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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Penelitian 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk 

perkembangan bangsa dan perwujudan diri individu, terutama untuk pembangunan 

bangsa dan negara. Tujuan pendidikan pada umumnya adalah menyediakan 

lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuannya secara optimal, sehingga mereka dapat mewujudkan dirinya dan 

berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan masyarakat 

(Munandar, 2009:6).  

 Edward de Bono mengatakan “Pendidikan bukanlah tujuan kita. Pendidikan 

harus mempersiapkan pemelajar untuk hidup”. Artinya pendidikan juga harus 

mampu membangun kecakapan hidup (life skills) peserta didik (Amir, 2009:26). 

Sebagai bagian dari pendidikan, ilmu kimia merupakan ilmu pengetahuan yang 

sangat dekat dengan kehidupan. Pelajaran kimia yang diajarkan di sekolah harus 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari (Mbajiorgu dan Reid, 2006:2). Hal ini 

sebagai upaya untuk mempersiapkan siswa yang berkualitas dalam menghadapi 

tuntutan era globalisasi yang semakin maju dan penuh tantangan. Proses 

pembelajaran perlu ditekankan pada bagaimana cara siswa mampu menguasai 

konsep-konsep kimia, mengaitkan antara konsep yang satu dengan yang lainnya, serta 

menerapkan setiap konsep yang telah dipelajari pada aplikasi nyata untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.  

 Salah satu keterampilan yang harus dimiliki siswa sebagai modal dasar dalam  

menghadapi era globalisasi adalah keterampilan berpikir kreatif. Ditinjau dari segi 

kehidupan manapun, kebutuhan akan keterampilan berpikir kreatif sangatlah terasa. 

Kamajuan teknologi dan berbagai permasalahan yang muncul seiring dengan 
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berkembangnya teknologi menuntut manusia untuk beradaptasi secara kreatif dan 

mampu mencari pemecahan dari permasalahan yang ada. Keterampilan berpikir 

kreatif merupakan kemampuan menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap 

suatu masalah berdasarkan data atau informasi yang ada, dimana penekanannya 

adalah pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban (Munandar, 1999:48).  

 Keterampilan berpikir kreatif erat kaitannya dengan kemampuan memecahkan 

masalah secara kreatif. Setiap masalah selalu membutuhkan solusi, dan solusi yang 

efektif selalu memerlukan inovasi. Dengan demikian, masalah dan keterampilan 

berpikir kreatif sangat erat kaitannya (Tan, 2009:10). Memecahkan masalah menjadi 

persoalan yang bersifat penting dalam kehidupan manusia termasuk siswa, karena 

sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu berhadapan dengan berbagai 

masalah untuk dicari pemecahannya. Keterampilan berpikir kreatif dalam 

memecahkan setiap permasalahan tentu tidak muncul begitu saja. Untuk itu, 

seharusnya fokus utama dari pembelajaran adalah memecahkan masalah (Jonassen, 

2004:2).  Ketermpilan berpikir kreatif perlu diajarkan di sekolah untuk melatih pola 

berpikir siswa dalam menggali dan merumuskan informasi, mengolah, mengambil 

keputusan, serta memecahkan masalah secara kreatif. 

 Kenyataannya, masih banyak pendidik yang memandang bahwa tujuan 

pembelajaran di sekolah hanya sebatas membekali siswa untuk dapat memberi satu 

jawaban yang benar pada soal-soal ujian, pembelajaran kimia di kelas hanya sebatas 

pada ceramah, pemberian konsep-konsep dan teori-teori yang jelas, tetapi jauh dari 

kehidupan nyata (Nakhleh dalam Zoller, 2007:154). Sekolah menjadi sebuah tempat 

untuk menyampaikan sejumlah konsep yang harus dipahami siswa. Prosesnya sering 

jauh dari kenyataan yang dijumpai di lapangan. Hal ini membuat siswa beranggapan 

bahwa apa yang telah mereka pelajari di sekolah merupakan pelajaran yang terpisah 

dari kehidupan mereka, tidak dapat diterapkan atau malah tidak berguna untuk 
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memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam dunia nyata (Purtadi dan Permana, 

2007:4).  

 Kurangnya kesadaran pendidik akan pentingnya melatih keterampilan berpikir 

kreatif di sekolah tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Guilford (dalam Munandar, 2009:7) “keluhan yang 

paling banyak saya dengar mengenai lulusan perguruan tinggi kita ialah bahwa 

mereka cukup mampu melakukan tugas-tugas yang diberikan dengan menguasai 

teknik-teknik yang diajarkan, namun mereka tidak berdaya jika dituntut memecahkan 

masalah yang memerlukan cara-cara baru”. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kesadaran akan pentingnya pembelajaran yang melatih keterampilan berpikir kreatif 

siswa sangat kurang. Akibatnya siswa tidak terbiasa dan sering mengalami kesulitan 

dalam menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. 

 Selain keterampilan berpikir kreatif yang perlu dikembangkan, penguasaan 

konsep juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam proses 

pembelajaran karena penguasaan konsep adalah tujuan inti dari pembelajaaran 

(Dahar, 1996:79). Penguasaan konsep didefinisikan sebagai tingkatan di mana 

seorang siswa tidak sekedar mengetahui konsep-konsep, melainkan benar-benar 

memahaminya dengan baik, yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang terkait dengan konsep itu sendiri 

maupun penerapannya dalam situasi baru (Anderson dan Krathwohl, 2010). 

 Materi-materi yang ada dalam pelajaran kimia memiliki keterkaitan yang 

sangat erat. Penguasaan konsep sangat penting untuk membangun konsep-konsep lain 

yang saling berhubungan. Konsep-konsep yang dibangun siswa harus mampu 

diterapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait, karena dalam 

pembelajaran kimia siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal konsep-konsep saja, 

tetapi siswa juga harus memahami konsep tersebut sehingga dapat menerapkan 

konsep yang dipahaminya untuk memecahkan masalah. 
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 Fakta di lapangan menunjukkan bahwa siswa memandang kimia sebagai ilmu 

yang sulit dan tidak menarik untuk dipelajari (Dewi, 2009). Penyebab utama siswa 

mengalami kesulitan belajar kimia diantaranya kurangnya minat dan perhatian siswa 

pada saat proses pembelajaran berlangsung, kurangnya kesiapan siswa dalam 

menerima konsep baru, kurangnya penekanan pada konsep prasyarat yang penting, 

penanaman konsep yang kurang mendalam, strategi belajar, dan kurangnya variasi 

latihan soal (Marsita, 2010). Siswa cenderung menggunakan metode menghafal 

dalam mempelajari kimia, sehingga siswa hanya mampu menyajikan tingkat hafalan 

yang baik terhadap materi ajar yang diterimanya, tetapi pada kenyataannya mereka 

tidak memahaminya (Ashadi, 2009). Hal ini menyebabkan pemahaman konsep siswa 

pada materi pelajaran kimia rendah.  

 Sehubungan dengan rendahnya keterampilan berpikir kreatif dan penguasaan 

konsep siswa pada materi pelajaran kimia, dibutuhkan suatu pembelajaran yang 

melibatkan proses-proses pemikiran yang tinggi termasuk berpikir kreatif dalam 

pelaksanaannya. Pembelajaran harus lebih membawa siswa pada dunia nyata, 

menuntut siswa untuk mengaitkan antara konsep-konsep yang telah mereka pelajari 

dengan kehidupan sehari-hari, serta menggunakan konsep-konsep tersebut untuk 

memecahkan permasalahan yang ada, sehingga memungkinkan siswa untuk menjadi 

pemecah masalah yang lebih baik dalam berbagai situasi baik di dalam maupun di 

luar sekolah.  

 Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat mengatasi masalah tersebut 

adalah pendekatan pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning). 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang 

menyajikan masalah konstektual sehingga merangsang siswa untuk belajar (Major 

dan Palmer, 2001). Pembelajaran berbasis masalah medorong siswa untuk mengenal 

cara belajar dan bekerjasama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-

masalah di dunia nyata (Duch et al., 2001:3). Masalah dalam PBL memicu 
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keterlibatan siswa dalam hal motivasi emosional dan pemikiran yang mendalam 

terhadap materi pelajaran untuk menyelesaikan masalah dunia nyata (Tan, 2009:4).  

 Pembelajaran berbasis masalah mendorong siswa mencari solusi baru untuk 

masalah yang diajukan dengan menggunakan pengetahuan dan sumber daya yang 

tersedia. Proses ini diyakini untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif mereka 

(Kwon et al., dalam Tan, 2009:20). Menurut Smith (dalam Amir, 2009:27-28), 

penerapan pembelajaran berbasis masalah memiliki banyak manfaat bagi siswa yaitu 

menjadi lebih ingat dan meningkat pemahamannya atas materi ajar, meningkatkan 

fokus pada pengetahuan yang relevan, mendorong untuk berpikir, membangun kerja 

tim, kepemimpinan dan keterampilan sosial, membangun kecakapan belajar (life-long 

learning skill), dan memotivasi siswa. 

 Penelitian yang terkait dengan penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis 

masalah telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian 

ini diantaranya dilakukan oleh Nurfatimah (2010) dengan judul penelitian Penerapan 

Problem Based Learning pada Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. Berdasarkan hasil penelitian 

disimpulkan bahwa setelah penerapan PBL, penguasaan konsep siswa mengalami 

peningkatan dengan kategori sedang dan keterampilan berpikir kritis siswa 

mengalami peningkatan dengan kategori sedang. Selain itu, Wulandari (2011) dengan 

judul penelitian Problem Based Learning untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir 

Kreatif dan Penguasaan Konsep Siswa pada Materi Larutan Penyangga 

menyimpulkan bahwa penerapan PBL terbukti meningkatkan keterampilan berpikir 

kreatif siswa pada materi larutan penyangga dengan rata-rata N-gain sebesar 0,61 dan 

juga terbukti meningkatkan penguasaan konsep kimia pada materi larutan penyangga 

secara signifikan dengan rata-rata N-gain sebesar 0,61. 

 Banyak jenis-jenis pembelajaran berbasis masalah yang dikemukakan oleh 

para ahli. Salah satu jenis pembelajaran berbasis masalah yang dapat digunakan 
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adalah pembelajaran berbasis masalah tipe Mothes. Proses pemecahan masalah pada 

pembelajaran berbasis masalah tipe Mothes dikenal dengan istilah “Prosedur Normal 

Mothes”. Istilah ini digunakan karena langkah-langkah pada proses ini terinspirasi 

dari proses induktif pada langkah-langkah metode ilmiah (Referat dan Korff, 2007:3). 

Struktur utama pembelajaran terdiri atas kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 

pemantapan, yang diperinci ke dalam delapan tahapan kegiatan yaitu 1) langkah 

motivasi, 2) penjabaran masalah, 3) penyusunan opini, 4) perencanaan dan 

konstruksi, 5) percobaan, 6) kesimpulan, 7) abstraksi, dan 8) konsolidasi pengetahuan 

melalui aplikasi dan praktek (Rosbiono, 2007:22). 

 Masalah merupakan hal yang paling penting dalam pembelajaran berbasis 

masalah. Masalah yang diberikan haruslah dapat merangsang dan memicu siswa 

untuk menjalankan pembelajaran dengan baik (Amir, 2009:32). Menurut Koschmann 

et al. (dalam Rosbiono, 2007:10), masalah yang disajikan dalam pembelajaran harus 

memiliki kriteria: 1) memerlukan banyak informasi, 2) tidak memerlukan waktu 

penyelesaian terlalu lama, 3) bersifat fleksibel dalam penyediaan sarana sumber 

penyelesaian, 4) membuka peluang untuk diperbaiki dan dikembangkan, dan 5) 

mengintegrasikan antara tuntutan dan keterampilan pemecahan masalah dan belajar 

konten. Untuk mata pelajaran kimia, topik atau permasalahan yang dapat diangkat 

dalam pembelajaran di kelas salah satunya adalah terkait dengan gaya hidup 

masyarakat terkini (Mbajiorgu dan Reid, 2006:13). Pemanfaatan limbah minyak 

jelantah merupakan salah satu topik yang memenuhi kriteria masalah menurut 

Kochmann et al., terkait dengan gaya hidup masyarakat terkini serta sangat dekat 

dengan kehidupan siswa. Selain itu, topik mengenai pemanfaatan limbah minyak 

jelantah juga terkait dengan kompetensi dasar 4.4 kelas XII yang terdapat dalam 

silabus KTSP mata pelajaran kimia yaitu “mendeskripsikan struktur, tata nama, 

penggolongan, sifat, dan kegunaan lemak”. 
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 Limbah minyak jelantah merupakan salah satu masalah yang ada di tengah 

masyarakat. Sering kali masyarakat menggunakan kembali minyak jelantah untuk 

menggoreng makanan secara terus menerus dan berulang-ulang. Padahal minyak 

jelantah tidak baik digunakan kembali untuk memasak karena dapat membahayakan 

kesehatan. Adapun untuk sebagian masyarakat yang telah mengetahui bahaya 

menggunakan kembali minyak jelantah untuk memasak, mereka menganggap minyak 

jelantah sebagai limbah dan membuangnya begitu saja karena dianggap sudah tidak 

bermanfaat. Untuk itu, perlu penanganan yang tepat agar limbah minyak jelantah 

dapat bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian dari aspek kesehatan manusia dan 

lingkungan.  

 Limbah minyak goreng dapat dimurnikan kembali menjadi minyak goreng 

yang sesuai SNI. Namun demikian belum dilakukan uji klinis keamanan bagi 

konsumen karena pemanfaatan minyak goreng berulang-ulang menyebabkan 

kerusakan minyak goreng. Oleh sebab itu minyak goreng bekas  lebih cocok 

digunakan untuk olahan produk non-pangan (Fauzan, 2007:2). Melalui reaksi 

transesterifikasi, minyak jelantah dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar 

alternatif yaitu biodiesel (Febriani dan Dewi, 2012:340). Selain itu, melalui reaksi 

hidrolisis dengan basa kuat, minyak jelantah dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pembuatan sabun (Dalimunthe, 2009:2). 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 

TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF DAN PENGUASAAN 

KONSEP KIMIA SISWA SMA DALAM KONTEKS PEMANFAATAN LIMBAH 

MINYAK JELANTAH”. 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 
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  Permasalahan pada penenlitian ini didasari oleh adanya tuntutan pendidikan 

yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk membangun kecakapan hidup 

(life skils). Hal ini sebagai upaya untuk mempersiapkan siswa yang berkualitas dalam 

menghadapi tuntutan era globalisasi yang semakin maju dan penuh tantangan. Salah 

satu keterampilan yang harus dimiliki siswa sebagai modal dasar dalam  menghadapi 

era globalisasi adalah keterampilan berpikir kreatif. Kamajuan teknologi dan berbagai 

permasalahan yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi menuntut 

manusia untuk beradaptasi secara kreatif dan mampu mencari pemecahan dari 

permasalahan yang ada. Kenyataannya, masih banyak pendidik yang memandang 

bahwa tujuan pembelajaran di sekolah hanya sebatas membekali siswa untuk dapat 

memberi satu jawaban yang benar pada soal-soal ujian, pembelajaran kimia di kelas 

hanya sebatas pada ceramah, pemberian konsep-konsep dan teori-teori yang jelas, 

tetapi jauh dari kehidupan nyata. Kurangnya kesadaran pendidik akan pentingnya 

pembelajaran yang melatih keterampilan berpikir kreatif mengakibatkan siswa tidak 

terbiasa dan sering mengalami kesulitan dalam menemukan solusi untuk 

memecahkan masalah yang mereka hadapi. Selain keterampilan berpkir kreatif yang 

perlu dikembangkan, penguasaan konsep juga merupakan sesuatu yang tidak bisa 

dipisahkan dalam proses pembelajaran. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa siswa 

menandang kimia sebagai ilmu yang sulit dan tidak menarik untuk dipelajari Siswa 

cenderung menggunakan metode menghafal dalam mempelajari kimia, sehingga 

siswa hanya mampu menyajikan tingkat hafalan yang baik terhadap materi ajar yang 

diterimanya, tetapi pada kenyataannya mereka tidak memahaminya. Hal ini 

menyebabkan pemahaman konsep siswa pada materi pelajaran kimia rendah. 

 Sehubungan dengan rendahnya keterampilan berpikir kreatif dan penguasaan 

konsep siswa pada materi pelajaran kimia, dibutuhkan suatu pembelajaran yang 

melibatkan proses-proses pemikiran yang tinggi termasuk berpikir kreatif dalam 

pelaksanaannya. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat mengatasi masalah 



9 
 

 
Mega Wijayanti Kusumadewi, 2014 
Pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan berpikir kreatif dan 
penguasaan konsep kimia siswa SMA dalam konteks pemanfaatan limbah minyak jelantah 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

tersebut adalah pendekatan pembelajaran berbasis masalah tipe Mothes. Dengan 

disajikannya masalah dunia nyata dalam pembelajaran berbasis masalah, serta 

penggunaan konsep-konsep kimia terkait dalam pemecahannya, diharapkan  

keterampilan berpikir kreatif dan penguasaan konsep kimia siswa dapat meningkat. 

Salah satu masalah kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan 

menggunakan konsep kimia adalah masalah pemanfaatan limbah minyak jelantah. 

Minyak jelantah yang digunakan kembali untuk menggoreng dapat mengganggu 

kesehatan, sementara minyak jelantah yang dibuang dapat mencemari lingkungan. 

Limbah minyak jelantah dapat diolah ataupun dimanfaatkan sebagai bahan dasar 

pembuatan biodiesel dan sabun. 

 Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas, variabel 

terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan 

pembelajaran yang digunakan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

keterampilan berpikir kreatif dan penguasaan konsep kimia siswa dalam konteks 

pemanfaatan limbah minyak jelantah. Sementara yang menjadi variabel kontrol 

adalah guru yang melaksanakan pembelajaran, materi ajar, dan durasi pembelajaran 

yang digunakan. 

 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah umum yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaruh pembelajaran 

berbasis masalah terhadap keterampilan berpikir kreatif dan penguasaan konsep kimia 

siswa SMA dalam konteks pemanfaatan limbah minyak jelantah?”. Adapun rincian 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran berbasis masalah ditinjau dari segi 

guru dan siswa dalam konteks pemanfaatan limbah minyak jelantah? 
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2. Bagaimana pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan 

berpikir kreatif siswa SMA dalam konteks pemanfaatan limbah minyak 

jelantah? 

3. Bagaimana pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap penguasaan 

konsep kimia siswa SMA dalam konteks pemanfaatan limbah minyak 

jelantah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memperoleh informasi mengenai keterlaksanaan pembelajaran berbasis 

masalah ditinjau dari segi guru dan siswa dalam konteks pemanfaatan limbah 

minyak jelantah.  

2. Memperoleh informasi mengenai pengaruh pembelajaran berbasis masalah 

terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa SMA dalam konteks pemanfaatan 

limbah minyak jelantah. 

3. Memperoleh informasi mengenai pengaruh pembelajaran berbasis masalah 

terhadap penguasaan konsep kimia siswa SMA dalam konteks pemanfaatan 

limbah minyak jelantah. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi guru 

Memberikan gambaran nyata mengenai penerapan pembelajaran berbasis 

masalah sehingga dapat menjadi salah satu alternatif bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. 
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2. Bagi siswa 

Meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah dan 

meningkatkan penguasaan konsep. 

3. Bagi peneliti 

Menambah kompetensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

menggunakan pembelajaran berbasis masalah. 

4. Bagi peneliti lain 

Menjadi masukan dan salah satu rujukan untuk penelitian selanjutnya yang 

akan meneliti mengenai penerapan model pembelajaran berbasis masalah.  

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

 Skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu bab I berisi pendahuluan yang meliputi 

latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi. 

Selanjutnya pada bab II diuraikan kajian pustaka yang berisi teori-teori yang 

diperlukan untuk menjawab masalah-masalah yang melatar belakangi penelitian ini, 

yaitu diuraikan mengenai pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning), 

perencanaan pembelajaran berbasis masalah tipe Mothes, pelaksanaan pembelajaran 

berbasis masalah tipe Mothes, penilaian pembelajaran berbasis masalah tipe Mothes, 

keterampilan berpikir kreatif, penguasaan konsep, hubungan pembelajaran berbasis 

masalah tipe Mothes dengan keterampilan berpikir kreatif dan penguasaan konsep, 

tinjauan konteks pemanfaatan limbah minyak jelantah, penelitian yang relevan, 

asumsi dan hipotesis. Bab III berisi metode penelitian sebagai acuan untuk 

memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang telah dirumuskan pada bab I. 

Adapun hal-hal yang diuraikan pada bab III meliputi lokasi dan subyek penelitian, 

metode dan desain penelitian, prosedur penelitian, definisi operasional, instrumen 

penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya, data yang 
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diperoleh berdasarkan acuan metode penelitian pada bab III dituangkan dalam bab IV 

yang berisi hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitian yang dibahas 

dihubungkan dengan teori yang ada pada bab II sehingga dapat diperoleh temuan-

temuan berdasarkan hasil penelitiannya. Hal- hal yang dibahas pada bab IV adalah 

keterlaksanaan pembelajaran berbasis masalah  tipe Mothes ditinjau dari segi guru 

dan siswa, pengaruh pembelajaran berbasis masalah tipe Mothes terhadap 

keterampilan berpikir kreatif siswa, dan pengaruh pembelajaran berbasis masalah tipe 

Mothes terhadap penguasaan konsep siswa. Temuan yang diperoleh pada bab IV 

kemudian disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan pada 

bab I. Simpulan dari hasil temuann dituangkan pada bab V yang berisi simpulan dan 

saran, adapun saran-saran yang diberikan mengacu pada temuan yang diperoleh pada 

bab IV. 


