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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

 Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan di kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol dengan mengacu kepada tujuan dari penelitian, yaitu: 

mengetahui hasil model PBL terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

siswa, mengetahui hasil model PBL terhadap peningkatan hasil belajar siswa, 

mengetahui hasil perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol, mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran PBL dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan yang 

menghambat pembelajaran IPA dengan menggunakan model PBL. Berikut adalah 

uraiannya. 

1. Analisis Data Kuantitatif 

a. Analisis Nilai Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas Eksperimen  

 Uraian mengenai hasil penelitian terhadap kemampuan berpikir kreatif  

siswa ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah nomor satuyaitu 

“Bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan 

model PBL?”, sekaligus hipotesis nomor satu. Data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan nomor satu adalah nilai pretesdan nilai postes kemampuan 

berpikir kreatif siswa di kelas eksperimen. Nilai tersebut diperoleh dari hasil tes 

kemampuan berpikir kreatif yang diberikan kepada siswa saat sebelum diberikan 

perlakuan pada pertemuan kegiatan pembelajaran pertama dan setelah pertemuan 

kegiatan pembelajaran terakhir. Tes kemampuan berpikir kreatif tersebut disusun 

untuk mengukur empat indikator kemampuan berpikir kreatif (terlampir di 

hlm.18). Berikut hasil pretes dan postes kemampuan berpikir kreatif siswa. 
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Tabel 4.1 

HasilSkorPretes dan Postes 

Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas Eksperimen 

Jenis Tes 

Jumlah Skor Pretes 

Siswa 

(n) 
Rentang Skor Skor min. Skor maks. Rata-rata S.B. 

Pretes 33 
0-18 

1 15 8,33 3,58 

Postes 33 3 17 11,45 3,68 

Dari hasil tes awal dan tes akhir kelas eksperimen terhadap soal kemampuan 

berpikir kreatif terdapat hasil yang tertera di Tabel 4.1. Jumlah siswa yang hadir 

pada saat pretes dan postes berjumlah tetap 33 orang. Dari data hasil tes yang 

didapat dan terlampir,skor keseluruhan setiap siswa baik pada pretes maupun 

postes terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa terlampir. Maka, didapat skor 

maksimal 15 dan skor minimal 1 pada pretes kemampuan berpikir kreatif dan 

terjadi peningkatan skor maksimal menjadi 17 sedangkan skor minimal menjadi 3. 

Dapat dilihat juga rata-rata skor yang didapat pada hasil pretes sebesar 8,33 dan 

rata-rata yang didapat pada postes sebesar 11,45. Sehingga terlihat peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif siswa jika dilihat dari Tabel 4.1. Adapun hasil uji 

statistiknya sesuai dengan hipotesis yang berbunyi “Terdapat peningkatan 

terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan model Problem 

Based Learning” sebagai berikut. 

sebagai berikut. 

Tabel 4.2 

Ringkasan Uji Statistik Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Kelas Eksperimen 

Jenis Tes 

Jumlah Skor Uji Statistik Uji Beda Rata-rata 

Siswa 

(n) 

Rata-

rata 
S.B. Normalitas Homogenitas (Uji Wilcoxon) 

Pretes 33 8,33 3,58 Normal Variansi tidak 

sama 

Terdapat 

peningkatan Postes 33 11,45 3,68 Tidak normal 

Keterangan α = 0,05 

Dari hasil Tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa, kemampuan berpikir 

kreatif kelas eksperimen dengan pembelajaran model PBL meningkat secara 

signifikan. Dapat dilihat dari skor rata-rata postes yang lebih tinggi dibandingkan 
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dengan hasil pretes. Hasil ini didapat dari serangkaian pembelajaran yang berbeda 

dari setiap pertemuannya setelah melakukan pretes. Uji statistik terlampir. 

b. Analisis Nilai Hasil Belajar Siswa di Kelas Eksperimen 

 Analisis hasil pretes dan postes hasil belajar siswa ini seperti analisis pada 

hasil tes kemampuan berpikir kreatif. Analisis ini untuk mengukur apakah adanya 

peningkatan ataukah tidak pada hasil belajar siswa setelah diberikan serangkaian 

pembelajaran yang berbeda setiap pertemuannya. Analisis ini diperlukan untuk 

menjawab rumusan masalah nomor dua yaitu “Bagaimana peningkatan hasil 

belajar siswa dengan menggunakan model PBL?”. Berikut hasil pretes dan 

posteshasil belajar siswa kelas eksperimen. 

Tabel 4.3 

HasilSkorPretes dan Postes 

Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Jenis Tes 

Jumlah Skor Pretes 

Siswa 

(n) 
Rentang Skor Skor min. Skor maks. Rata-rata S.B. 

Pretes 33 
0-15 

2 13 8,15 3,32 

Postes 33 2 14 10,27 3,40 

 Dari hasil tes awal dan tes akhir kelas eksperimen terhadap soal hasil belajar 

terdapat hasil yang tertera di Tabel 4.3. Jumlah siswa yang hadir pada saat pretes 

dan postes berjumlah tetap 33 orang sama seperti pada tes kemampuan berpikir 

kreatif, karena soal yang diujikan bersamaan dan di kelas yang sama. Dari data 

hasil tes yang didapat dan terlampir,skor keseluruhan setiap siswa baik pada 

pretes maupun postes terhadap hasil belajar siswa siswa terlampir. Maka, didapat 

rata-rata skor dari hasil pretes sebesar 8,15 dan rata-rata yang didapat pada postes 

sebesar 10,27. Sehingga sepintas terlihat peningkatan hasil belajar siswa jika 

dilihat dari Tabel 4.3. Adapun hasil uji statistiknya sebagai berikut. 

Tabel 4.4 

Ringkasan Uji Statistik Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen 

Jenis Tes 

Jumlah Skor Uji Statistik Uji Beda Rata-rata 

Siswa 

(n) 

Rata-

rata 
S.B. Normalitas Homogenitas (Uji Wilcoxon) 

Pretes 33 8,15 3,32 Tidak normal Varians tidak 

sama 

Terdapat 

peningkatan Postes 33 10,27 3,40 Tidak normal 

Keterangan α = 0,05 
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Dari hasil Tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan bahwa, hasil belajar kelas 

eksperimen dengan pembelajaran model PBL meningkat secara signifikan. Dapat 

dilihat dari skor rata-rata postes yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil 

pretes. Hasil ini didapat dari serangkaian pembelajaran yang berbeda dari setiap 

pertemuannya setelah melakukan pretes. Hasil uji statistik ini sesuai dengan 

hipotesis yang berbunyi “Terdapat peningkatan terhadap hasil belajar siswa 

dengan menggunakan model Problem Based Learning”. Uji statistik terlampir. 

c. Analisis Perbedaan Peningkatan Skor Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa di Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 Analisis ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah nomor tiga yaitu 

“Bagaimanakah perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang 

menggunakan pembelajaran model PBL jika dibandingkan dengan yang 

menggunakan pembelajaran model konvensional?” Data yang digunakan adalah 

nilai pretes kemampuan berpikir kreatif di kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Tabel 4.5 

Kemampuan Awal Berpikir Kreatif Siswa 

Kelas 

Jumlah Skor Pretes 

Siswa 

(n) 
Rentang Skor Skor min. Skor maks. Rata-rata S.B. 

Eksperimen 33 
0-18 

1 15 8,33 3,58 

Kontrol 30 0 13 6,47 4,19 

 Kemampuan awal siswa secara keseluruhan dilihat berdasarkan kelasnya, 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Masing-masing kelas memiliki jumlah siswa 

yang berbeda, kelas eksperimen terdapat 33 siswa dan kelas kontrol terdapat 30 

siswa. Skor pretes yang didapat oleh kelas dengan perlakuan model PBL atau 

kelas eksperimen memiliki rata-rata skor 8,33, sedangkan kelas dengan model 

konvensional atau kelas kontrol memiliki rata-rata skor 6,47. Sepintas terlihat 

kemampuan awal berpikir kreatif siswa kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Sehingga dapat dilihat juga kemampuan awal 

kedua kelas berbeda. 

 Perolehan hasil pretes tersebut tentunya harus diuji secara statistik, apakah 

kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama ataukah tidak (secara 
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signifikan). Sebelum diberikan perlakuan yang berbeda. Berikut hasil uji statistik 

kemampuan awal siswa. 

Tabel 4.6 

Ringkasan Uji Statistik  

Terhadap PretesKemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Kelas 

Jumlah Skor Pretes Uji Statistik Uji Beda Rata-rata 

Siswa 

(n) 

Rata-

rata 
S.B. Normalitas Homogenitas 

(Uji Mann-

Whitney) 

Eksperimen 33 8,33 3,58 Normal Variansi 

tidak sama 

Kemampuan awal 

berbeda Kontrol 30 6,47 4,19 Tidak normal 

Keterangan α = 0,05 

 Dari Tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan bahwa kedua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan awal yang berbeda secara 

signifikan. Kelas eksperimen memiliki rata-rata kemampuan berpikir kreatif lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 

 Setelah mendapatkan pembelajaran yang berbeda terhadap dua kelas, 

berikut hasil yang diperoleh. 

Tabel 4.7 

Kemampuan Akhir Berpikir Kreatif Siswa 

Kelas 

Jumlah Skor Pretes 

Siswa 

(n) 
Rentang Skor Skor min. Skor maks. Rata-rata S.B. 

Eksperimen 33 
0-18 

3 17 11,45 3,68 

Kontrol 30 0 14 6,43 3,72 

 Setelah diuji statistik, maka diperoleh ringkasan sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

Ringkasan Uji Statistik  

Terhadap Gain Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Kelas 

Jumlah Gain Uji Statistik Uji Beda Rata-rata 

Siswa 

(n) 

Rata-

rata 
S.B. Normalitas Homogenitas 

(Uji Mann-

Whitney) 

Eksperimen 33 0,30 0,39 Tidak normal Variansi 

tidak sama 

Kedua rerata 

berbeda Kontrol 30 0,28 0,23 Tidak normal 

Keterangan α = 0,05 

Hal ini dapat menjelaskan bahwa. peningkatan kemampuan berpikir 

kreatif pada kelas dengan perlakuan model PBL atau kelas eksperimen (0,30) 

lebih baik daripada kelas konvensional atau kelas kontrol (0,28) secara 

signifikan.Hasil uji statistik ini sesuai dengan hipotesis yang berbunyi 
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“Peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan model 

Problem Based Learning lebih baik daripada dengan menggunakan model 

konvensional”. 

2. Analisa Data Kualitatif 

a. Hasil Observasi Kinerja Guru 

Berlangsungnya pembelajaran di sekolah tidak lepas dari peranan seorang 

guru. Peran guru merupakan salahsatu faktor yang menentukan berhasil tidaknya 

ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu kinerja guru sangat penting, 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pembelajaran 

haruslah diperhatikan dan kemudian pelaksanaan pembelajaran seoptimal 

mungkin. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini kinerja guru diukur melalui format 

penilaian observasi kinerja guru baik dalam perencanaan sampai dengan 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Format observasi kinerja guru dalam penelitian ini terdiri dari perencanaan 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, itu merupakan aspek utama dalam format 

observasi kinerja guru. 

Observer dalam penelitian ini adalah rekan penelitian di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Observasi kinerja guru dilakukan setiap pertemuan oleh 

observer. Adapun untuk rekapitulasi hasil observasi kinerja guru dari setiap 

pertemuan di kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sebagai berikut ini. 

Tabel 4.9 

Rekapitulasi Persentase Hasil Observasi Kinerja Guru 

Kelas Pertemuan Persentase Keterangan 

Eksperimen 

I 92,59% Baik sekali 

II 92,59% Baik sekali 

III 98,15% Baik sekali 

Rata-rata 94,44% Baik sekali 

Kontrol 

I 87% Baik sekali 

II 90,67% Baik sekali 

III 94,44% Baik sekali 

Rata-rata 90,7% Baik sekali 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa kinerja guru 

berdasarkan persentase tidak begitu berbeda. Dengan rata-rata persentase kinerja 
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guru di kelas eksperimen sebesar 94,18% dan di kelas kontrol sebesar 

94,44%.Perbedaan itu terjadi dikarenakan observer kinerja guru sama sehingga 

persepsi dalam penilaian pun sama, walaupun pada format penilaian kinerja guru 

terdapat deskriptor, dan pada kedua kelas tersebut diketahui kinerja guru pada 

setiap pertemuan mengalami peningkatan. 

Faktor lingkungan juga mempengaruhi ketika berlangsungnya 

pembelajaran. Kelompok eksperimen posisi ruangan kelas IV yang dekat dengan 

kelas III mengakibatkan konsentrasi siswa sedikit terganggu dikarenakan 

bisingnya siswa kelas rendah. Namun pada dasarnya siswa dapat antusias ketika 

belajar. Hal tersebut terlihat ketika siswa diberi apersepsi memberikan respon 

yang baik dengan mengungkapkan pemikiran yang mereka miliki terhadap 

beberapa pertanyaan yang diajukan guru. 

Jadi, dapat disimpulkan pada dasarnya terjadi peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif siswa dan hasil belajar. Hal tersebut terjadi karena persentase 

kinerja guru pada kedua kelas menunjukkan kriteria sangat baik. Pembelajaran 

baik dengan menggunakan model PBL maupun pembelajaran konvensional 

apabila dilaksanakan seoptimal mungkin, akan dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif dan hasil belajar siswa. Peningkatan tersebut didukung dengan 

kinerja guru yang optimal dari perencanaan pembelajaran sampai dengan 

pelaksanaan pembelajaran dan faktor lingkungan sekolah. 

b. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi aktivitas siswa dilakukan terhadap kedua kelas baik kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Observasi aktivitas siswa ini dilakukan untuk 

mengetahui aktivitas dan respon terhadap partisipasi, motivasi dan kerjasama 

siswa sesuai langkah PBL bagi kelas eksperimen dan partisipasi, motivasi, serta 

kerjasama secara umum bagi kelas kontrol selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Observasi aktivitas siswa ini dilakukan oleh praktikan yang melakukan 

penelitian pada kedua kelas tersebut. Dari hasil observasi aktivitas siswa 

dilakukan pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, secara umum aktivitas 

siswa kedua kelas tersebut ketika berlangsungnya pembelajaran mencapai tafsiran 

tinggi. Hal itu dapat dilihat persentasenya pada Tabel 4.9 adalah sebagai berikut. 
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Tabel. 4.10 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Kelas Pertemuan ke- Persentase Keterangan 

Eksperimen 

I 76,32% Tinggi 

II 84,37% Tinggi 

III 96,55% Tinggi 

Rata-rata 85,74% Tinggi 

Kontrol 

I 74,8% Tinggi 

II 75,5% Tinggi 

III 80,74% Tinggi 

Rata-rata 77,01% Tinggi 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas aktivitas siswa dikelas ekperimen maupun 

kelas kontrol setiap pertemuan terdapat peningkatan. Pada pertemuan pertama 

aktivitas siswa dinilai baik. Pertemuan kedua aktivitas siswa hampir sama dengan 

pertemuan pertama, hal ini dikarenakan ketika proses pembelajaran dilaksanakan 

saat siang hari yang mengakibatkan siswa sedikit kurang bersemangat dalam 

pembelajaran terhadap kedua kelas tersebut. Pada pertemuan ketiga peningkatan 

aktivitas siswa peningkatan cukup tinggi, hal ini terjadi praktikan dengan siswa 

sudah dekat, selain itu proses pembelajaran dilaksanakan pada saat pagi hari. Saat 

pembelajaran IPA, antusias siswa terhadap kedua kelas tersebut tergolong tinggi 

sehingga setiap pertemuan aktivitas siswa meningkat. 

Dari data aktivitas siswa yang tinggi dapat dijadikan faktor pendukung 

dalam pencapaian pembelajaran IPA yang dilaksanakan. Kemampuan berpikir 

kreatif siswa dan hasil belajar siswa pada kedua kelas dapat meningkat bila 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran mendukung untuk berlangsung belajar 

dengan aktivitas siswa yang tinggi. 

c. Analisis Data Angket 

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap pembelajaran yang telah dilakukan atau dilaksanan. Angket ini diberikan 

hanya terhadap kelas eksperimen yang menggunakan model PBL. Hal tersebut 

bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan sebuah model PBL dan mengetahui respon siswa terhadap 

kemampuan berpikir kreatif.  
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Pemberian angket diberikan hanya satu kali yaitu diberikan setelah 

diberikannya perlakuan terhadap kelas ekperimen atau diberikan setelah 

selesainya perlakuan terhadap kelas eksperimen tersebut. Angket yang diberikan 

kepada siswa sebanyak 14 pernyataan, pernyataan tersebut terdiri dari dua tipe 

atau jenis yaitu pernyataan negatif dan pernyataan positif. Pernyataan positif 

terdiri dari 7 pernyataan dan 7 pernyataan negatif. Tiap-tiap pernyataan diberikan 

empat buah respon atau jawaban siswa dengan kriteria respon yaitu Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Setiap respon 

yang diberikan oleh siswa memiliki skor. Adapun untuk penilaian respon terdapat 

pada Tabel 3.10. 

Berikut di bawah ini merupakan hasil penyebaran angket yang telah 

diberikan atau telah disebarkan pada siswa kelas eksperimen yang menggunakan 

model pembelajaran PBL. Agar lebih jelasnya akan dipaparkan mengenai hasil 

angket yang telah diberikan kepada siswa kelas eksperimen adalah sebagai berikut  

ini.  

Tabel 4.11 

Rekapitulasi Hasil Angket Respon  

Terhadap Model PBL 

No Pertanyaan Jenis 
Respon 

SS S TS STS 

1 

Saya sangat senang dan merasa 

semangat  
Positif 

31 1 1 0 

belajar IPA dengan 

menggunakan model PBL. 
93,94% 3,03% 3,03% 0,00% 

2 

Menurut saya pembelajaran 

dengan  
Negatif 

0 0 12 21 

menggunakan model PBL itu 

membosankan. 
0,00% 0,00% 36,36% 63,64% 

3 

Saya lebih aktif mengikuti 

proses pembelajaran  
Positif  

21 12 0 0 

dengan menggunakan model 

PBL. 
63,64% 36,36% 0,00% 0,00% 

4 

Pembelajaran dengan 

menggunakan model PBL  
Negatif 

1 3 10 19 

membuat saya lebih pasif dan 

berdiam diri. 
3,03% 9,09% 30,30% 57,58% 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa hasil angket 

menunjukkan positif sebagian besar siswa merasa senang belajar IPA dengan 
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model PBL dan banyak siswa merasa menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran menggunakan model PBL 

Berdasarkan hasil dari keempat pernyataan tersebut dapat diambil 

simpulan bahwa secara umum siswa memiliki respon yang positif dan minat yang 

tinggi terhadap pembelajaran dengan model PBL. Kondisi tersebut mendukung 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Tabel 4.12 

Rekapitulasi Hasil Angket Indikator Berpikir Lancar 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa  siswa merasa dilatih untuk 

memiliki banyak gagasan dalam menjawab soal sehingga siswa tertarik untuk 

menjawab sebuah soal dengan banyak gagasan. Selain itu juga sebagian besar 

siswa selalu ingin memberikan banyak jawaban terhadap sebuah soal. 

 Kondisi seperti yang telah dijelaskan di atas dapat mendukung untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Siswa selalu ingin memberikan 

banyak jawaban dan gagasan terhadap sebuah pertanyaan yang diberikan. 

 

 

 

No Pertanyaan Jenis 
Respon 

SS S TS STS 

5 

Dalam mengikuti pembelajaran 

ini, saya dilatih  

Positif 

22 11 0 0 

untuk memiliki banyak gagasan 

dalam menjawab  66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

sebuah soal. 

6 

Saya merasa kurang tertarik 

untuk menjawab soal Negatif 
2 1 16 14 

dengan banyak gagasan. 6,06% 3,03% 48,48% 42,42% 

7 

Ketika saya sudah menjawab 

sebuah soal, 

Positif 

25 7 1 0 

saya selalu ingin tahu dan 

memikirkan jawaban lain 
75,76% 21,21% 3,03% 0,00% 

yang juga cocok untuk 

menjawab persoalan tersebut. 

8 

Saat saya sudah menjawab soal, 

saya sering 

Negatif 

16 8 9 0 

memfokuskan kepada satu 

jawaban meskipun belum 48,48% 24,24% 27,27% 0,00% 

 tepat. 
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Tabel 4.13 

Rekapitulasi Hasil Angket Indikator Berpikir Luwes 

No Pertanyaan Jenis 
Respon 

SS S TS STS 

9 

Dalam pembelajaran ini, saya 

selalu mempertimbangkan 
Positif 

7 5 9 12 

terhadap jawaban yang di 

berikan orang lain. 
21,21% 15,15% 27,27% 36,36% 

10 

Saya merasa biasa-biasa saja 

dalam mengikuti  

Negatif 

2 1 10 20 

pembelajaran ini dan selalu 

mengikuti terhadap  6,06% 3,03% 30,30% 60,61% 

jawaban orang lain 

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa kebanyakan dari siswa selalu 

memberikan pertimbangan jawaban yang diberikan. Siswa selalu biasa-biasa saja 

dalam mengikuti pembelajaran dan mengikuti terhadap jawaban orang lain. Jadi 

siswa dapat memberikan pertimbangan terhadap situasi yang berbeda. hal ini 

dapat mendukung kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Tabel 4.14 

Rekapitulasi Hasil Angket Indikator Berpikir Orisinil 

No Pertanyaan Jenis 
Respon 

SS S TS STS 

11 

Dalam pembelajaran ini, saya 

lebih senang menjawab 

Positif 

26 7 0 0 

soal sesuai dengan pendapat 

atau gagasan saya sendiri  
78,79% 21,21% 0,00% 0,00% 

yang berbeda dari teman atau 

yang sudah ada. 

12 

Saya merasa kurang yakin  

untuk menjawab soal  
Negatif 

1 4 15 14 

dengan menggunakan gagasan 

yang saya miliki. 
3,03% 12,12% 45,45% 42,42% 

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa sebagian besar selalu menjawab soal 

sesuai dengan pendapat atau gagasan sendiri yang berbeda dari yang lain. Dengan 

demikian siswa memiliki cara berpikir yang lain dari yang lain dan mempunyai 

gagasan sendiri. Kondisi tersebut dapat mendukung kemampuan berpikir kreatif 

siswa. 
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Tabel 4.15 

Rekapitulasi Hasil Angket Indikator Berpikir Elaboratif 

No Pertanyaan Jenis 
Respon 

SS S TS STS 

13 

Saya senang mendiskusikan cara 

lain atau gagasan lain 

Positif 

23 8 1 1 

dengan teman sehingga saya 

mampu mengembangkan 
69,70% 24,24% 3,03% 3,03% 

sebuah gagasan untuk menjawab 

soal lebih jelas. 

14 

Saya tidak suka mendiskusikan 

gagasan kepada teman- 

Negatif 

21 4 4 4 

teman saya, saya lebih suka 

memfokuskan jawaban saya  
63,64% 12,12% 12,12% 12,12% 

dan merasa cukup dengan 

jawaban saya. 

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa mampu 

mengembangkan sebuah gagasan terhadap sebuah pernyataan soal. Dengan 

demikian siswa menunjukkan respon yang positif sebab sebagian besar siswa 

mampu mengembangkan atau memperkaya sebuah gagasan yang ada. Hal 

tersebut dapat mendukung kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Secara keseluruhan hasil angket dari indikator yang ada 1 sampai 5, siswa 

memiliki respon yang baik  terhadap pembelajaran IPA dengan menggunakan 

model PBL.  

d. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi penelitian eksperimen. Dengan menggunakan catatan 

lapangan ini pula, dilakukan pengamatan terhadap subjek atau pun objek 

penelitian. Dari hasil catatan lapangan terdapat banyak kasus dalam pembelajaran. 

Catatan lapangan digunakan pada setiap pertemuan di kelas eksperimen. Catatan 

lapangan berisikan semua kegiatan pembelajaran di kelas, baik guru maupun 

siswa. Hasil catatan lapangan berhubungan langsung dengan rumusan masalah 

yang ke-4. Sehingga, hasil catatan lapangan akan dibahasa pada pembahasan 

mengenani factor penghambat dan pendukung dalam penelitian yang 

menggunakan model PBL pada kelas eksperimen. 
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B. Pembahasan 

1. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa di Kelas Eksperimen 

Bagian ini berisi pembahasan mengenai bagaimana peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif di kelas eksperimen. Pelaksanaan pembelajaran 

mengacu pada langkah-langkah model PBL dengan memperhatikan indikator dari 

berpikir kreatif. Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas eksperimen sesuai 

dengan jadwal mata pelajaran yang berada di sekolah dengan alokasi waktu 2x35 

menit setiap pertemuannya. 

Sebelum memulai pertemuan pada pembelajaran dengan model PBL, siswa 

diberikan pretes terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa kelas eksperimen. Setelah melakukan pretes, dilanjutkan dengan 

kegiatan pembelajaran dengan jumlah pertemuan sebanyak tiga kali pertemuan 

sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya 

setelah tiga pertemuan terlaksana sesuai RPP, barulah siswa diberikan postes 

untuk mengetahui kemampuan akhir siswa setelah diberikan. Penelitian ini dibagi 

menjadi tiga tahapan pertemuan adalah sebagai berikut. 

a. Pertemuan pertama 

Pertemuan pertama dilakukan pada jam setelah istirahat, yaitu pukul 10.15 

WIB. Pada pertemuan ini siswa terlihat segar, aktif, dan senang dalam 

pembelajaran. Akan tetapi, setelah melewati jam pertama terdapat penurunan 

keaktifan dalam pembelajaran menjadi sedikit kegaduhan dalam kelompok kecil. 

Materi pada pertemuan pertama yaitu benda padat dan sifatnya. 

Pada pertemuan pertama, pembelajaran dengan model PBL membuat 

keaktifan anak tinggi dan antusias dikarenakan mereka suka dengan pembelajaran 

yang adanya praktek. Sebelum memulai pembelajaran siswa diberikan cerita 

terlebih dahulu dikarenakan kegaduhan kecil tadi yang diakibatkan masuk setelah 

istirahat. 

Kegiatan inti di pertemuan pertama sangat sesuai dengan rencana 

pembelajaran, walaupun di awal ada sedikit kendala. Pembelajaran dilakukan 

sesuai dengan tahapan model PBL yang meliputi 1) Orientasi,  2) Organisasi, 3) 

Investigasi, 4) Presentasi, dan 5) Analisis. 
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Pada pertemuan pertama ini tidak ada satu pun siswa yang menyimpang dari 

langkah PBL. Semuanya dapat terorganisir dengan baik dan dapat memahami 

pelajaran dengan baik 

b. Pertemuan kedua 

Pada pertemuan kedua dilakukan pada pagi hari di jam pertama (2x35 

menit), sehingga siswa masih sangat segar dan sangat siap untuk memulai 

pembelajaran. Pada pertemuan kedua melanjutkan materi benda padat dan 

sifatnya dari pertemuan pertama sesuai dengan RPP. Pertemuan kedua yaitu 

dengan materi benda cair dan sifatnya. Jumlah siswa yang hadir pun tetap sama 

sehingga pada pertemuan kedua diharapkan bias berjalan baik seperti hari 

pertama.  

Pembelajaran disesuaikan dengan materi yang diajarkan pada pertemuan 

kedua dan tetap menggunakan tahapan model PBL. Pada pertemuan kedua ini 

praktek dan pengamatan yang dilakukan pun berbeda dengan pertemuan 

sebelumnya sehingga siswa tidak jenuh. 

Sesuai yang diharapkan, pada pertemuan kedua kali ini siswa tetap aktif dan 

dapat memahami materi pelajaran yang disampaikan serta dapat melakukan 

pengamatan dan praktek dengan baik. 

c. Pertemuan ketiga 

Pertemuan ketiga dilaksanakan setelah pembelajaran kedua, yaitu pada jam 

kedua dengan alokasi waktu yang sama 2x35 menit. Dua pertemuan dilakukan 

langsung pada hari itu dikarenakan tidak ada lagi pertemuan selanjutnya 

dikarenakan ada Ujian Kenaikan Kelas (UKK) sehingga dilanjutkan pada jam 

kedua. 

Pada jeda memasuki jam kedua, siswa diberikan cerita terlebih dahulu 

supaya tidak merasa bosan. Siswa pun menyimak dengan baik dan mengikuti alur 

cerita, dibuktikan dengan banyaknya yang bertanya karena penasaran. Cerita 

berlangsung sampai jeda selesai. 

Pertemuan ketiga dilanjutkan setelah jeda pendek. Pertemuan ketiga baru 

dimulai langsung dikondisikan dengan “tepuk semangat” yang bertujuan agar 

siswa tidak bosan. Pertemuan ketiga melanjutkan materi dari pertemuan kedua 

yaitu benda gas dan sifatnya. 
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Minat siswa terhadap pembelajaran masih tetap baik pada pertemuan ketiga. 

Mereka tetap aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dari beberapa 

siswa sering terdengar jawaban yang unik pada setiap tanya-jawabsehingga 

memicu siswa yang lainnya untuk menjawab dengan jawaban yang lain pula. 

Adapun rata-rata pretes yang diperoleh dari hasil tes siswa yaitu 8,33 dan 

postes sebesar 11,45, sehingga terjadi peningkatan rata-rata skor sebesar 3,12. 

Dilihat dari rata-rata hasil dapat diketahui bahwa kemampuan berpikir kreatif 

siswa dengan model PBL meningkat secara signifikan. 

2. Peningkatan Hasil Belajar Siswa di Kelas Eksperimen 

Bagian ini berisi pembahasan mengenai bagaimana peningkatan hasil 

belajar siswa di kelas eksperimen. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada 

langkah-langkah model pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 

eksperimen sesuai dengan jadwal mata pelajaran yang berada di sekolah dengan 

alokasi waktu 2x35 menit setiap pertemuannya. 

Pembelajaran yang mengukur hasil belajar juga diukur dan dikembangkan 

dalam pembelajaranbersamaan dengan pertemuan yang dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif. Hanya saja hasil belajar 

adalah variabel lain yang diukur peningkatannya. 

Pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk melihat 

peningkatan hasil belajar bersamaan dengan melihat peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif. Bisa juga dikatakan bahwa dalam pembelajaran mana pun 

mengukur kemampuan siswa, hasil belajar merupakan variabel yang tidak dapat 

dipisahkan. 

Adapun rata-rata pretes yang diperoleh dari hasil tes siswa yaitu 8,15 dan 

postes sebesar 10,27 sehingga terjadi peningkatan rata-rata skor sebesar 2,12. 

Dilihat dari rata-rata hasil dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa dengan model 

PBL meningkat secara signifikan. 

3. Perbedaan Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Pembahasan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perbedaan 

peningkatan kemampuan siswa baik di kelas eksperimen maupun kontrol. Analisis 
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data ini juga ditujukan untuk melihat model pembelajaran mana yang lebih baik 

dalam meningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama menyatakan bahwa kemampuan 

berpikir kreatif siswa meningkat pada kelas eksperimen. Hal ini dapat dilihat dari 

selisih perbedaan rata-rata nilai pretes dan postes kemampuan berpikir kreatif. 

Untuk melihat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa di 

kelas eksperimen dan di kelas kontrol dilakukan perbandingan dengan uji hasil 

pretes untuk mengetahui kemampuan awal siswa di kedua kelas dan melihat 

apakah kemampuan awal siswa di kedua kelas sama ataukah berbeda terlampir di 

Tabel 4.6 (hlm.46). Selanjutnya dilihat pula hasil uji postes setelah diberikan 

perlakuan di kedua kelas yang bertujuan untuk melihat peningkatan kedua kelas 

dibandingkan dengan kemampuan awal terlampir di Tabel 4.8 (hlm.47) 

Kelas eksperimen dengan jumlah 33 siswa, besarnya rata-rata pretes 8,33 

dan rata-rata hasil pretes kelas kontrol yaitu 6,47. Sehingga terdapat perbedaan 

kemampuan awal siswa diantara kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol.Kemudian berdasarkan hasil postes, rata-rata skor kelas eksperimen 

diperoleh skor sebesar 11,45 dan hasil rata-rata skor postes kelas kontrol sebesar 

6,43. Sehingga dapat dilihat, terjadi peningkatan secara signifikan pada kelas 

eksperimen dan terjadi penurunan pada kelas kontrol. Artinya model PBL dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dibandingkan dengan 

menggunakan model konvensional.  

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembelajaran IPA dengan 

Menggunakan Model PBL di Kelas Eksperimen 

Pencapaian keberhasilan kegiatan pembelajaran juga dapat dipengaruhi oleh 

faktor yang dapat mendukung atau menghambatnya selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Adapun instrumen yang digunakan berupa angket terbuka, catatan 

lapangan dan lembar observasi aktivitas siswa yang disesuaikan dengan tahapan 

kegiatan model PBL. Penyusunan instrumen tersebut ditujukan untuk memperoleh 

kecukupan data mengenai seberapa besar pengaruh model PBL dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Berdasarkan angket terbuka dan catatan lapangan yang disebarkan pada 

akhir kegiatan pertemuan pembelajaran di kelas eksperimen diperoleh beberapa 
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data mengenai faktor-faktor yang dapat mendukung siswa dalam memahami 

materi adalah sebagai berikut. 

a. Faktor Pendukung 

1) Siswa berdiskusi dengan baik, sesuai dengan tahapan PBL; 

2) Siswa aktif dalam melaksanakan pembelajaran,sesuai dengan kelebihan 

PBL menurut Lidinillah; 

3) Guru memberikan bantuan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

dapat membantu siswa untuk memahami cara penyelesaian masalah, sejalan 

dengan teori Vygotsky; 

4) Siswa dapat memperkaya gagasan, sejalan dengan teori Konstruksivisme; 

5) Adanya LKS yang dapat digunakan sebagai salahsatu alat untuk 

mempermudah siswa dalam memahami konsep pembelajaran.  

6) Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, karena adanya praktek yang 

langsung melibatkan siswa, sesuai dengan tahapan PBL; 

7) Siswa dapat mempertimbangkan situasi yang berbeda,sesuai dengan 

indikator berpikir kreatif. 

8) Beberapa siswa menikmati tantangan dan optimis pada pembelajaran, sesuai 

dengan ciri-ciri berkemampuan berpikir kreatif Muntaji. 

b. Faktor yang menghambat. 

1) Waktu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif kurang banyak; 

2) Waktu pelaksanaan penelitian yang kurang tepat dengan keadaan sekolah 

yang mendekati UKK; 

3) Kurang bisa konsentrasi karena adanya siswa kelas lain yang melihat dari 

jendela; 

4) Suasana ruangan yang kurang terang dan dekat dengan ruangan kelas 

rendah; 

5) Beberapa siswa diandalkan dalam praktek dan pengisian LKS, sesuai 

dengan salah satu kekurangan PBL menurut Lidinillah;  

6) RPP yang dibuat masih memiliki kekurangan sehingga menghambat dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa; 

7) LKS masih belum menuntun siswa untuk bisa mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif; 
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8) Media masih belum mampu membantu mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa; 

9) Guru masih kurang memperhatikan siswa dalam membantu memecahkan 

masalah, sesuai dengan kelemahan PBL menurut Lidinillah. 

 

 


