Media” merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin, artinya yaitu 

“pengantar atau perantara” (Djamarah dan Zain, 1997).  Heinich 

mengemukakan pendapat, menurutnya media adalah alat saluran yang 

digunakan untuk komunikasi, dengan contoh seperti televisi, film, diagram, , 

komputer, instruktur, dan bahan tercetak (printed materials) (Rusman, 2012). 

Dalam proses pembelajaran, manfaat penggunaan media pembelajaran 

diantaranya (a) mempermudah pemberian informasi dan pesan agar tidak 

ambigu sehingga bisa meningkatkan serta memperlancar kualitas proses 

pembelajaran dan hasil belajar; (b) sebuah fasilitas yang bisa untuk menarik 

perhatian siswa agar siswa lebih termotivasi belajar; (c) menjadikan metode 

mengajar kian beragam juga tidak terlalu verbalistik; serta (d) alternatif dalam 

menangani keterbatasan daya indera, ruang, maupun waktu (Nugroho, 2016).  

Media audio visual dipercaya sebagai salah satu dari sekian banyak media 

pembelajaran yang mampu meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam 

belajar. Media audio visual ialah suatu media atau alat yang diproduksi dan 

digunakan dalam proses belajar mengajar, baik itu untuk komunikasi, proses 

penerangan ataupun penyuluhan yang dapat didengar juga dilihat dan meliputi 

unsur suara dan gambar (Budiarti, 2017). Media audio visual yang dapat 
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dilihat sekaligus dapat didengar contohnya yaitu video, film bersuara, dan 

sound slide. Media audio visual mempunyai keistimewaan dimana media ini 

mempunyai kecapakan dalam mengatasi kekurangan dari media audio atau 

media visual saja, karena media audio visual bersifat lebih realistis. Media 

audio visual pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Media 

audio visual diam, contohnya komik bersuara, film strip bersuara, slide 

bersuara, dan lain sebagainya; (2) Media audio visual gerak dengan contoh 

televisi, video, film, dan lain sebagainya (Wibawa dkk., 2001). Media audio 

visualpun dikenal sebagai jalan pintas dalam menunjang jalannya 

pembelajaran.  

Varian dari media audio visual juga terdapat dengan basis teknologi yang 

dapat dimanfaatkan sebagai opsi sarana dalam mengoptimalkan proses belajar 

mengajar, dikarenakan beberapa aspek antara lain: 

a. Dalam proses pembelajaran dikemas dengan sederhana. 

b. Lebih atraktif dalam proses pembelajaran. 

c. Fleksibel untuk diperbaiki setiap waktu (Haryoko, 2009).  

Media audio visual digunakan dalam proses pembelajaran baik di luar maupun 

di dalam kelas, diharapkan dapat mengakomodasi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran di sekolah. Memberikan pengalaman langsung (dari mengamati 

tayangan media audio visual) dan memotivasi siswa dalam meningkatkan 

hasil belajar yang dicapai, baik dalam aspek afektif, kognitif, maupun 

psikomotorik merupakan manfaat dari media audio visual yang diharapkan 

(Sidi dan Mukminan, 2016).  

 

 

2.3 Pembelajaran Konstruktivisme 

Teori konstruktivisme adalah teori dimana manusia diberikan kebebasan untuk 

belajar atau mencari kebutuhannya dengan bantuan fasilitas orang lain supaya 

menemukan keinginan dan kebutuhannya tersebut. Dalam belajar, manusia 

menemukan sendiri baik itu kompetensi, pengetahuan, maupun teknologi yang 

diperlukan agar pandai mengembangkan dirinya (Thobroni, 2015). Dalam 
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semua situasi yang ada, tidak mungkin untuk mewujudkan suatu pembelajaran 

konstruktivis yang lazim. Konstruktivisme (constructivism), menurut sifatnya 

merupakan suatu pondasi berpikir dari pendekatan kontekstual, pengetahuan 

sedikit demi sedikit dibangun, dan hasilnya diperluas dari kondisi yang 

terbatas (sempit) dan tidak secara mendadak (Sagala, 2007). 

Menurut Karli dan Margareta (2002) prosedur pembelajaran model 

konstruktivisme dimulai dengan konflik kognitif, selanjutnya sswa akan 

membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan hasil 

interaksinya dengan lingkungan. Horleys mengutarakan bahwa model 

pembelajaran konstruktivisme menitikberatkan atas ekspansi kemampuan, 

keterampilan (hand-on), dan pemikiran siswa (mind-on) (Isjoni, 2007). 

Pengetahuan tidak bisa dialihkan begitu saja dari guru ke pikiran siswa, 

begitulah setidaknya menurut teori belajar konstruktivisme. Hal ini 

menunjukkan makna bahwa secara mental siswa harus aktif mengkonstruksi 

pengetahuan berdasarkan pengetahuan kognitif yang dimilikinya. Dengan kata 

lain, diibaratkan siswa tidak berperan sebagai gelas-gelas kecil yang siap diisi 

dengan macam-macam ilmu pengetahuan sesuai keinginan guru. Oleh sebab 

itu, Tasker mengemukakan tiga poin utama dalam teori belajar 

konstruktivisme sebagai berikut pertama siswa secara aktif mengkonstruksi 

pengetahuan dengan bermaksa; Kedua, urgensi untuk membuat kaitan antara 

gagasan dalam pengkonstruksian secara bermakna; Ketiga mengaitkan 

pengetahuan lama dengan pengetahuan baru yang diterima (Hamzah, 2008). 

Tobin dan Timmons dalam Isjoni (2007) menyatakan empat hal yang harus 

diperhatikan pada pembelajaran berlandaskan konstruktivisme, yaitu: 1) 

pengetahuan awal yang dimiliki siswa, 2) belajar lewat pengalaman yang 

dialami siswa, 3) menyangkut interaksi sosial, dan 4) membuat pemahaman 

(sense making). 

Keterlibatan dari pembelajaran konstruktivisme memiliki empat tahapan yang 

meliputi apersepsi, eksplorasi, diskusi dan penjelasan mengenai konsep, serta 

penjelasan konsep dan aplikasi konsep tersebut (Karli dan Margaretha, 2002). 

Berikut ini penjelasan sintaks model konstruktivisme.  
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a. Apersepsi, adalah tahap dimana guru mengajak siswa untuk 

menyampaikan pengetahuan awal yang dimiliki tentang konsep yang akan 

dibahas. Jika urgen guru dapat memancing dan memberikan pertanyaan 

kepada siswa tentang kejadian dalam kehidupan sehari-hari, serta meminta 

siswa untuk menghubungkan dengan konsep yang akan dibahas.  

b. Eksplorasi, tahap ini guru memberi siswa keleluasaan untuk 

menginvestigasi dan menciptakan suatu konsep melalui penghimpunan 

data yang bersumber dari kegiatan yang dirancang guru, lalu berdiskusi 

secara berkelompok dan bertukar pendapat dengan kelompok lain.  

c. Diskusi dan penjelasan konsep, pada tahap ini guru meiminta siswa 

memberikan solusi dan penjelasan dengan didasari hasil observasi yang 

telah dilakukan serta diimbuhkan penjelasan guru. Tujuannya supaya 

siswa tidak goyah mengenai konsepnya. 

d. Pengembangan dan aplikasi, tahap ini guru berusaha membangun suasana 

pembelajaran yang dapat mengizinkan siswa untuk mengaplikasikan 

pemahaman konsep miliknya, baik melalui suatu kegiatan atau 

menghadirkan pemecahan suatu masalah yang berhubungan dengan 

lingkungan.  

Dengan demikian model konstruktivisme dalam suatu pembelajaran 

merupakan sebuah proses saat siswa aktif secara psikologis mengkonstruksi 

pengetahuannya berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. 

Pada model ini, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. 

 

 

2.4 Model Problem Based Learning 

Problem based learning pada awal pembelajaran mengajukan sebuah masalah 

nyata (konkrit) bagi siswa, yang selanjutnya dituntaskan melalui investigasi 

dan diaplikasikan dengan pemecahan masalah sebagai pendekatan. Problem 

based learning dilandasi oleh teori psikologi kognitif, terutama teori 

konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget dan Vigotsky. Paham 

konstruktivisme menganut bahwa siswa belajar membangun sendiri 
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pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya (Sani, 2014). Teori 

ini melihat siswa sebagai orang yang berperan aktif dalam menumbuhan 

pengetahuan berdasarkan pengalamannya. 

Problem based learning (PBL) atau dapat disebut sebagai pembelajaran 

berbasis masalah (PBM), menurut Duch dan Fickle adalah model 

pembelajaran dengan ciri permasalahan nyata sebagai acuan untuk belajar 

berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, serta memperoleh 

pengetahuan (Shoimin 2014). 

Menurut Arends (Ratumanan, 2015), problem based learning adalah suatu 

pendekatan pembelajaran dengan karakteristik siswa mengerjakan 

permasalahan autentik dengan tujuan mengembangkan pengetahuan, inkuiri, 

keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan rasa percaya diri mereka. Terdapat 

pendapat lain yang menyatakan bahwa problem based learning adalah model 

yang penyajiannya dilakukan dengan memberikan suatu permasalahan, 

mengutarakan pertanyaan-pertanyaan, mengakomodasi penyelidikan, dan 

terakhir membuat dialog (komunikasi) antar siswa (Sani, 2014). 

Problem based learning memfokuskan keaktifan siswa sehingga proses 

pembelajarannya berorientasi kepada proses belajar siswa atau students 

centeres learning. Nantinya siswa dibimbing untuk memecahkan 

permasalahan sendiri dengan tuntunan dari guru. Model ini memiliki ciri-ciri 

menggunakan masalah kehidupan nyata sebagai suatu hal yang harus 

dipelajari siswa. Dengan penerapan problem based learning, siswa diharap 

memperoleh lebih banyak kecakapan dibandingkan dengan kecakapan dari 

pengetahuan yang dihafal. Kecakapan itu terdiri dari memecahkan masalah, 

berpikir kritis, kerjasama dalam kelompok, interpersonal dan komunikasi, 

serta pencarian dan penggondokkan informasi (Amir, 2013). 

Ditampilkannya suatu persoalan pada awal pembelajaran adalah khas utama 

dari problem based learning. Menurut Arends (Trianto, 2007), karakteristik 

Problem Based Learning sebagai berikut :  

a. Pengajuan pertanyaan atau persoalan  
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1. Autentik, yaitu persoalan bersumber dari kehidupan sehari-hari siswa 

daripada bersumber dari displin suatu ilmu khusus.  

2. Jelas, yaitu perumusan masalah harus dilakukan dengan jelas, dengan 

kata lain tidak menimbulkan persoalan baru bagi siswa yang 

berdampak membebani penyelesaian masalah siswa.  

3. Mudah dipahami, yaitu persoalan yang diajukan tidak sulit untuk 

dimengerti dan menyesuaikan perkembangan siswa.  

4. Luas dan sesuai tujuan pembelajaran. Luas dalam artian jika persoalan 

yang disajikan harus memuat seluruh materi pelajaran yang akan 

diajarkan.  

5. Bermanfaat, persoalan atau masalah yang dipaparkan bermanfaat baik 

bagi siswa (sebagai pemecah masalah) ataupun guru sebagai pemapar 

masalah.  

b. Berpusat pada hubungan antar disiplin ilmu 

Persoalan yang dipaparkan sebaiknya melibatkan bermacam-macam 

disiplin ilmu. 

c. Invesitigasi yang autentik (nyata)  

Dalam proses ini, siswa akan menelaah serta merumuskan masalah, 

kemudian mengembangkan dan memprediksi hipotesis, lalu menghimpun 

dan menganalis informasi, melakukan eksperimen, membuat kesimpulan, 

dan terakhir memanifestasikan hasil akhir. 

d. Memproduksi karya dan mendemonstrasikannya 

Siswa memiliki tugas untuk merampungkan suatu karya sebagai hasil 

belajar, dan menunjukkan hasil karya tersebut. 

e. Kooperatif  

Pada problem based learning, tugas belajar yang berupa persoalan 

dirampungan dengan melakukan kerja sama antar siswa.  

Menurut Rusman (2016), ciri-ciri model problem based learning adalah: 

1. Pemberian masalah menjadi tahap awal proses belajar 

2. Masalah yang diadopsi adalah persoalan yang berada dalam kehidupan 

sehari-hari yang tidak berpola 

3. Dibutuhkan sudut pandang ganda dalam masalah 
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4. Permasalahan dapat menjadi tantangan, kebutuhan, dan pandangan baru 

bagi siswa dalam belajar 

5. Fokus utama adalah mempelajari pengarahan diri 

6. Proses esensialnya terdiri dari memanfaatkan, menggunakan, dan 

mengevaluasi asal usul suatu informasi 

7. Peningkatan keterampilan pemecahan masalah dan inquiry sama penting 

dengan keterampilan menguasai materi guna menggali solusi 

permasalahan  

8. Belajar melibatkan komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi 

9. Transparasi dalam problem based learning mencakup integrasi dan sistesis 

proses belajar 

10. Problem based learning melibatkan penilaian pengalaman siswa dalam 

proses belajar. 

Arends mengemukakan bahwa sintaksis atau langkah-langkah pembelajaran 

problem based learning terdapat dalam lima tahap utama (Palupi, 2020). 

Tahapan itu adalah: 

a. Orientasi siswa pada persoalan (masalah) 

b. Mengorganisasi siswa untuk belajar 

c. Menuntun investigasi individu ataupun kelompok 

d. Mengembangkan dan memaparkan hasil 

e. Menelaah dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan persoalan  

Kelima tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan model Problem Based 

Learning ini selengkapnya dapat dijabarkan melalui tabel 1 yang dapat dilihat 

di bawah ini:  

Tabel 1. Sintaks pembelajaran Problem Based Learning 

Tahapan Pembelajaran Kegiatan Guru 

Tahap 1 

Orientasi siswa pada persoalan 

(masalah) 

 

Guru memaparkan tujuan pembelajaran, 

alat dan bahan yang digunakan, 

memaparkan suatu fenomena atau 

permasalahan, memberikan motivasi 

pada siswa untuk berpartisipasi dalam 

memecahkan masalah. 
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Tabel 1 Lanjutan. Sintaks pembelajaran Problem Based Learning 

Tahap 2 

Mengorganisasi siswa untuk belajar 

 

   

Guru memecah siswa menjadi beberapa 

kelompok, menuntun siswa 

menginterpretasikan dan menyusun 

tugas belajar yang berkaitan dengan 

masalah. 

Tahap 3 

Menuntun investigasi individu ataupun 

kelompok 

Guru memotivasi siswa untuk 

menghimpun informasi yang 

diperlukam, melaksanakan percobaan, 

dan investigasi untuk mendapat 

eksplanasi dan solusi pemecahan 

masalah. 

Tahap 4 

Mengembangkan dan memaparkan hasil 

Guru menyokong siswa dalam 

merencanakan dan memanifestasikan 

hasil yang didapat siswa sesuai dengan 

tugas yang diberikan 

Tahap 5 

Menelaah dan mengevaluasi proses dan 

hasil pemecahan persoalan 

 

Guru menyokong siswa untuk 

merefleksi hasil investigasi dan proses-

proses belajar yang telah dilaksanakan. 

 

 

 

2.5 Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir kritis adalah suatu keterampilan yang mencakup kemampuan untuk 

mengakses, menganalisis, mensintesis informasi yang dapat dibelajarkan, 

dilatihkan dan dikuasai (Redecker et all, 2011). Gunawan (2007) memaparkan 

bahwa berpikir kritis adalah kemampuan untuk menelaah, menciptakan dan 

mengenakan kriteria secara objektif, serta melakukan penilaian terhadap suatu 

data. Kemampuan berpikir kritis adalah suatu keterampilan yang sangat 

mendasar baik untuk kehidupan, pekerjaan, dan sangat efektif dalam segala 

aspek kehidupan. Kemampuan ini diawali dan diproses melalui otak kiri. 

Berpikir kritis adalah suatu proses mental yang fungsinya untuk menelaah 

informasi yang diterima. Informasi ini dapat diperoleh melalui observasi, 

pengalaman, membaca, atau berkomunikasi dengan siswa lain (Suryosubroto, 

2009). Proses dalam berpikir kritis dilakukan secara sistematis sehingga siswa 

dimungkinkan untuk merumuskan dan menilai seberapa yakin mereka dengan 

paham mereka sendiri. Berpikir kritis mencakup berpikir secara spekulatif dan 

kreatif serta menilai bukti.  
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Tujuan berpikir kritis adalah untuk menyelediki suatu gagasan atau pendapat, 

yang melalui proses pertimbangan atau evaluasi berlandaskan pada pendapat 

yang ditawarkan. Pertimbangan dan penilaian tersebut didorong oleh standar 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Siswa akan dilatih bagaimana 

memaparkan gagasan-gagasan atau ide baru tentang persoalan dunia. Siswa 

juga dilatih untuk menyaring gagasan sehingga bisa membedakan gagasan 

yang bermakna ataupun tidak, serta gagasan yang benar dan salah. 

Kemampuan berpikir kritis siswa yang terbentuk dapat menolong siswa untuk 

membuat suatu deduksi dengan mempertimbangkan informasi serta fakta yang 

terjadi di lapangan (Sapriya, 2011).  

Karakteristik dari berpikir kritis dapat dipahami dan dilakukan oleh setiap 

individu. Beberapa komponen kemampuan berpikir kritis yang dikemukakan 

oleh Seifert dan Hoffnung (Desmita, 2010), yaitu: 

1. Berpikir kritis memerlukan kemampuan dasar untuk menjelaskan, 

menggeneralisasi, menarik kesimpulan, dan merumuskan prosedur logis.   

2. Untuk memecahkan suatu masalah, individu dituntut harus memiliki 

pengetahuan tentang topik permasalahan secara spesifik.  

3. Seseorang dengan pemikiran kritis harus memiliki pengetahuan 

metakognitif. Pengetahuan ini memungkinkan individu untuk memahami 

kapan harus mencari atau mengevaluasi informasi yang didapat. 

4. Kemampuan berpikir kritis dapat menilai sesuatu secara objektif, memiliki 

disposisi yang persisten, dan mengarahkan pada solusi saat berpikir.  

Ciri khas kemampuan berpikir kritis yang dapat dikenali dari aktivitas siswa, 

yaitu: a) memeriksa suatu data dengan jelas terkait permasalahan; b) menduga 

alasan; c) mencoba mendapatkan data yang tepat; d) memakai sumber yang 

kredibel dan relevan; e) meninjau segala situasi dan kondisi; f) berusaha 

mempertahankan gagasan yang relevan dengan subjek utama; g) konsisten 

dalam menilik pertimbangan utama; h) mencari opsi lain; i) berpikiran 

terbuka; j) mengambil posisi (dan berganti posisi) ketika bukti dan alasan 

telah cukup; k) menggali keabsahan persoalan sebanyak mungkin; l) 

mengikuti kultur yang sistematis; m) tanggap dengan pengetahuan, 

pengalaman yang dimiliki orang lain (Ennis, 2002). 
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Menurut paparan yang diberikan Ennis dan Norris (Nitko, 1996), elemen atau 

indikator kemampuan berpikir kritis terbagi menjadi 5 keterampilan, yaitu: 

1. Klasifikasi elementer yang mencakup memfokuskan pertanyaan, 

menganalisis argumen, bertanya dan menjawab pertanyaan yang 

membutuhkan penjelasan atau tantangan.  

2. Dukungan dasar yang mencakup mempertimbangkan kredibilitas sumber 

dan melakukan pertimbangan observasi.  

3. Penarikan kesimpulan yang mencakup melakukan dan mempertimbangkan 

deduksi, induksi, serta nilai keputusan.  

4. Klarifikasi lanjut yang mencakup mengidentifikasi istilah dan 

mempertimbangkan definisi, dan mengidentifikasi asumsi.  

5. Strategi dan taktik yang mencakup menentukan suatu tindakan, dan 

berinteraksi dengan orang lain.  

Berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis yang dikemukakan Ennis 

dan Norris (Nitko, 1996), terdapat 5 indikator kemampuan berpikir kritis yang 

akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1) menganalis argumen; 2) 

mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi; 3) membuat deduksi 

dan mempertimbangkan hasil deduksi; 4) membuat induksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi; 5) mengidentifikasi asumsi.    

 

 

2.6 Studi yang Relevan 

Studi atau penelitian relevan yang dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai 

media audio visual berbasis problem based learning, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syaribuddin dkk (2016), hasil penelitian 

menunjukkan rata-rata nilai kelas experimen sebesar 82, lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata nilai kelas kontrol sebesar 66. Sehingga dapat 

disimpulkan penerapan PBL dengan media audio visual berpengaruh 

secara signifikan akan kemampuan berpikir kritis siswa SMA Negeri 1 

Panga. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017), menunjukkan hasil analisis 

korelasi biserial (r = 0,83) menunjukkan terdapat korelasi atau pengaruh, 
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dan aspek tanggapan siswa bernilai 87,5% yang masuk dalam kategori 

sangat baik. Sehingga bisa disimpulkan bahwa model PBL berbantuan 

media audio visual berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan 

karakter peduli lingkungan siswa pada materi bahan kimia dalam 

kehidupan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati dkk (2018), menunjukkan hasil 

persentase tes evaluasi pada siklus I kesiklus II meningkat sebanyak 

51.8%. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa 

model problem based learning berbantu audio visual mampu untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Utami dkk (2019), menunjukkan hasil 

yaitu setelah menggunakan media audio visual, terjadi peningkatan 

ketuntasan siswa dalam keterampilan berpikir kritis, yaitu pada siklus I 

sebanyak 18 orang, meningkat pada siklus II menjadi 29 orang. Sehingga 

bisa disimpulkan bahwa model problem based learning dibantu dengan 

media audio visual dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. 

5. Penelitian yang dilakukan Kurniati dkk (2019), menunjukkan bahwa 

model PBL dengan bantuan media audio visual lebih baik untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, dibandingkan dengan 

model PBL berbasis konvensional. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlia dkk (2020), menunjukkan hasil rata-

rata nilai postes kelas eksperimen sebesar 17,65 dan kelas kontrol lebih 

rendah sebesar 14,34. Dan hasil uji hipotesis menunjukkan nilai thit  dan 

ttabel berturut-turut 4,49 dan 1,99. Yang artinya thit ≥ ttabel, sehingga H1 

diterima. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa model problem based 

learning disertai media audio visual berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa pada pokok bahasan hukum Newton. 

 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Kompetensi yang wajib dimiliki siswa yang merupakan salah satu indikator 

dari keterampilan abad 21 adalah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan 
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berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menelaah, menciptakan dan 

mengenakan kriteria secara objektif, serta melakukan penilaian terhadap suatu 

data atau informasi. Informasi ini adalah hasil dari observasi, pengalaman, 

akal sehat, atau komunikasi. Kemampuan berpikir kritis adalah suatu 

keterampilan yang sangat mendasar dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-

hari. Berdasarkan alasan tersebut setiap siswa melalui proses pembelajaran 

dituntut untuk mampu menguasai kemampuan berpikir kritis untuk 

menghadapi era dimana globalisasi dan IPTEK berkembang dengan sangat 

pesat, agar siswa memiliki daya saing yang tinggi. 

Pada kenyataannya kemampuan siswa dalam berpikir kritis kurang dibiasakan 

untuk dilatih saat pembelajaran disekolah. Hal ini bisa diamati dari kegiatan 

siswa yang belajar hanya dengar, catat, dan hafalan yang artinya proses 

pembelajaran masih didominasi oleh guru. Pada umumnya proses 

pembelajaran kimia yang diberikan oleh guru adalah pembelajaran 

konvensional atau ceramah, dimana kegiatan siswa hanya berupa membaca 

dan menghapal rumus-rumus, yang menyebabkan siswa pasif dan tidak begitu 

tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran seperti ini menyebabkan 

tidak terasahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Meninjau hal tersebut 

dibutuhkan desain dan alat bantu dalam proses pembelajaran yang dapat 

menambah minat dan motivasi siswa dalam belajar, keaktifan siswa dalam 

proses belajar, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Salah satu dari sekian banyak desain dan media pembelajaran yang mampu 

memfasilitasi pertumbuhan kemampuan berpikir kritis siswa dengan cara 

pemberian suatu masalah kepada siswa adalah model problem based learning 

(PBL) dan media audio visual.  

Media audio visual dapat menarik perhatian siswa dikarenakan media ini tidak 

monoton, dan dapat dibuat dengan interaktif sehingga bisa memancing 

keaktifan siswa. Kemudian problem based learning akan mengajak siswa 

untuk aktif berpikir mencari solusi dalam memecahkan masalah pada proses 

pembelajaran, dengan ciri khas masalah dipecahkan secara berkelompok. 

Melalui model ini siswa menjadi aktif dan termotivasi dalam suatu proses 

pembelajaran di sekolah.  
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Permasalahan yang digunakan dalam model pembelajaran problem based 

learning merupakan permasalahan nyata (konkret) yang bersinggungan 

dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu konsep kimia yang penerapannya 

sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem koloid. Oleh 

sebab itu model problem based learning dapat diterapkan dalam pembelajaran 

materi sistem koloid, dengan menyajikan materi ini dengan bantuan media 

audio visual. Berdasarkan uraian diatas, diyakini bahwa media audio visual 

berbasis problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa pada materi koloid.  

 

 

2.8 Anggapan Dasar 

Landasan atau anggapan dasar yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Siswa kelas XI MIPA 4 dan XI MIPA 6 semester genap SMA Negeri 14 

Bandar Lampung tahun ajaran 2020/2021 yang berperan sebagai subjek 

penelitian memiliki pengetahuan awal yang setara/sama. 

2. Tingkat keluasan dan kedalaman materi yang dibelajarkan sama.  

3. Aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas XI MIPA 4 dan XI MIPA 6 semester genap 

SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun ajaran 2020/2021 diusahakan 

sekecil-kecilnya sehingga tidak dihiraukan.  

 

 

2.9 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis umum di dalam penelitian ini ialah pembelajaran menggunakan 

media audio visual berbasis problem based learning efektif untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi koloid. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Metode dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen 

dengan menggunakan desain pretest-posttest control group (Fraenkel et all, 

2012). Pretes dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal 

kelas yang diteliti, sedangkan postes dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

akhir kelas yang diteliti. 

Desain dalam penelitian ini melihat perbedaan pretes maupun postes antara 

kelas kontrol dan eksperimen, sebelum dan sesudah diberikan treatment. 

Desain penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Desain penelitian pretest-posttest control group 

Kelas Penelitian Pretes Treatment Postes 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O1 C O2 

 

Keterangan:  

O1  : Kelas eksperimen dan kontrol diberikan pretes 

C : Kelas kontrol diberi pembelajaran dengan model problem based learning 

tanpa media audio visual 

X1 : Kelas eksperimen diberi pembelajaran dengan menggunakan media audio 

visual berbasis problem based learning. 

O2 : Kelas eksperimen dan kontrol diberikan postes  

 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI MIPA SMA 
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Negeri 14 Bandar Lampung yang tersebar dalam tujuh kelas. Dengan sampel 

dua kelas dari total tujuh kelas XI MIPA. 

Sampel didapat dengan cara menggunakan teknik purposive sampling yang 

dibantu oleh guru kimia SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Teknik ini 

digunakan dalam menentukan sampel dengan cara mempertimbangkan ciri 

atau sifat-sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya. Pertimbangan lain 

dalam teknik ini yaitu dikarenakan kelas lain sudah digunakan sebagai kelas 

penelitian sehingga ditakutkan akan mempengaruhi hasil belajar. Dalam hal 

ini, diambil dua kelas sebagai sampel yaitu kelas XI MIPA 4 sebagai kelas 

kontrol, serta kelas XI MIPA 6 sebagai kelas eksperimen.  

 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media audio visual berbasis 

problem based learning. 

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis. 

c. Variabel kontrol pada penelitian ini adalah materi yang diajarkan (sistem 

koloid). 

 

 

3.4 Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Silabus. 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dimodifikasi dari Pusparini 

(2017). 

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

dimodifikasi dari Pusparini (2017). 

4. Media pembelajaran audio visual.  
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3.5 Instrumen Penelitian  

Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini, adalah: 

1. Soal pretes dan postes dalam bentuk essay, diadopsi dari Yakin (2018). 

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), diadopsi dari Budiarti (2017). 

 

 

3.6 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini, adalah: 

1. Tahap pendahuluan 

Prosedur tahap pendahuluan dalam penelitian, yaitu: 

1) Melakukan studi pustaka penelitian terkait 

2) Observasi dan menentukan subjek penelitian 

2. Tahap persiapan 

Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah mempersiapkan perangkat 

pembelajaran meliputi silabus, RPP, LKPD, dan instrumen penelitian yang 

berupa soal pretes-postes berpikir kritis dan angket respon siswa terhadap 

kemenarikan media audio visual berbasis problem based learning. 

3. Tahap pelaksanaan 

Pada tahap ini, penelitian dilakukan pada dua kelas yaitu kelas XI MIPA 4 

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

langkah pada tahap pelaksanaan, yaitu: 

1) Memberikan soal pretes berpikir kritis pada kelas eksperimen dan 

kontrol. 

2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi pokok sistem 

koloid. Pembelajaran diselenggarakan secara daring. Pada kelas 

eksperimen akan digunakan media audio visual berbasis problem 

based learning. Sedangkan pada kelas kontrol, kegiatan pembelajaran 

menggunakan model problem based learning tanpa audio visual.  
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3) Memberikan angket respon siswa terhadap media audio visual berbasis 

problem based learning. 

4) Memberikan soal postes bepikir kritis untuk kelas eksperimen dan 

kontrol.  

4. Tahap Akhir Penelitian 

Tahap ini terdiri dari: 

1) Analisis data 

2) Penulisan pembahasan 

3) Penulisan kesimpulan. 
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Prosedur tahapan penelitian ini, dapat digambarkan pada gambar bagan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan prosedur pelaksanaan penelitian 
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3.7 Analisis Data 

Untuk melakukan analisis data, instrumen yang digunakan dalam penelitian 

sangat berperan penting. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh akan 

memperngaruhi kesimpulan yang didapatkan. Oleh karena itu, sangat penting 

untuk melakukan pengujian terhadap instrumen yang akan digunakan, agar 

data yang diperoleh valid dan reliabel (Fraenkel et all, 2012). Berdasarkan 

paparan tersebut, untuk mengetahui kelayakan suatu instrumen dalam 

mengumpulkan data, dilakukanlah analisis data, yaitu: 

1) Analisis Data Kemampuan Berpikir Kritis  

Analisis data yang dilakukan pada tahap ini adalah data jenis kuantitatif 

yang berupa nilai pretes, postes, dan nilai n-gain. 

a) Perhitungan nilai postes dan pretes siswa menurut Sudjana (2005) pada 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :  

Nilai =
Jumlah skor yang diperoleh

Skor maksimal
 x 100 

b) Perhitungan nilai n-Gain siswa  

Peningkatan kemampuan bepikir kritis ditunjukkan oleh nilai yang 

diperoleh siswa dalam tes, dapat dihitung nilai n-Gain menggunakan 

rumus:  

Nilai 𝑛 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
 nilai postes − nilai pretes

100 − nilai pretes
 

Tabel 3. Kriteria nilai n-Gain (Hake, 1998) 

Kriteria Nilai n-gain 

Pembelajaran dengan n-Gain 
tinggi 

n-Gain > 0,7 

Pembelajaran dengan n-Gain 

Sedang 

n-Gain terletak antara 0,3 < n-

Gain ≤ 0,7 

Pembelajaran dengan n-Gain 

Rendah 

n-Gain ≤ 0,3 

 

c) Perhitungan rata-rata nilai n-Gain siswa  

Melakukan perhitungan rata-rata nilai n-Gain baik kelas kontrol 

maupun kelas eksperimen. Kriteria nilai n-Gain dapat dilihat pada 
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Tabel 3. Rata-rata nilai n-Gain dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut :  

r𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

 

d) Perhitungan ketercapaian indikator kemampuan berpikir kritis siswa 

Menentukan tingkat kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan tes 

essay yang mewakili indikator berpikir kritis. Setiap butir indikator 

yang terdapat pada soal diberikan skor 1-5. Data yang sudah diperoleh 

kemudian dianalisis dengan cara: 

1. Memberikan skor mentah pada setiap jawaban siswa pada tes 

tertulis berbentuk essay berdasarkan standar jawaban yang telah 

dibuat. 

2. Menghitung skor total dari tes essay untuk masing-masing siswa. 

3. Menentukan nilai persentase kemampuan berpikir kritis masing-

masing indikator. 

Menurut Purwanto (2010), nilai persentase dicari dengan 

menggunakan rumus: 

NP = 
𝑅

𝑆𝑀
𝑥 100 

Keterangan : 

NP = Nilai persen yang dicari  

R = Skor mentah yang diperoleh siswa  

SM = Skor maksimum ideal 

100 = Bilangan tetap 

Dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4. Kriteria indikator kemampuan berpikir kritis 

Persentase Kriteria 

80,1% - 100% Baik Sekali 

60,1% - 80,0% Baik 

40,1% - 60,0% Cukup 

20,1% - 40,0% Kurang 

0,0% – 20,0% Gagal 



27 
 

 

2) Analisis Data Respon Siswa Terhadap Media Audio Visual Berbasis 

Problem Based Learning 

Analisis ini diukur melalui 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 media audio visual berbasis problem based learning 

berlangsung. Pengolahan jumlah skor (ΣS) dapat ditinjau pada tabel 5 

(Sudjana, 2005), berikut ini: 

Tabel 5. Pengolahan skor pada skala sikap 

Respon Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Biasa Saja  2 3 

Tidak Setuju 1 4 

 

2) Menghitung persentase jawaban siswa 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 (4 x 15 pernyataan = 60)  

3) Menganalisis data dengan menggunakan tafsiran nilai persentase 

sebagaimana tabel 6 di bawah ini: 
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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 

   

 

 

3.8 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan 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.  

a. 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 23.0. Data dikatakan memenuhi asumsi 

normalitas jika pada Kolmogorov-Smirnov nilai sig > 0,05.  

 

b. 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 23.0. Kriteria 

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

0,05. 

Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas adalah:  

H0 : 𝜎1
2= 𝜎2

2 (kedua kelompok yang diteliti memiliki varians yang 

homogen)  

H1 : 𝜎1
2≠ 𝜎2

2 (kedua kelompok yang diteliti memiliki varians tidak 

homogen)  
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Keterangan : 

𝜎1
2 = varians skor pada kelas eksperimen  

𝜎2
2= varians skor pada kelas kontrol 

 

 

c. 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 kritis antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berbeda secara signifikan. Data sampel yang 

berasal dari populasi berdistribusi normal, maka uji hipotesis yang 

digunakan ialah uji parametrik yaitu uji perbedaan dua rata-rata atau uji t. 

Uji ini dilakukan dengan uji independent sample t-test menggunakan 

program SPSS Statistics 23.0, 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 hipotesisnya adalah:  

H0 : μ1x ≤ μ2x : rata-rata nilai n-Gain kemampuan berpikir kritis siswa di 

kelas eksperimen lebih kecil atau sama dengan rata-rata nilai n-Gain 

kemampuan berpikir kritis siswa di kelas kontrol. 

H1 : μ1x > μ2x : rata-rata nilai n-Gain kemampuan berpikir kritis siswa di 

kelas eksperimen lebih tinggi dari rata-rata nilai n-Gain kemampuan 

berpikir kritis siswa di kelas kontrol. 

 

Keterangan :  

μ1 : Rata-rata nilai n-Gain (x) pada kelas eksperimen  

μ2 : Rata-rata nilai n-Gain (x) pada kelas kontrol  

x : Kemampuan berpikir kritis  

 

d. Uji Effect Size 

Uji ini dilandaskan dari nilai t hitung yang diperoleh dari uji t yang 

merupakan hasil pengolahan data penelitian berupa pretest dan postes. Uji 

Effect Size dilakukan untuk mengetahui besaran pengaruh media audio 

visual berbasis problem based learning dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa.  

Rumus uji pengaruh adalah: 

μ2 =
t2

t2+𝑑𝑓
 (Jahjouh, 2014) 
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Keterangan :  

μ : effect size  

t : t hitung dari uji-t  

df : derajat kebebasan  

 

Tabel 7. Kriteria μ (effect size) menurut Dincer (2015) 

Kriteria Efek 

μ ≤ 0,15  Sangat kecil (diabaikan) 

0,15 < μ ≤ 0,40  Kecil 

0,40 < μ ≤ 0,75  Sedang 

0,75 < μ ≤ 1,10 Besar 

μ > 1,10  Sangat besar 

 



 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, 

dapat disimpulkan bahwa penerapan media audio visual berbasis problem 

based learning efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

pada materi koloid. Hal ini dibuktikan melalui persentase ketercapaian 

indikator kemampuan berpikir kritis siswa setelah pembelajaran dengan media 

audio visual diperoleh hasil sangat baik, nilai rata-rata siswa kelas eksperimen 

sangat tinggi, dan rata-rata nilai n-Gain siswa kelas eksperimen lebih tinggi 

dengan kriteria “tinggi” dibandingkan dengan kelas kontrol yang berkriteria 

“sedang”. Hasil uji effect size menyatakan bahwa pembelajaran dengan media 

audio visual berbasis problem based learning memberikan pengaruh lebih 

besar dan positif dibandingkan pembelajaran problem based learning tanpa 

media audio visual. Sehingga dapat diartikan bahwa penerapan media audio 

visual berbasis problem based learning efektif untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa pada materi koloid. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa: 

1. Untuk menerapakan pembelajaran dengan menggunakan media audio 

visual berbasis problem based learning sebaiknya perlu memperhatikan 

koneksi internet, karena jika koneksi buruk maka saat penayangan media 

audio visual, siswa akan kesulitan untuk memahaminya. 
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2. Bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian menggunakan 

media audio visual berbasis problem based learning, perlu memperhatikan 

kepadatan dan keluwesan materi dalam media audio visual dengan baik. 

Hal ini bertujuan agar materi tersampaikan dengan baik serta materi tidak 

melebar dari materi yang ditentukan.  

3. Bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian menggunakan 

media audio visual berbasis problem based learning perlu memperhatikan 

pengelolaan waktu pembelajaran dan suasana belajar di kelas agar proses 

pembelajaran yang dilaksanakan lebih maksimal.  
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