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ABSTRAK  

Munarni. 2022. Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning (PJbL) 

Berbasis Lingkungan Sekitar Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta 

Didik. Skripsi Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Nurlina dan 

pembimbing II Salwa Rufaida. 

Permasalahan yang dialami dalam penelitian ini yaitu kemampuan 

peserta didik  untuk berpikir lancar, berpikir luwes, elaborasi, dan originalitas 

masih rendah terutama pada materi pengukuran besaran dan satuan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan berpikir kreatif peserta didik 

pada kelas X MIPA 6 menggunakan model pembelajaran project based learning 

(PJbL) dan dikelas X MIPA 1 menggunakan model pembelajaran konvensional, 

serta mengetahui pengaruh model project based learning terhadap kelas X MIPA 

6 dan model pembelajaran konvensional dikelas X MIPA 1 terhadap 

keterampilan berpikir kreatif peserta didik.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian quasi experiment. 

Tingkat keterampilan berpikir kreatif peserta didik kelas X MIPA 6 memperoleh 

nilai rata-rata sebesar 86,31 dan kelas X MIPA 1 sebesar 81,54. Berdasarkan uji 

hipotesis yang dilakukan pada tes awal (pretest) diperoleh sig. 0,353 > 0,05 hal 

ini menunjukkan keterampilan berpikir kreatif kedua kelas sama. Sedangkan 

hasil uji hipotesis analisis data yang dilakukan setelah diberikan perlakuan 

(posttest) diperoleh sig. 0,002 < 0,05 hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan berpikir kreatif peserta didik.  

 

Kata Kunci : Keterampilan Berpikir Kreatif, project based learning (PJbL) 
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BAB I 

        PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pandangan umum terkait konsep pendidikan selalu diidentikkan dengan 

anggapan bahwa pengetahuan merupakan seperangkat fakta-fakta yang 

diperoleh peserta didik melalui hafalan. Anggapan tersebut berakibat pada 

kegiatan pembelajaran peserta didik yang menunjukkan cara-cara menghafal 

untuk menguasai mata pelajaran tertentu. Tujuan pendidikan nasional telah 

mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia yang kreatif. Pernyataan 

tersebut dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 

2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab(Prawira, 2014). 

Abad 21 menuntut peserta didik menjadi Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas sehingga mampu bersaing dalam persaingan global. Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas berasal dari proses pendidikan yang berkualitas juga, 

dimana dalam proses pendidikan tersebut peserta didik dibekali dengan 

keterampilan-keterampilan guna memecahkan masalah, mencari alternatif 

solusi pemecahan masalah, dan berpikir reflektif serta evaluatif. 

1 
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Keterampilan-keterampilan tersebut merupakan keterampilan-

keterampilan berpikir yang meliputi keterampilan berpikir kritis dan kreatif. 

Keterampilan berpikir merupakan salah satu kecakapan hidup yang perlu 

dikembangkan melalui proses pendidikan. Keterampilan berpikir sangat 

penting untuk membekali peserta didik bersaing di dunia global. Dengan 

demikian, peserta didik tidak hanya diorientasikan pada kecerdasan semata 

namun juga mempertimbangkan pentingnya kecakapan dalam melatih 

keterampilan berpikir. 

Salah satu keterampilan berpikir yang penting untuk dikembangkan 

pada bidang pendidikan adalah keterampilan berpikir kreatif. Berpikir kreatif 

dapat meningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas akan menghantarkan Indonesia ke posisi terkemuka, atau paling 

tidak sejajar dengan negara-negara lain, baik dalam pembangunan ekonomi, 

politik, maupun sosial budaya. Untuk itu berpikir kreatif merupakan salah satu 

aspek yang membutuhkan perhatian serius dalam bidang pendidikan, karena 

dengan adanya perhatian dan upaya yang sungguh-sungguh dalam 

mengembangkan kreativitas, akan menjadikan peserta didik cerdas dalam 

menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidupnya serta mampu bersaing 

di tingkat dunia (Budi, 2019). Berpikir kreatif adalah aktivitas kognitif dalam 

menemukan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Berpikir kreatif 

merupakan cara berpikir yang original dan reflektif dan menghasilkan suatu 

produk yang kompleks. Termasuk dalam berpikir kreatif adalah mensintesis 

gagasan, menghasilkan gagasan baru, dan menentukan kefektifan gagasan yang 

ada. 
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Keterampilan yang diharapkan pada peserta didik saat ini adalah 

bagaimana cara peserta didik  berpikir kreatif dalam memecahkan suatu 

masalah. Keterampilan berpikir kreatif merupakan aspek penting bagi siswa 

agar dapat memecahkan suatu masalah dan menemukan ide untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Keterampilan berpikir kreatif dapat melatih 

siswa untuk mengembangkan banyak ide dan argumen, mengajukan 

pertanyaan, mengakui kebenaran argumen, bahkan membuat siswa mampu 

bersifat terbuka dan responsif terhadap perspektif yang berbeda-beda. 

Keterampilan berpikir kreatif merupakan bagian dari proses 

pembelajaran untuk membantu peserta didik menjadi pebelajar sukses, individu 

yang percaya diri serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab 

sehingga penting dikembangkan pada berbagai mata pelajaran untuk membantu 

siswa agar mampu mengembangkan kreativitasnya serta kreatif dalam 

memecahkan masalah. Keterampilan berpikir kreatif dianggap sebagai 

keterampilan yang sangat penting dalam menghasilkan ide-ide baru dengan 

menggabungkan, mengubah atau menambah ide yang ada, menggunakan 

berbagai ide, memperbaiki, menganalisis dan mengevaluasi ide-ide dalam 

rangka meningkatkan dan memaksimalkan upaya kreatif (Dwi Sambada,2016) 

Menghadapi perkembangan dunia pendidikan, banyak upaya yang 

dilakukan oleh sekolah sebagai satuan pendidikan untuk melahirkan peserta 

didikyang berkualiatas dan berdaya saing. Salah satu upaya yang dilakukan 

adalah penggunaan strategi belajar serta selalu berinovasi untuk menerapkan 

model pembelajaran yang berorientasi pada tuntutan keterampilan yang ingin 

dicapai oleh peserta didik. Akan tetapi, usaha yang dilakukan oleh satuan 
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pendidikan tersebut pada kenyataannya hanya meningkatkan hasil belajar 

peserta didik saja.Masih kurangnya keterlibatan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga peserta didik akan cenderung diam dan hanya 

mendengarkan penjelasan guru tanpa diberi kesempatan untuk memberikan 

ide-ide yang dimiliki peserta didik, dan kurangnya penggunaan 

modelpembelajaran yang bervariasi untuk membuat peserta didik berperan 

aktif dan kreatifdalam pembelajaran. 

Fisika merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan gejala-gejala 

alam dan identik dengan pemecahan masalah. Proses memecahkan masalah 

mencakup keterampilanseperti identifikasi dan kemampuan untuk mencari, 

memilih, mengevaluasi, mengorganisir, dan mempertimbangkan berbagai 

alternatif dan menafsirkan informasi. Seseorang harus mampu mencari 

berbagai solusi dari sudut pandang yang berbeda-bedadalam memecahkan 

masalah yang kompleks. Pemecahan masalah memerlukan kerjasama tim, 

kolaborasi efektif dan kreatif dari guru dan siswa untuk dapat melibatkan 

teknologi, dan menangani berbagai informasi yang sangat besar jumlahnya, 

dapat mendefinisikan dan memahami elemen yang terdapat pada pokok 

permasalahan, mengidentifikasi sumber informasi dan strategi yang diperlukan 

dalam mengatasi masalah. Siswa juga harus mampu menerapkan alat dan 

teknik yang tepat secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan. 

Dalam hal ini, sangat dibutuhkan keterampilan berpikir kreatif yang akan 

mengantarkan peserta didik untuk melahirkan berbagai alternatif pemecahan 

masalah di bidang fisika. 
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Kemampuan berpikir kreatif dapat diperoleh dari hasil interaksi antara 

peserta didik, pendidik serta lingkungannya.Berpikir kreatifidentik dengan 

mengungkapkan suatu gagasan baru atau menyelesaikan sebuah permasalahan 

dalam pembelajaran berbeda dari yang lainnya.Dalam pengertian ini gagasan 

yang dituangkan berdasarkan akal pemikiran sehat dan logis serta tidak 

menyinggung ataupun menyalahkan gagasan orang lain.Setiap peserta didik 

memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah. Hal ini 

juga mempengaruhi bagaimana peserta didik menyelesaikan permasalahan. 

Keterampilan berpikir kreatif adalah keterampilan kognitif untuk memunculkan 

dan mengembangkan gagasan baru, ide baru sebagai pengembangan dari ide 

yang telah lahir sebelumnya dan keterampilan untuk memecahkan 

masalah(Puspa Armandita,2016). 

Berdasarkan observasi awal di SMA Negeri 1 Gowa terkait kemampuan 

peserta didik dalam menanggapi pertanyaan berupa masalah fisika yang dapat 

menggambarkan kemampuan dalam mengungkapkan gagasan baru sebagai 

dasar keterampilan berpikir kreatifnya menunjukkan bahwa hanya sekitar 12 

dari 35 peserta didik atau 34,3% yang mampu menanggapi pertanyaan tersebut 

dengan baik serta memberikan gagasan atau pendapatnya terkait topik 

pembelajaran dan selebihnya hanya sebagai pendengar dan tidak memiliki 

tanggapan apa-apa dalam proses belajar. Guru telah berupaya untuk 

menerapkan model pembelajaran  sebaik mungkin yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas atau prestasi dari peserta didik. Namun, hasil 

menunjukan bahwa penerapan atau penggunaan  model pembelajaran tersebut 

belum maksimal dalam melatih keterampilan berpikir kreatif peserta didik. 
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Padahal keterampilan berpikir kreatif  merupakan keterampilan yang 

dibutuhkan di era revolusi 4.0 dimana siswa tidak lagi diajak untuk sekedar 

mengetahui namun diarahkan untuk memberikan solusi kreatif yang dimiliki. 

Keterampilan berpikir kreatif dapat dilatih melalui sebuah proses pembelajaran.  

Berdasarkan permasalahahan tersebut,salah satu upaya untuk melatih 

keterampilan berpikir peserta didik adalah melalui penerapan model 

pembelajaran yang mampu melatih kreativitas dan aktivitas peserta didik 

secara nyata. Hal ini dapat menjadi solusi preventif dalam penyajian 

pembelajaran dengan pemberian tugas yang kompleks bagi peserta didik 

sehingga merangsang kemampuan berpikirnya sehingga berimplikasi langsung 

terhadap keterampilan berpikir. Dibutuhkan model pembelajaran yang 

mengarahkan peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, 

sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Salah 

satu model pembelajaran yang memiliki orientasi tersebut adalah Project Based 

Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran ini berpusat 

pada peserta didikyang berfokus pada melatih peserta didik melakukan suatu 

investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara 

konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis 

riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. 

Selain itu project based learnig (PjBL) dapat melatih peserta didik 

membangun pengetahuan secara konstruktif  yang dapat  menstimulus 

kemampuan berpikir melalui investigasi untuk memecahkan  permasalahan 

yang nyata. Model pembelajaran project based learning (PjBL) juga dapat 

meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar dan mendorong mereka 
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untuk melakukan pekerjaan penting (Abdullah,2014). Project based learning 

dikolaborasikan dengan konsep lingkungan sekitar dengan tujuan agar peserta 

didik menjadi lebih aktif  memecahkan masalah-masalah yang bersifat 

kontekstual dan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga berakibat 

nyata pula bagi diri peserta didik. Dengan demikian, peserta didik  mempunyai 

pilihan untuk menyelidiki topik-topik yang berkaitan dengan masalah dunia 

nyata, saling bertukar pendapat antara kelompok yang membahas topik yang 

berbeda, mempresentasikan proyek atau hasil diskusi mereka melalui 

kreativitas berpikirnya sehingga menemui sebuah solusi yang paling tepat. 

Model pembelajaran berbasis proyek ini dianggap sebagai model pembelajaran 

yang mampu  mengembangkan keterampilan tingkat tinggi peserta didik yang 

juga merupakan tujuan pembelajaran yang dicanangkan pada 

kurikulum.Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian yang 

berjudul“Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Berbasis 

Lingkungan Sekitar Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta Didik”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana keterampilan berpikir kreatif  peserta didik SMA Negeri 1 Gowa 

yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Project Based 

Learning(PjBL) berbasis lingkungan sekitar? 

2. Bagaimana keterampilan berpikir kreatif peserta didik SMA Negeri 1 Gowa 

yang diajar dengan pembelajaran konvensional?  
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3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran Project 

Based Learning (PjBL) terhadap keterampilan berpikir kreatif peserta didik 

SMA Negeri 1 Gowa dan yang diajarkan dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan keterampilan berpikir kreatif  peserta didik SMA Negeri 1 

Gowa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Project Based 

Learning(PjBL) berbasis lingkungan sekitar. 

2. Mendeskripsikan keterampilan berpikir kreatif  peserta didik SMA Negeri 1 

Gowa yang tidak diajar dengan menggunakan model pembelajaran Project 

Based Learning(PjBL) berbasis lingkungan sekitar. 

3. Menganalisis signifikansi pengaruh model pembelajaran Project Based 

Learning(PjBL)terhadap keterampilan berpikir kreatif peserta didik SMA 

Negeri 1 Gowa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah: 

1. Bagi peserta didik, dapat memberikan pengaruh penting terhadap kreativitas 

peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang menarik dengan di 

terapkannya model pembelajaran project based learning (PjBL). 
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2. Bagi guru, dapat menambah khasanah pengetahuan tentang penerapan 

model pembelajaran Project Based Learning (PjBL)pada mata pelajaran 

fisika dalam upaya meningkatkan kreativitas peserta didik. 

3. Bagi peneliti, mengembangkan kemampuan peneliti dalam menerapkan 

model pembelajaran Project Based Learning (PjBL)pada mata pelajaran 

fisika untuk meningkatkan kreativitas peserta didik agar nantinya dapat 

diterapkan pada saat menjadi guru atau pendidik. 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

A. Konsep Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagi pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, 

termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran,tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran , Iingkungan pembelajaran , dan pengelolaan kelas. Model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu, dan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktifitas belajar mengajar. Berdasarkan dua pendapat di atas, 

maka dapat di simpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan berfungsi 

sebagi pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang 

dan melaksanakan proses belajar mengajar(Darmadi, 2017). 

Banyak model pembelajaran yang telah dikembangkan oleh para pakar 

pendidikan dan pembelajaran untuk menjadi seorang pendidik yang 

profesional. Pengetahuan tentang model-model pembelajaran harus dimiliki 

oleh sebab itu pembelajaran memiliki beberapa fungsi.
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutarto dan Indrawati (2013) bahwa 

model pembelajaran terdiri atas 11 (sebelas) yaitu: (1) membantu dan 

membimbing pendidik untuk teknik, strategi. dan metode pemebelajaran agar 

tujuan mengkonstruk kurikulum, silabus atau konten dalam silabus pelajaran: 

(6) membantu guru atau instruktur dalam memilih materi yang tepat (2) 

membantu guru menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang 

diinginkan; (3) membantu guru dalam menentukan cara dan sarami untuk dapat 

menciptakan lingkungan yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran: (4) 

membantu menciptakan interaksi antara guru dan peserta didik yang diinginkan 

selama proses pembelajaran berlangsung: (5) membantu guru dalam untuk 

pembelajaran, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan silabus; (7) 

membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai; (8) 

memberikan hahan prosedur untuk mengembangkan materi dan sumber belajar 

yang menarik dan efektif; (9) merangsang pengembangan inovasi pembelajaran 

yang baru; (10) membantu mengkomunikasikan informasi tentang teori 

mengajar; dan (11) membantu membangun hubungan antara belajar dan 

mengajar secara empiris(Martawijaya, 2016). 

 

B. Model Project Based Learning (PjBL)  

1. Pengertian PjBL 

Pembelajaran berbasis proyek atau disebut dengan Project Based 

Learning (PjBL) merupakan salah satu upaya untuk mengubah 

pembelajaran yang selama ini berpusat pada guru menjadi pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek 

memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di 
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kelas dengan melibatkan kerja proyek.Kerja proyek yang dimaksud adalah 

menyajikan tugas-tugas yang kompleks bagi peserta didik yang mampu 

membangkitkan minat belajar peserta didik, merangsang kemampuan dalam 

memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, 

serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja secara 

mandiri. (Priansa, 2017: 206-207). 

Menurut Purnawan (Priansa, 2017: 207) pembelajaran berbasis 

proyek ini tidak hanya mengkaji hubungan antara informasi teoritis dan 

praktik, tetapi juga memotivasi peserta didik untuk merefleksikan hal-hal 

yang mereka pelajari dalam pembelajaran dalam sebuah proyek 

nyata.Peserta didik dapat bekerja secara nyata, seolah-olah ada di dunia 

nyata yang dapat menghasilkan produk secara realistis. 

Santyasa (Priansa, 2017: 206-207) prinisp yang mendasari adalah 

bahwa dengan aktivitas kompleks ini, pada umumnya proses pembelajaran 

yang terjadi tidak tersusun dengan baik. Pembelajaran berbasis proyek juga 

dapat meningkatkan keyakinan diri para peserta didik, motivasi untuk 

belajar, kemampuan kreatif, dan mengagumi diri sendiri. 

Pembelajaran berbasis proyek dilandasi oleh teori-teori pendahulu 

yang menjadi rujukan dalam membentuk konstruk pembelajaran berbasis 

proyek, salah satu landasan teorinya adalah Teori Piaget, Vygotsky dan 

Kontruktivisme. (Priansa, 2017: 208). 

Pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk berkarya 

baik secara individual maupun kelompok diantaranya adalah pembelajaran 

berbasis proyek. Ada beberapa pengertian PjBL menurut para ahli, 
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diantaranya Mukhlis, dkk. (2010), project based learning merupakan model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola 

pembelajaran di kelas dengan melibaikan kerja proyek. Adapun menurut 

Purnama (2007), adalah sebuah model pembelajaran yang tepat untuk 

memenuhi kebutuhan ini, di mana peserta didik dilibatkan langsung dalam 

memecahkan permasalahan yang ditugaskan, mengizinkan para peserta 

didik untuk aktif membangun dan mengatur pembelajarannya, dan dapat 

menjadikan peserta didik yang realistis. Wina (2009), mendefinisikan 

project based learning pembelajaran berbasis proyek sebagai model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola 

pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek adalah 

suatu bentuk kerja yang memuat tugas-tugas yang kompleks berdasarkan 

kepada pertanyaan dan permasalahan (problem) yang sangat menantang, 

dan menuntut peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, 

membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja secara mandiri tujuannya 

yaitu agar peserta didik mempunyai kemandirian dalam menyelesaikan 

tugas yang dihadapinya. 

Berbagai teori di atas, dapat disimpulkan bahwa PjBL adalah model 

yang menekankan pada pengadaan proyek dalam pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik aktif untuk memberi stimulus mengatasi masalah, 

yang dilakukan secara berkelompok maupun individu, dan pada akhirnya 

menghasilkan suatu karya nyata. Goldston & Downey (2013) menyatakan 

bahwa observasi dan keterlibatan peserta didik secara langsung akan 
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mendorong peserta didik untuk menggunakan semua indera (penglihatan, 

pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa saat yang tepat) untuk 

memberikan informasi yang maksimal ketika mengamati suatu objek 

sehingga pembelajaran lebih bermakna(Al-Tabany, 2014). 

2.  Langkah-langkah PjBL  

Langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning 

menurut Rais dalam Lestari adalah sebagai berikut: 

1) Membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang (start with the 

big question) Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving 

question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk 

melakukan suatu aktivitas. Topik yang diambil hendaknya sesuai 

dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi 

mendalam. 

2) Merencanakan proyek (design a plan for the project). Perencanaan 

dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dengan peserta didik. 

Dengan demikian peserta didik diharapakan akan merasa memiliki atas 

proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan 

aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial 

dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta 

menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk 

menyelesaikan proyek.  

3) Menyusun jadwal aktivitas (create a schedule). Pendidik dan peserta 

didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam 

menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas, dan 
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peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Biarkan 

peserta didik mencoba menggali sesuatu yang baru, akan tetapi 

pendidik juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta didik 

melenceng dari tujuan proyek. Proyek yang dilakukan oleh peserta 

didik adalah proyek yang membutuhkan waktu yang lama dalam 

pengerjaannya, sehingga pendidik meminta peserta didik untuk 

menyelesaikan proyeknya secara berkelompok di luar jam sekolah. 

Ketika pembelajaran dilakukan saat jam sekolah, peserta didik tinggal 

mempresentasikan hasil proyeknya di kelas.  

4) Mengawasi jalannya proyek (monitor the students and the progress of 

the project). Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor 

terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. 

Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada 

setiap proses. Dengan kata lain, pendidik berperan sebagai mentor bagi 

aktivitas peserta didik. Pendidik mengajarkan kepada peserta didik 

bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Setiap peserta didik dapat 

memilih perannya masing masing dengan tidak mengesampingkan 

kepentingan kelompok. 

5) Penilaian terhadap produk yang dihasilkan (assess the outcome). 

Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur 

ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing 

masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman 

yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu pendidik dalam 

menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk 
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dilakukan saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya 

di depan kelompok lain secara bergantian.  

6) Evaluasi (evaluate the experience). Pada akhir proses pembelajaran, 

pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan 

hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik 

secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta 

untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama 

menyelesaikan proyek. Menurut Educational Technology Division-

Ministry of Education Malaysia (2006) terdapat 6 langkah agar 

pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini berhasil yaitu dengan 

mempersiapkan pertanyaan penting terkait suatu topik materi yang akan 

dipelajari, membuat rencana proyek, membuat jadwal, memonitor 

pelaksaan pembelajaran Project Based Learning(PjBL), melakukan 

penilaian, dan valuasi pembelajaran Project Based Learning(PjBL). 

Pengalaman belajar peserta didik selama pelaksanaan model 

pembelajaran project based learning antara lain peserta didik diajak untuk 

peduli terhadap masalah- masalah di lingkungan sekitar dalam kehidupan 

mereka sehari hari, berlatih untuk peka pada lingkungan, belajar mencari 

pertanyaan esensial, peserta didik berlatih, berpikir logis, kritis, dandetil, 

berpikir tentang detil pekerjaan yang harus dilakukan, berpikir asosiatif 

yakni menghubungkan satu aspek pekerjaan dengan pekerjaan lainnya, 

berpikir tentang urutan waktu,belajar membagi tugas sesuai minat dan 

kemampuan, inisiatif peserta didik untuk mengarahkan sendiri dalam 

belajar, berusaha mencari sumber informasi dan pengetahuan, peserta 
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didik mencoba cara kerja sesuai pemahaman mereka, saling berdiskusi dan 

bekerjasama, dan belajar dari kesalahan untuk kemudian memperbaikinya 

sendiri.(Nurhayati &Hariant, 2019). 

3.  Kelebihan dan kelemahan PJBL 

Menurut Moursund keuntungan Pembelajaran Berbasis Proyek 

adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan motivasi. 

Laporan-laporan tertulis tentang proyek itu banyak yang 

mengatakan bahwa peserta didik suka tekun sampai kelewat batas waktu, 

berusaha keras dalam mencapai proyek.Guru juga melaporkan 

pengembangan dalam kehadiran dan berkurangnya keterlambatan.Peserta 

didik melaporkan bahwa belajar dalam proyek lebih menyenangkan dari 

pada komponen kurikulum yang lain.  

b. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah  

Penelitian pada pengembangan keterampilan kognitif tingkat 

tinggi peserta didik menekankan perlunya bagi peserta didikuntuk terlibat 

di dalam tugas-tugas pemecahan masalah dan perlunya untuk 

pembelajaran khusus pada bagaimana menemukan dan memecahkan 

masalah. Banyak sumber yang mendiskripsikan lingkungan belajar 

berbasis proyek membuat peserta didikmenjadi lebih aktif dan berhasil 

memecahkan proyek-proyekyang kompleks. 

c. Meningkatkan kecakapan kolaboratif.  

Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan peserta 

didik mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan. Kelompok 
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kerja kooperatif, evaluasi peserta didik, pertukaran informasi online 

adalah aspek-aspek kolaboratif dari sebuah proyek.Teori-teori kognitif 

yang baru dan konstruktivistik menegaskan bahwa belajar adalah 

fenomena sosial, dan bahwa peserta didikakan belajar lebih di dalam 

lingkungan kolaboratif. 

d. Meningkatkan keterampilan mengelola sumber.  

Bagian dari menjadi peserta didikyang independen adalah 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. 

Pembelajaran berbasis proyek (PjBL) yang diimplementasikan secara 

baik memberikan kepada peserta didikpembelajaran dan praktik dalam 

mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber 

lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 

Kekurangan pembelajaran berbasis proyek (PjBL) adalah sebagai 

berikut:  

a. Pembelajaran berbasis proyek (PjBL) memerlukan banyak waktu yang 

harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. 

b. Banyak orang tua peserta didikyang merasa dirugikan, karena menambah 

biaya untuk memasuki sistem baru. Banyak pengajar merasa nyaman 

dengan kelas tradisional, dimana pengajar memegang peran utama di 

kelas. Ini merupakan suatu transisi yang sulit, terutama bagi pengajar 

yang kurang atau tidak menguasai teknologi. 
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C. Hakikat Lingkungan Sekitar 

Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar 

manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa 

yang terjadi termasuk kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan 

pengaruh kuat kepada individu.Dari definisi tersebut lingkungan merupakan 

segala sesuatu yang ada di sekitar yang berhubungan dengan kehidupan kita, 

baik benda hidup maupun benda mati.Lingkungan (environment) sebagai dasar 

pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku 

individu dan merupakan faktor belajar yang penting. Lingkungan memiliki 

pengaruh yang cukup besar bagi keberhasilan belajar peserta didik, 

kemampuan peserta didik yang baik bila tidak didukung dengan lingkungan 

yang kondusif untuk belajar, maka akan sulit mencapai tujuan pembelajaran 

yang maksimal. Bila lingkungan sudah kondusif dan mendukung untuk 

melakukan proses pembelajaran, maka hal itu sangat membantu peserta didik 

dalam mencapai tujuan pembelajaran (Kadir, 2012). 

Pemanfaatan lingkungan alam sebagai sumber belajar dapat dilakukan 

dalam rangka mengembangkan potensi siswa untuk melakukan kegiatan di luar 

kelas untuk menemukan sebab-sebab sebuah kejadian di sekitarnya, serta 

mencari hubungan antara fakta-fakta yang ada di lingkungan fisiknya seperti 

pencemaran sungai dengan pola hidup masyarakat di sekitarnya dan 

pelaksanaan peraturan atau kepatuhan hukum. Menurut Hasbullah (2005: 46) 

“Lingkungan sekolah dipahami sebagai lembaga pendidikan formal, teratur, 

sistemis, bertingkat dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat 

(mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi).”Lingkungan sekolah 
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adalah seluruh komponen atau bagian yang terdapat didalam sekolah, yang 

mana seluruh komponen dan bagian tersebut ikut berpengaruh dan menunjang 

dalam proses pencapaian tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Secara garis 

besar lingkungan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap sebuah proses 

pembelajaran bagi anak didik, karena bagaimanapun lingkungan sekitar yang 

dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan. 

Dijelaskan oleh Sudjana (2010:208), lingkungan memiliki keuntungan 

sebagaiberikut: 

a. kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa duduk di kelas 

berjam-jam, sehingga, motivasi belajar siswa akan lebihtinggi 

b. hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan situasi 

dan keadaan yang sebenarnya atau bersifatalami 

c. Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga 

kebenarannya lebih akurat 

d. Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat 

dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau 

wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta, dan lain-

lain 

e. Sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari 

bisa beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan 

buatan, dan lain-lain 

f. Siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di 

lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan 

kehidupan di sekitarnya, serta dapat memupuk cintalingkungan. 
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Lingkungan memiliki faktor penting dalam pembelajaran, faktor-

faktor tersebut meliputi: 

1. Lingkungan manusia atau interpersonal. 

2. Lingkungan sosial budaya atau kultural. 

3. Lingkungan biologis, yang meliputi flora dan fauna. 

4. Lingkungan geografis, seperti bumi, air, dan sebagainya. 

Tujuan memanfaatkan lingkungan sekitar agar pembelajaran yang 

berlangsung tidak membosankan dan siswa lebih paham benda-benda yang ada 

disekitar lingkungan sekolah. Karena dengan membawa siswa langsung 

ketempatnya siswa akan lebih memahami apa-apa saja yang ada dilingkungan 

sekolah tersebut dan manfaat lingkungan sekolahnya. Siswa tidak hanya belajar 

dengan teori tetapi langsung melihat benda sekitar. Dengan media lingkungan, 

peserta didik akan memperoleh pengetahuan langsung dari obyek nyata dengan 

kegiatan belajar yang lebih menarik, lebih hemat, bahan-bahan yang dipelajari 

lebih kaya dan beraneka ragam, sehingga pemahaman peserta didik terhadap 

ilmu pengetahuan alam tidak akan hilang selama-lamanya(Ikhsan, 

Andi;Sulaiman;Ruslan, 2017). 

 

D. Berpikir Kreatif 

Kemampuan berpikir perlu dikembangkan sejak dini, karena 

diharapkan dapat menjadi bekal dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan 

sehari-hari. Kemampuan berpikir juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

pendidikan yaitu agar siswa mampu memecahkan masalah taraf tinggi 

(Nasution,2008). Berpikir kreatif merupakan salah satu tahapan berpikir 

tingkat tinggi yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat, dan manusia 
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selalu diharapkan pada permasalahan sehingga diperlukan kreativitas untuk 

memecahkan permasalahan tersebut.pendidikan harus dilandasi sistem 

pembelajaran yang mengajarkan berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis 

merupakan penilaian kritis terhadap kebenaran fenomena, sedangkan berpikir 

kreatif berkaitan dengan kemampuan untuk memaknai fenomena. Untuk 

menilai kemampuan berpikir kreatif menggunakan acuan yang 

dibuat,sedangkan (Munandar, 2009:87) yang mengemukakan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif dirumuskan sebagai kemampuan yang 

mencerminkan aspek – aspek sebagai berikut: 

a. Berpikir lancar (Fluent thinking) atau kelancaran yang menyebabkan 

seseorang mampu mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian 

masalah atau pertanyaan.  

b. Berpikir luwes (Flexible thinking) atau kelenturan yang menyebabkan 

seseorang mampu menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang 

bervariasi.  

c. Berpikir Orisinil (Original thinking) yang menyebabkan seseorang mampu 

melahirkan ungkapan-ungkapan yang baru dan unik atau mampu 

menemukan kombinasi-kombinasi yang tidak biasa dari unsur-unsur yang 

biasa.  

d. Keterampilan mengelaborasi (Elaboration ability) yang menyebabkan 

seseorang mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan.  

Menurut (Mursidik, Samsiyah, & Rudyanto, 2015:98), kompetensi 

berpikir kreatif bagi peserta didik merupakan hal yang sangat penting dalam 

era persaingan global sebab tingkat kompleksitas permasalahan dalam segala 
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aspek kehidupan modern semakin tinggi. Menurut Career Center Maine 

Departmen of Labor USA (Mahmudi, 2010:22), kemampuan berpikir kreatif 

memang penting karena kemampuan ini merupakan salah satu kemampuan 

yang dikehendaki dunia kerja. Berpikir kreatif dalam pembelajaran fisika 

merupakan tujuan utama dalam proses pendidikan. Pembelajaran Fisika adalah 

bagian dari pelajaran ilmu alam. Dalam belajar fisika, yang pertama dituntut 

adalah kemampuan untuk memahami konsep, prinsip maupun hukum-hukum, 

kemudian diharapkan siswa mampu menyusun kembali dalam bahasanya 

sendiri sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan intelektualnya 

(Puspa Arnandita, dkk:2017). 

Salah satu yang dikembangkan dalam belajar fisika adalah kemampuan 

berpikir analitis, induktif dan deduktif dalam menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan peristiwa alam sekitar, baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif dengan menggunakan Matematika, serta dapat mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya diri (Depdiknas, 2013:32). Pada 

hakikatnya hasil belajar Fisika merupakan kesadaran murid untuk memperoleh 

konsep dan jaringan konsep Fisika melalui eksplorasi dan eksperimentasi, serta 

kesadaran murid untuk menerapkan pengetahuannya untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi dalam kehidupannya sehari-hari. Hasil belajar setiap 

peserta didik akan lebih bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik itu 

sendiri, untuk itu sangatlah penting bagi seorang pendidik untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. 

Ada beberapa kendala pada proses pembelajaran fisika diantaranya 

adalah  Pertama, pembelajaran fisika banyak mengandung prinsip, konsep, dan 
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teori yang abstrak sulit dipahami oleh siswa. Kedua, siswa kurang optimal saat 

mengikuti pembelajaran sehingga pemahaman konsep siswa kurang baik dan 

berakibat siswa hanya menghafal materi. Ketiga, dari kelima aspek 

kemampuan berpikir kreatif yang terlihat dalam proses pembelajaran hanya 

aspek bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru, itupun frekuensinya masih 

kecil. Dari beberapa kendala tersebut mengakibatkan banyak siswa yang 

memperoleh hasil belajar kurang dari batas ketuntasan ketuntasan dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa kurangbaik. Pembelajaran Fisika di sekolah 

hendaknya menyiapkan anak didik untuk mampu memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep-konsep 

sains yang telah  mereka pelajari, mampu mengambil keputusan yang tepat 

dengan menggunakan konsep-konsep ilmiah, dan mempunyai sikap ilmiah 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehingga memungkinkan mereka 

untuk berpikir dan bertindak secara ilmiah. Untuk memecahkan permasalahan 

pembelajaran yang demikian perlu dilakukan upaya antara lain berupa 

perbaikan strategi pembelajaran yaitu mengubah model pembelajaran yang 

dapat memfasilitasi terjadinya komunikasi antara siswa dengan siswa dan guru 

dengan siswa, sehingga mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa (Dwi Sambada,2012). 

 

E. Hasil Penelitian yang Relevan  

Hasil penelitian yang relevan digunakan sebagai referensi dalam 

penelitian yang akan dilakukan dan sebagai perbandingan antara beberapa 

penelitian yang telah dilakukan serta menjadi gambaran awal mengenai 

penelitian yang hampir sama. Berikut beberapa penelitian yang relevan tentang 
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Pengaruh Model Pembelajaran project based learning terhadap keterampilan 

berpikir kreatif peserta didik. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh (shinta puspita sari,dkk,2019) dengan judul 

penerapan model project based learning(Pjbl)untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik, bahwa Model pembelajaran 

Project Based Learning di kelas eksperimen mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatifpeserta didik. Berdasarkan  penelitian yang 

dilakukan besarnya peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

kelas eksperimen yaitu sebesar 0,5031 maka dari itu peningkatan sebesar 

0,5032 termask sedang. 

2. Penelitan yang dilakukan oleh (Hesti Noviyana,2017)  dengan judul 

pengaruh model project based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif 

matematika siswa. hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh model 

Project Based Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika 

siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 3 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2016/2017. Adapun perolehan rata–rata kemampuan berpikir 

kreatif matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran Project 

Based Learning yaitu 86,39 lebih tinggi dari rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif matematika siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional 

yaitu 53,77. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Shi Kusumaningrum,D.Djugri.,2016) 

dengan judul pengembangan perangkat pembelajaran model project based 

learning(Pjbl) untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan 

kreativitas.hasil penelitian menunjukkan Bahwa model pembelajaran yang 
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terapkan Layak Digunakan Pada Pembelajaran di dalam kelas.  Perangkat 

Pembelajaran Yang dihasilkan efektif digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains dan kreativitas siswa khususnya pada aspek 

kemampuan berpikir kreatif  serta ada perbedaan antara pem-belajaran 

model pjbl dengan pembelajaran dengan perangkat konvensional dalam 

meningkatkan keterampilan proses sains dan kreativitas siswa. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh ( Milla Minhatul Maula,dkk.,2014) dengan 

judul Pengaruh Model PjBL terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif  dan 

Hasil Belajar Siswa pada Materi Pengelolaan Lingkungan. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa berpikir kreatif kelas kontrol 

lebih rendah sebesar 70,25±12,29 jika dibandingkan dengan skor rerata 

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen sebesar 86,17±4,70; (2) 

penerapan model PjBL (Project-BasedLearning) pada materi Pengelolaan 

Lingkungan berpengaruh signifikan (p=0,00) terhadap hasil belajar kognitif 

siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Balung. Capaian hasil belajar kognitif 

kelas eksperimen sebesar 84,67±11,99 dan kelas kontrol sebesar 

65,44±15,63; Skor rerata hasil belajar afektif kelas kontrol lebih rendah 

sebesar 85,03±12,47 jika dibandingkan dengan skor rerata hasil belajar 

afektif siswa kelas eksperimen sebesar94,11±4,87. 

 

F.  Kerangka Pikir 

Berfikir kreatif merupakan keterampilan yang butuhkan oleh peserta 

didik saat ini. Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa berpikir 

kreatif yang dimiliki oleh peserta didik siswa SMA Negeri 1 Gowa masih 

minim. Guru telah berupaya menerapkan model pembelajaran yang bertujuan 
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untuk meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik. Namun, kenyataan 

menunjukkan bahwa peserta didik belum sepenuhnya dapat menggunakan 

kemampuan metakognitifnya untuk melatih keterampilan berpikirnya. Selain 

itu, minimnya keikutsertaan peserta didik untuk mengaktifkan diri dalam 

proses pembelajaran dan mengeksplorasi kemampuan berpikirnya juga teramati 

dengan jelas. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta didik dalam 

mengemukakan gagasan, ide, pendapat, atau berargumen saat diberikan 

permasalahan fisika dalam proses pembelajaran yang masih rendah. 

Oleh karena itu,ditawarkan model pembelajaran project based lerning 

(PjBL) dengan tujuan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

mengeksplorasi keterampilan berpikir kreatifnya dalam menunjang pemecahan 

masalah sebagai identitas pembelajaran fisika. Peserta didik juga diharapkan 

dapat memperoleh pengetahuandan keterampilan baru dalam pembelajaran dan 

membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan suatu masalah dalam 

pembelajaran fisikadengan harapan guru setelah melakukan proses 

pembelajaran tersebut dapat melatih keterampilan berpikir peserta didik yang 

ditunjukkan dengan keluwesan berpikir, originalitas cara berbikir, serta 

kemampuan elaborasi yang baik. 
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G.  Hipotesis  

Berdasarkan pendahuluan dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan, 

maka hipotesis yang digunakan adalah terdapat pengaruh pada  keterampilan 

berpikir kreatif  peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran 

project based  learning dan yang diajar menggunakan pembelajaran  

konvensional. 

Proses pembelajaran fisika  

1.  Peserta didik kurang terampil 

2. Kemampuan peserta didik untuk berpikir lancar, 

berpikir luwes, elaborasi dan originalitas yang 

masih minim  

Model pembelajaran project based 

learning pada kelas eksperimen  

Model Pembelajaran discovery 

learning pada  kelas kontrol  

posttest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat pengaruh terhadap keterampilan berpikir kreatif 

peserta didik kelas X MIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretest  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi 

experiment (quasi experimental). Penelitian ini dilakukan dengan memberikan 

perlakuan kepada kelompok eksperimen dan menyediakan kelompok kontrol 

sebagai pembanding. 

 

B. Lokasi penelitian  

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Gowa, yang berlokasi di Jalan 

Andi Mallombasang No.1A, Pandang Pandang, Kec. Somba Opu, Kabupaten 

Gowa, Sulawesi Selatan 92111.  

C. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2016:80) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Semester genap SMA Negeri 1 

Gowa T.P 2022/2023. 

2. Sampel  

Sampel merupakan suatu kelompok yang lebih kecil atau bagian dari 

populasi secara keseluruhan. Sampel penelitian mencerminkan dan 

menentukan seberapa jauh sampel tersebut bermanfaat  dalam membuat 
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kesimpulan penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik purpossive  sampling yang mana sampel diambil dengan 

maksud atau tujuan tertentu (Setyosari, 2013). 

Kelas yang dijadikan sampel pada penelitian adalah kelas MIPA 1 

sebagai kelas eksperimen sebanyak 35 orang dan kelas MIPA 6 sebagai kelas 

kontrol sebanyak 35 orang. Kelas X MIPA 1 dan MIPA 6 dipilih dengan 

tujuan untuk membandingkan perbedaan keterampilan berpikir kreatif peserta 

didik.  

D. Desain Penelitian  

Desain ini terdiri atas dua kelompok yaitu kelas eksperimen dan kelas 

control. Kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol pada desain ini 

tidak dipilih secara random. Kedua kelas diberi pre-test untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa. Kelas eksperimen diberikan perlakuan/treatment 

yakni pembelajaran dengan menggunakan model PjBL sedangkan kelas 

kontrol dilaksanakan pembelajaran konvesional yang diterapkan di sekolah 

tersebut. Pada akhir pembelajaran, dilaksanakan post-test bagi siswa pada 

kedua kelas untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa. Berikut ini 

skema Nonequivalent control group design.  

Tabel 3.1 Desain Penelitian Nonequivalent Control Group Design 

    ( sugiyono, 2018) 

 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O1 X2 O2 
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Keterangan: 

O1 =Pretest yang diberikan sebelum perlakuan pada kelas kontrol dan 

eksperimen. 

O2 = Posttest yang diberikan setelah penerapan perlakuan pada kelas kontrol 

dan eksperimen. 

X1 = Perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen, yaitu dengan 

menggunakan model project based learning. 

X2 = Perlakuan yang diberikan kepada kelas kontrol, yaitu dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

E. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel 

bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau penyebab timbulnya variabel terikat. 

Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

project based learning. 

Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau 

timbul karena adanya variabel bebas. Adapun variabel terikat (dependen) 

dalam penelitian ini adalah keterampilan berpikir kreatif. 

 

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel 

bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau penyebab timbulnya variabel terikat. 

Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau timbul 
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karena adanaya variabel bebas. Berikut dijelaskan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

1. Variabel Bebas 

Model Project Based Learning berbasis lingkungan merupakan 

model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berangkat dari suatu 

latar belakang masalah untuk megerjakan suatu proyek atau aktivitas nyata 

yang akan membuat siswa harus melakukan investigasi dan pemecahan 

masalah untuk dapat menyelesaikan masalah sehingga dapat meningkatkan 

siswa untuk berpikir kreatif. 

2. Variabel Kontrol 

Keterampilan berpikir kreatif  adalah kemampuan berpikir atau 

pola pemikiran peserta didik dalam menjawab pertanyaan fisika yang 

diukur dengan tes keterampilan berpikir kreatif dalam bentuk essay 

berdasarkan indikator fluency, flexibility, elaboration, dan originalty.  

 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir. 

1. Tahap Awal 

Tahap awal merupakan tahap persapan penelitian yang meliputi: 

a. Studi pendahuluan berupa pengamatan yang dilakukan di lokasi 

penelitian.  

b. Komunikasi dan wawancara dengan guru yang telah mengajar di 

SMAN 1 Gowa. 
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c. Membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, LKPD, dan modul 

pembelajaran, serta media pembelajaran . 

d. Membuat instrumen penelitian berupa instrumen tes keterampilan 

berpikir kreatif siswa.  

e. Instrumen yang telah dibuat sebelumnya selanjutnya diuji 

kelayakannya melalui validator ahli dan uji lapangan kepada peserta 

didik siswa kelas X. 

f. Instrumen yang telah diuji kelayakannya dianalisis untuk digunakan 

pada tahap pelaksanaan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian meliputi sebagai berikut: 

a. Tahap pengambilan data. Awal tahapan ini dimulai dengan 

memberikan pretest kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

mengetahui tingkat kemampuan berpikir kreatif peserta didik sebelum 

diberikan perlakuan. 

b. Kemudian kedua kelompok kelas diberikan perlakuan berbeda. Kelas 

eksperimen diberikan perlakuan pembelajaran dengan model 

pembelajaran project based learning, sementara kelompok kontrol 

diberikan perlakuan model pembelajaran konvensional. 

c. Setelah diberikan perlakuan yang berbeda, kemudian kelompok kelas 

diberikan posttest untuk mengetahui apakah terdapat perubahan tingkat 

keterampilan berpikir kreatif pada kelas yang telah diberikan perlakuan 

menggunakan model pembelajaran project based learning. 
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3. Tahap Akhir 

Tahap akhir dari proses penelitian ini sebagai berikut: 

a. Tahapan analisis data dan penyusunan laporan. Peneliti pada tahap ini 

mengolah dan menganalisis hasil pengumpulan data yang telah 

diperoleh pada tahap pelaksanaan.  

b. Kemudian peneliti akan menguji hipotesis penelitiandan menarik 

kesimpulan. 

 

H. Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian ini menggunakan jenis instrumen berupa tes 

keterampilan berpikir kreatif dalam bentuk essay yang berjumlah 12 nomor. 

Soal tersebut dibuat berdasarkan indikator berpikir kreatif yaitu kelancaran 

berpikir (fluency of thinking), berpikir luwes (flexibility), elaborasi 

(elaboration), originalitas (originality). Instrumen berupa soal essai untuk 

mengukur keterampilan berpikir kreatif peserta didik pada materi besaran 

fisika dan vektor yang diberikan pada saat pritest dan postest. Kisi-kisi soal 

keterampilan  berpikir kreatif dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 3.2 kisi-kisi tes keterampilan berpikir kreatif  

No. Indikator. Jumlah.Soal 

1. Kelancaran (fluency) 3 

2. Keluwesan (fleksibelity) 3 

3. Keaslian (originality) 3 

4. Kejelasan (elaboration) 3 

Jumlah 12 
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1. Uji Validitas Perangkat Pembelajaran  

Validitas mengacu pada aspek ketepatan dan kecermatan hasil 

pengukuran. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

instrumen dan perangkat penelitian yang digunakan benar-benar mengukur 

apa yang hendak diukur. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

uji validitas konstruksi oleh tim validator serta uji gregory dan uji validitas 

menggunakan teknik korelasi product moment pada instrumen tes.  

Uji validitas konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan 

pendapat para ahli (judgment experts)/validator sebanyak dua orang. 

(Sugiyono, 2018). Menentukan layaknya sebuah instrumen oleh tim 

validator dapat pula menggunakan uji Gregory dengan menggunakan 

persamaan berikut. 

𝑅 =
𝐷

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
 

Tabel 3.3 Tabel uji gregory 

  Validator I 

  Skor(1-2) kurang 

relevan 

Skor (3-4) 

sangat relevan 

Validator II Skor (1-2) 

kurang 

relevan 

A B 

Skor (3-4) 

sangat 

relevan 

C D 

 (Retnawati, 2015:33) 

 Keterangan  

R= validasi isi  

A= tidak ada persetujuan validator 1 dan validator 2  
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B= perbedaan persetujuan validator 1 dan validator 2 

C= perbedaan  persetujuan antara validator 1 dan validator 2 

D= persetujuan validator 1 dan validator 2  

Sebuah perangkat penelitian layak digunakan jika memenuhi 

kriteria penilaian uji Gregory. Kriteria penilaian instrumen dikatakan layak 

untuk digunakan dalam sebuah penelitian jika nilai R ≥ 0.75.  

Berdasarkan hasil analisis uji gregory dapat di lihat pada tabel 3.3 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Hasil Analisis Validasi Instrumen 

No Perangkat Uji Gregory 

( R) 

Ket 

1 RPP 1,00 Layak digunakan 

2 LKPD  1,00 Layak digunakan 

3 Bahan ajar kemampuan 

berpikir kreatif  

1,00 Layak digunakan  

4 Tes keterampilan berpikir 

kreatif  

1,00 Layak digunakan  

                Sumber : Data Pengolahan 2022 

Berdasarkan tabel 3.4 diatas menggunakan uji gregory dengan syarat 

R≥ 0,75 maka semua perangkat dapat digunakan dalam penelitian . hasil 

penelitian dapat dilihat langsung pada lampiran C.  

Setelah melakukan uji validitas konstruksi dan uji validitas Gregory 

selanjutnya dilakukan validitas teknik korelasi product moment untuk 

memvalidasi item soal instrumen tes keterampilan berpikir kreatif dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2017). 
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𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2(𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)}
 

Keterangan: 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N  = Jumlah siswa 

X  = Skor butir soal 

Y  = Skor total  

Instrumen tes divalidasi dengan membandingkan nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dan  

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan taraf signifikan α = 0.05 dengan kriteria valid item tes 

apabila nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka item dinyatakan valid dan tidak valid 

jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Hasil analisis validitas item tes keterampilan berpikir 

kritis dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini. Selengkapnya analisis uji 

validitas teknik korelasi product moment instrumen tes dapat dilihat pada 

lampiran C. 

Tabel 3.5 hasil uji validasi instrumen tes kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik  

Indikator Jumlah soal 

yang drop 

Jumlah Jumlah soal 

yang valid 

Jumlah 

Berpikir lancar  

( fluency) 

- - 3 3 

Berpikir lues 

 (flekxibility) 

- - 3 3 

Berpikir originality 1 1 2 2 

Menguraikan atau  

Merincikan  

- - 3 3 

 Jumlah  11 

Sumber : data hasil pengolahan (2022) 
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2. Uji reliabilitas  

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen 

yang digunakan dalam penelitian dapat digunakan untuk pengukuran secara 

erulang dengan hasil yang konsisten.  Penelitian ini menggunakan rumus K-

R 20 untuk menguji reliabilitas (Sugiyono, 2017). 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (

𝑆2 − ∑ 𝑝𝑞

𝑆2
) 

Keterangan: 

r11  = Reliabilitas tes secara keseluruhan 

p  = Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q  = Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1 – p) 

∑ 𝑝𝑞  = Jumlah hasil perkalian antara p dan q 

𝑛  = Banyaknya item 

𝑆  = Standar deviasi dari tes 

Tabel 3.6 kriteria koefisien realibilitas  

         (sugiyono, 2017) 

Berdasarkan uji reliabilitas instrumen tes diperoleh nilai reliabilitas 

instrumen sebesar 0.614 dengan kriteria tinggi. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa instrumen tes keterampilan berpikir kreatif untuk peserta didik 

Nilai r11 Interpretasi Reliabilitas 

0,80 < 𝑟𝑘𝑘 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < 𝑟𝑘𝑘  ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < 𝑟𝑘𝑘≤ 0,60 Cukup 

0,20 < 𝑟𝑘𝑘≤ 0,40 Rendah 

0,00 < 𝑟𝑘𝑘  ≤ 0,20 Sangat rendah 
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termasuk reliabel. Pengujian reliabilitas instrumen tes keterampilan 

berpikir kreatif ini selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C. 

I. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa pemberian 

instrumen tes berpikir kreatif saat pretest dan posttest untuk kelompok kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pretest diberikan di awal pertemuan tanpa 

memberikan perlakuan sehingga dapa diketahu kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik. Posttest diberikan di akhir setelah diberikan perlakuan.  

Tes keterampilan berpikir kreatif diberikan kepada peserta didik 

berbentuk soal essai berjumlah sebelas nomor yang mencakup empat 

indikator berpikir kreatif . setiap item soal diberi rentang penilaian yang 

sama yaitu dengan menilai jawaban dari peserta didik dan memberikan skor 

0-4.     

J. Teknik Analisis Data  

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, data yang diperoleh dari 

hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 

dan analisis inferensial. Berikut ini dijelaskan beberapa analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

1. Analisis Deskriptif   

Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan data penelitian 

yang di peroleh. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :  

a. Mean (skor rata-rata) 

Rata-rata hitung atau disingkat dengan mean disimbolkan �̅�. 

Rata-rata hitung memberikan gambaran rata-rata nilai yang diperoleh 
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dalam sebuah kelas. Perhitungan data mean kelompok dapat dicari 

menggunakan persamaan sebagai berikut. 

 

�̅� =
∑(𝑡𝑖𝑓𝑖)

∑ 𝑓𝑖
 

Keterangan: 

�̅�  = Mean 

𝑡𝑖  = Titik tengah 

𝑓𝑖  = Frekuensi 

∑(𝑡𝑖𝑓𝑖)  = Jumlah perkalian titik tengah dan frekuensi 

∑ 𝑓𝑖  = Jumlah frekuensi   

b. Standar Deviasi  

Standar Deviasi (s) untuk data distribusi dirumuskan sebagai 

berikut. 

𝑆 = √
∑ 𝑓𝑋2 −

(∑ 𝑓𝑋)2

∑ 𝑓−1

∑ 𝑓 − 1
 

Keterangan : 

𝑆 : Standar deviasi 

𝑓 : frekuensi 

𝑥 : nilai tengah 

c. Persentase  

Persentase adalah suatu perbandingan rasio untuk menyatakan 

pecahan dari seratus yang ditunjukkan dengan simbol %. Penentuan 



42 

 

 

persentase keterampilan berpikir kreatif dalam penelitian ini 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut (Rahayu dkk., 2018). 

 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒(%) =
∑ 𝑛

𝑁
× 100% 

Keterangan : 

n : Jumlah skor yang diperoleh peserta didik 

N : Jumlah skor maksimum  

d. Kategorisasi nilai berpikir kreatif  

Suatu variabel dikatakan variabel kategori jika variabel 

tersebut mempunyai skala pengukuran yang terdiri dari sekumpulan 

kategori tertentu. Adapun penentuan kategorisasi tingkat keterampilan 

berpikir kritis peserta didik dalam penelitian ini sebagai berikut 

Tabel 3.7 Kategorisasi Nilai Keterampilan Berpikir Kreatif 

Kategori Kelas interval 

Sangat tinggi  80 – 100 

Tinggi 66 – 79 

Sedang  56 – 65 

Rendah 40 – 55 

Sangat rendah 30 – 39 

Azwar (Hasanah, 2019) 

2. Analisis Interferensial  

Analisi statistik interferensial digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian. Sebelum dilakukan pengujian, maka terlebih 

dahulu dilakukan uji normlaitas dan homogenitas.  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan terhadap 

serangkaian data untuk mengetahui apakah populasi data 
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berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, 

maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan 

bila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik 

nonparametrik. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov pada aplikasi SPSS. Adapun 

kriteria pengujian uji normalitas menggunakan software SPSS 

adalah sebagai berikut. 

1) Jika nilai Sig. > 0,05, maka data terdistribusi secara normal. 

2) Jika nilai Sig. < 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas merupakan pengujian mengenai sama 

tidaknya variansi-variansi dua buah atau lebih sampel dari populasi 

yang sama. Uji homogenitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

uji one-way anova test pada aplikasi SPSS. Berikut kriteria 

pengujian uji homogenitas. 

1) Nilai Sig. > 0,05, maka varian nilai dari kedua kelas homogen. 

2) Nilai Sig. < 0,05, maka varian nilai dari kedua kelas heterogen. 

c. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis adalah suatu prosedur yang digunakan untuk 

menentukan apakah suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak 

dalam menguji hipotesis penelitian. Uji hipotesis ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh terhadap keterampilan berpikir kreatif 

peserta didik pada kedua kelas yang diberikan perlakuan berbeda 

yaitu model pembelajaran project based learning  berbasis 
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lingkungan dan model pembelajaran konvensional pada kelas 

kontrol. 

Statistik yang digunakan dalam menentukan uji hipotesis 

harus berdasarkan asumsi-asumsi statistika yaitu uji normalitas dan 

uji homogenitas. Apabila data berdistribusi normal maka uji 

hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji parametrik 

independent-samples T test. Pengujian analisis hipotesis dengan 

taraf signifikansi α = 5% memiliki kriteria sebagai berikut. 

1) Nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 terdapat pengaruh yang signifikan. 

2) Nilai Sig. (2-tailed) > 0,05 tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan. 

Sedangkan apabila data tidak berdistribusi normal dan tidak 

homogen maka uji hipotesis yang dapat digunakan adalah uji non 

parametrik yaitu uji mann whitney. Adapun kriteria untuk 

menentukan apakah terdapat perbedaan atau tidak ditentukan 

sebagai berikut. 

1) Nilai Asymp Sig. (2-tailed) < 0,05 terdapat pengaruh yang 

signifikan. 

2) Nilai Asym Sig. (2-tailed) > 0,05 tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan (Siregar, 2017). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian  

Bagian ini menyajikan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Data diolah menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. 

Berikut dijelaskan hasil analisis deskriptif dan inferensial penelitian.  

1. Hasil Analisis Deskriptif Pritest 

Hasil analisis deskriptif peserta didik kelas X MIPA SMA Negeri 

1 Gowa yang diajar menggunakan model pembelajaran project based 

learning pada kelas eksperimen dan yang diajar menggunakan model 

pembelajaran konvensial pada kelas kontrol. Analisis deskriptif pada 

penelitian ini terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Setiap kelas dilakukan pengambilan data dengan pretest dan 

posttest. Hasil data statistik keterampilan berpikir kreatif peserta didik 

kelas X MIPA SMA Negeri 1 Gowa disajikan pada tabel 4.1 berikut. 

  Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Pretest Keterampilan Berpikir Kreatif 

pada kelas eksperimen dan kontrol  

 

Kategori 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 

Jumlah Sampel 35 35 

Nilai rata-rata 43,03 41,69 

Standar deviasi 6,23 6,82 

Nilai tertinggi 55,0 50,0 

Nilai terendah 32,0 27,0 

Nilai ideal 100 100 

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah sampel pada kelas 

kontrol dan eksperimen adalah sama yaitu sebanyak 35 peserta didik. 

Dari hasil pretest yang diperoleh nilai rata-rata eksperimen lebih tinggi
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dari kelas kontrol dengan selisi skor 1,34 sehingga dapat dikatakan 

bahwa  nilai yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kontrol masih 

dibawah rata-rata. Dari nilai ideal 100 baik dari kelas kontrol dan kelas 

eksperimen masi memperoleh skor dibawah nilai ideal yang telah 

ditetapkan.  

Tabel 4.2  Distribusi Frekuensi dan Kategorisasi Pretest 

Keterampilan Berpikir kreatif Peserta Didik Kelas X 

MIPA 

 

No Interval 

Nilai 

Kategori (𝒇𝒊) Persentase 

(%) 

Eks Ktrl Eks Ktrl 

1 80-100 Sangat 

baik  

0 0 0 0 

2 66-79 Baik  0 0 0 0 

3 56-65 Cukup baik  0 0 0 0 

4 40-55 Kurang 

baik  

24 3 68,6 8,6 

5 30-39 Tidak baik  11 32 31,4 91,4 

 

 

Berdasarkan hasil distribusi terlihat bahwa sebagian besar berada 

pada kategori kurang baik. Hal ini disebabkan karena peserta didik 

belum terbiasa dengan soal-soal yang diberikan pada saat diberi pretest. 

Adapun persentase kemampuan berpikir kreatif pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang dikategorikan berdasarkan indikator 

kemampuan berpikir kreatif diperlihatkan pada diagram berikut. 
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 Gambar 4.1 Diagram Kategorisasi Nilai dan Frekuensi Keterampilan 

Berpikir Kreatif Peserta Didik Sebelum diberi Perlakuan 

(Pretest) 

 

 Berdasarkan diagram kategorisasi nilai dan frekuensi 

keterampilan berpikir kreatif peserta didik terlihat bahwa dikelas 

eksperimen kemampuan berpikir lancar yang lebih tinggu, kemudian 

elaborasi, berpikir luwes, dan berpikir orijinil. Begitupun dengan kelas 

kontrol terlihat bahwa yang lebih mendominasi adalah indikator 

berpikir lancar kemudian elaborasi, berpikir luwes dan berpikir orijinil.  

2. Data Analisis Deskriptif Posttest  

Posttest (tes akhir) diberikan kepada peserta didik kelas 

eksperimen (MIPA 1) yang telah diberikan perlakuan menggunakan 

model project based learning berbasis lingkungan dan kelas kontrol 

(MIPA 6) menggunakan model pembelajaran konvensional. Data 

posttest peseta didik disajikan dalam pada tabel 4.3  
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Tabel 4.3 Hasil Analisis Deskriptif Posttest Keterampilan Berpikir 

kreatif kelas eksperimen dan kontrol  

 

Kategori 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 

Jumlah Sampel 35 35 

Nilai rata-rata 86,31 81,54 

Standar deviasi 6,41 6,18 

Nilai tertinggi 98 98 

Nilai terendah 75 70 

Nilai ideal 100 100 

 

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa jumlah sampel pada kelas 

kontrol dan eksperimen adalah sama yaitu sebanyak 35 peserta didik. 

Dari hasil pretest yang diperoleh nilai rata-rata eksperimen lebih tinggi 

dari kelas kontrol dengan selisi skor 4,77 sehingga dapat dikatakan 

bahwa  nilai yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kontrol hampir 

mencapai nilai yang telah  ditetapkan. 

Apabila data analisis berpikir kreatif disajikan dalam tabel 

distribusi frekuensi dalam lima kategori maka dapat diperoleh sebagai 

berikut : 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi dan Kategorisasi Posttest Keterampilan 

Berpikir kreatif Peserta Didik Kelas X MIPA 

 

No Interval 

nilai 

Kategori (𝒇𝒊) Persentase 

(%) 

Eks Ktrl Eks Ktrl 

1 80-100 Sangat 

baik 

31 21 88,5 60 

2 66-79 Baik 4 14 11,4 40 

3 56-65 Cukup 

baik 

0 0 0 0 

4 40-55 Kurang 

baik 

0 0 0 0 

5 30-39 Tidak baik 0 0 0 0 
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Berdasarkan hasil distribusi terlihat bahwa sebagian besar berada 

pada kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan peserta didik terlibat 

langsung dalam mengikuti pembelajaran dengan model project based 

learning dengan peserta didik terlibat  dalam pemecahan masalah suatu 

proyek.  

Adapun persentase kemampuan berpikir kreatif pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang dikategorikan berdasarkan indikator 

kemampuan berpikir kreatif diperlihatkan pada diagram berikut. 

 

Gambar 4.2 Diagram Kategorisasi Nilai dan Frekuensi Keterampilan 

Berpikir Kritis Peserta Didik Sebelum diberi Perlakuan 

(Posttest)  

 

  Berdasarkan diagram kategorisasi nilai dan frekuensi 

keterampilan berpikir kreatif peserta didik terlihat bahwa dikelas 

eksperimen dengan kemampuan berpikir lancar yang lebih mendominasi, 

kemudian elaborasi, berpikir orijinil, dan berpikir luwes. Begitupun 

dengan kelas kontrol terlihat bahwa yang lebih mendominasi adalah 

indikator berpikir lancar kemudian elaborasi, berpikir orijinil dan berpikir 
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luwes. Hal ini dikarenakan peserta didik telah diberi perlakuan sebelum 

diberikan tes akhir (posttest). 

3. Hasil Analisis Interferensial  

a. Uji Normalitas 

Data penelitian yang diperoleh setelah memberikan pretest 

kemudian perlakuan dan terakhir memberikan posttest. Selanjutnya data 

diolah menggunakan aplikasi SPSS dengan beberapa uji seperti uji 

normalitas yang bertujuan untuk mengetahui data yang diperoleh 

terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji 

kolmogorov-smirnov pada aplikasi SPSS dan hasil analisis tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Uji Normalitas Menggunakan Aplikasi SPSS 

 

 

 

b

e

r

d

a

s

a

rkan hasil analisis kolmogrov-smirnov terlihat bahwa nilai signifikansi 

untuk data pretest dan posttest baik dikelas eksperimen maupun  kontrol 

Tests of Normality 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pretest 

Eksperimen 

,102 35 ,200* ,971 35 ,466 

Pretest Kontrol ,137 35 ,094 ,925 35 ,020 

Posttest 

Eksperimen 

,120 35 ,200* ,968 35 ,380 

Posttest Kontrol 

,140 35 ,080 ,967 35 ,373 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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berada diatas atau lebih besar dari 0,05.  maka dapat disimpulkan bahwa 

data penelitian tersebut berdistribusi normal.  

b. Uji Homogenitas  

Berdasarkan data hasil perhitungan yang telah diperoleh maka  

selanjutnya uji yang dilakukan adalah uji homogenitas pada data pretest 

dan posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji homogenitas ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah data varians data yang diperoleh 

homogen atau tidak homogen. Cara untuk melakukan uji homogenitas 

ini dilakukan dengan uji one-way anova pada aplikasi SPSS.  

Berdasarkan hasil uji homogenitas menggunakan aplikasi SPSS 

data keterampilan berpikir kreatif pada pretest memperoleh nilai sig 

seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.6 berikut.  

Tabel 4.6 uji homogenitas data pretest menggunakan aplikasi SPSS  

Test of Homogeneity of Variances 

HasilPretest   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,873 1 68 ,353 

Sumber : data hasil pengolahan 2022 

Adapun hasil uji homogenitas menggunakan aplikasi SPSS data 

keterampilan berpikir kreatif pada posttest sebagai berikut. 

Tabel 4.7 uji homogenitas data posttest menggunakan SPSS    

Test of Homogeneity of Variances 

HasilPosttest   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,271 1 68 ,605 
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Berdasarkan uji homogenitas dari data pretest dan posttest diatas 

diketahui > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian 

dikatakan homogen.  

c. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh terhadap keterampilan berpikir kreatif peserta didik yang 

diajar menggunakan model project based learning berbasis lingkungan 

dengan peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran 

discovery learning. Hasil analisis data menggunakan teknik  

Independent Sample t Test dengan bantuan aplikasi SPSS pada 

kelas dengan model problem based learninng berbasis eksperimen dan 

kelas dengan model discovery learning adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis Independent-samples T-Test Datan 

Posttest. 

Independent Samples Test 

 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ha

silP

ostt

Equal 

variances 

assumed 

,271 ,605 3,170 68 ,002 4,771 1,505 1,768 7,775 
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est Equal 

variances 

not 

assumed 

  3,170 67,91

6 

,002 4,771 1,505 1,768 7,775 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS 

dengan menggunakan uji independent-samplesT test dapat diketahui 

nilai sig. (2-tailed) 0,002 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 

nilai 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keterampilan 

berpikir kreatif peserta didik setelah diberikan model pembelajaran 

project based learning berbasis lingkungan pada kelas eksperimen dan 

model pembelajarn konvensional pada kelas kontrol yang berarti 𝐻0 

ditolak dan 𝐻𝑎  diterimah yaitu terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap keterampilan berpikir kreatif peserta didik.  

 

B. Pembahasan  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gowa  menggunakan 

sampel dua kelas yaitu kelas X MIPA 1 sebagai kelas eksperimen yang 

diajarkan dengan model project based learning berbasis lingkungan dan 

kelas X MIPA 6 sebagai kelas kontrol yang diajarkan dengan model 

discovery learning. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan janis 

penelitian  Quasi eksperimen dengan desain yang digunakan nonequivalent 

control group design , dengan tujuan untuk untuk mengetahui pengaruh 

model project based learning berbasis lingkungan terhadap keterampilan 

berpikir kreatif peserta didik kelas X MIPA SMA Negeri 1 Gowa.     
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Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SMA NEGERI 1 

GOWA terkait kemampuan peserta didik dalam menanggapi pertanyaan 

berupa masalah fisika yang dapat menggambarkan kemampuan dalam 

mengungkapkan gagasan baru sebagai dasar keterampilan berpikir 

kreatifnya ternyata belum terampil. Sehingga materi yang diajarkan kurang 

dipahami dan tidak berpengaruh pada hasil keterampilan berpikir kreatif 

peserta didik. Sedangkan setelah peneliti menerapkan model pembelajaran 

Project Based Learning berbasis lingkungan, proses pembelajaran lebih 

aktif dan peserta didik lebih terampil dalam mengungkapkan pendapat 

terhadap masalah yang diberikan dalam proses pembelajaran. Penelitian ini 

dilakukan pada semester ganjil 2022/2023 dengan materi besaran dan satuan 

serta vektor. Instrumen tes keterampilan berpikir kreatif dalam bentuk soal 

essai yang berjumlah 12 nomor yang akan diuji cobakan pada kelas yang 

bukan merupakan kelas sampel penelitian untuk mengetahui validitas item 

dan reabilitas tes hasil keterampilan berpikir kreatif. Setelah melakukan uji 

coba ternyata dari 12 soal essai hanya ada 11 soal yang valid dan 1 tidak 

valid.  

Setelah melakukan uji coba dan memperoleh sebanyak 11 soal yang 

valid dan selanjutnya akan diberikan pretest pada kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan (statement), untuk mengetahui 

kemampuan awal peserta didik. Setelah diberi perlakuan, kedua kelas diberi 

posttest dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik . 
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Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan 

analisis deskriptif dan inferensial,  hasil yang diperoleh pada kelas 

eksperimen untuk analisis deskriptif menunjukan bahwa pretest hasil 

berpikir kreatif peserta didik memperoleh skor rata-rata yaitu 43,03, 

kemudian  pada peserta didik kelas kontrol perolehan skor rata-rata yaitu 

41,69 hasil dari kedua kelas tersebut masi rendah atau masih dibawah standar 

yang telah ditetapkan dikarenakan peserta didik belum terbiasa dengan 

keterampilan berpikir kreatif dalam menyelesaikan suatu proyek dalam 

pembelajaran. Maka dari itu dilakukan pembelajaran dengan menggunakan 

model project based learning terhadap peserta didik dengan tujuan untuk 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan mengasa keterampilan 

berpikir kreatifnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Puspita dkk, 2019) yang menyatakan bahwa proyek dalam project based 

learning dibangun berdasarkan ide-ide peserta didik sebagai bentuk alternatif 

pemecahan masalah riil tertentu, sehingga peserta didik mengalami proses 

belajar pemecahan masalah itu secara langsung. Hal ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Pradita, 2016) yang menyatakan bahwa 

penerapan metode proyek juga dapat meningkatkan prestasi belajar dan 

keterampilan siswa dalam pembelajaran fisika jika dibandingkan dengan 

metode ceramah dan diskusi.  

Sedangkan pada analisis deskriptif data posttest menunjukann bahwa  

hasil berpikir kreatif peserta didik kelas eksperimen, rata-rata skor yang 

diperoleh yaitu 86,31, selanjutnya pada kelas kontrol rata-rata skor yang 

diperoleh yaitu 81,54. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peserta didik 
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mampu mengembangkan keterampilan berpikir kreatifnya dan 

menyelesaikan sebuah permasalahan dalam pembelajaran. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspa Armandita dkk.,2017) yang 

menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif merupakan hasil interaksi 

antara peserta didik, pendidik serta lingkungannya. Berpikir kreatif identik 

mengungkakpkan suatu gagasan baru atau menyelesaikan sebuah 

permasalahan dalam pembelajaran berbeda dari yang lainnya 

Berdasarkan uji inferensial menggunakan aplikasi SPSS data 

penelitian pretest postest keterampilan berpikir kreatif diuji menggunakan uji 

normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis. Yang pertama dilakukan 

adalah uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov pada 

aplikasi SPSS, menunjukkan bahwa data pretest eksperimen terdistribusi 

dengan normal karena Sig. yang diperoleh yaitu 0,200 > 0,05 , pretest 

kontrol 0,094 > 0,05 , posttest eksperimen 0,200 > 0,05, dan posttest kontrol 

0,080 > 0,05.  

Selanjutnya uji yang dilakukan adalah uji homogenitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah data penelitian yang telah dikumpulkan berasal dari 

kelas homogen atau tidak. Uji homogenitas ini dilakukan dengan uji one-way 

anova pada aplikasi SPSS. Untuk uji homogenitas data pretest menunjukkan 

nilai 0,353 > 0,05 , sehingga data tersebut homogen. Selanjutnya untuk data 

posttest menunjukkan nilai 0,605 > 0,05 sehingga data tersebut bersifat 

homogen.  

Berdasarkan uji homogenitas yang telah dilakukan, selanjutnya uji 

yang dilakukan adalah uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui 
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pengaruh terhadap keterampilan berpikir kreatif peserta didik pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol ketika diberi pretest dan posttest. Uji hipotesis 

dilakukan dengan mempertimbangkan uji prasyarat yang telah dilakukan yaitu 

uji normalitas, dan uji homogenitas. Uji prasyarat tersebut merupakan syarat 

untuk menggunakan uji hipotesis yang akan dilakukan. Uji hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji statistik parametrik yaitu independent simple T test 

dilakukan pada data posttest dengan nilai sig. (2-tailed) 0,002 dimana nilai ini 

lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎  ditolak. 

Ini menandakan terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil keterampilan 

berpikir kreatif peserta didik yang diajar menggunakan model project based 

learning dengan peserta didik yang diajar menggunakan model discovery 

learning. Adanya  perbedaan tersebut disebkan karena model Problem based 

learning berbasis eksperimen memiliki kelebihan. 

Model pembelajaran project based learning merupakan model 

pembelajaran yang dapat membuat peserta didik lebih aktif dengan cara 

mengerjakan proyek dalam pembelajaran untuk melatih keterampilan berpikir 

kreatif yang mereka miliki. Keterampilan berpikir kreatif lebih berkembang 

dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Penelitian 

ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Amri & Hariani Muhajir 2022) yang 

menyatakan bahwa model project based learning merupakan model yang 

menghadapkan peserta didik pada pembelajaran yang relevan, yang secara 

positif mempengaruhi pengembangan berpikir kreatif peserta didik, 

memungkinkan peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi pengetahuan, 

bertanya, menemukan masalah, merancang, dan mengimplementasikan 
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proyek. Hal ini dapat dilihat pada tes peserta didik berdasarkan sub indikator 

keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Selain itu project based learning 

salah satu model pembelajaran yang menggunakan masalah yang bisa 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sebagai suatu konteks untuk peserta 

didik belajar dan mengembangkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik 

serta memecahkan masalah yang ada. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Kornelia Devi Kristiani dkk,.2017) yang 

menyatakan bahwa untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kreatif, peserta 

didik harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dengan 

berkarya sebanyak-banyaknya dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Hesti Noviana, 2017) yang menyatakan 

bahwa dengan adanya siswa yang kreatif secara matematis juga tentunya akan 

sangat memudahkan siswa kreatif dalam hal lainnya. Termasuk kreatif dalam 

mata pelajaran dan kreatif dalam menghadapi persaingan global. Maka dari itu 

salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kreatif peserta didik adalah project based learning.  

Kendala yang dialami peneliti selama melaksanakan penelitian di 

sekolah yaitu pada pertemuan pertama antara peserta didik dengan peneliti 

belum terjalin interaksi yang baik karena belum saling kenal sehingga suasana 

dikelas masi canggung. Pertemuan kedua sampai pertemuan terakhir interaksi 

antara peneliti dan peserta didik telah terjalin dengan baik.    
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan 

sebagai berikut.  

1. Kemampuan berpikir kreatif peserta didik dikelas X MIPA 1 (kelas 

eksperimen ) memperoleh nilai rata-rata sebesar 86,31. 

2. Kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas X MIPA 6 (kelas 

kontrol) memperoleh nilai rata-rata sebesar  81,54. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model project 

based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik.  

B. Saran  

adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Guru dapat menerapkan model project based learning dalam 

pembelajaran pada materi yang mengandung penugasan proyek, karena 

model project based learning merupakan salah satu model pembelajaran 

yang efektif dalam menumbuhkan minat belajar  dan melatih kempuan 

berpikir kreatif peserta didik.  

2. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin menerapkan model pembelajaran 

project based learning diharapkan kejelian dalam memanajemen waktu, 

biaya serta peralatan yang harus disiapkan agar dalam proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan efisien dan efeektif.
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LAMPIRAN A 

PERANGKAT PENELITIAN 

A1. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

A2. BAHAN AJAR PEMBELAJARAN 

A3. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK  

 

 

 

 

 

 

 

A.1 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

A. Identitas Mata Pelajaran 

Satuan Pendidikan  : SMA NEGERI 1 GOWA  

Tahun Pelajaran  : 2022/2023 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Materi Pokok  : Pengukuran, Besaran dan Satuan  
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Kelas/Semester  : X IPA/1 

Alokasi Waktu  : 570 menit  

Pertemuan   :  6 Pertemuan  

 

B. Kompetensi Dasar 

3.2   Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian,  

angka penting, notasi ilmiah, serta vektor  

4.2   Melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan pengukuran 

besaran,vektor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari 

C. Indikator Pencapaian 

3.2.1   Menjelaskan besaran, satuan, dan konversi satuan  

3.2.2   Menerapkan satuan besaran pokok dalam sistem internasional   

3.2.3   Menjelaskan konsep angka penting  

3.2.4   Menuliskan operasi bilangan dengan angka penting  

3.2.5   Membedakan pengukuran tunggal dan pengukuran berulang  

3.2.6   Menentukan ketidakpastian pada pengukuran tunggal  

3.2.7   Menjelaskan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor  

3.2.8   Menggambarkan komponen vektor dan menentukan notasinya   

3.2.9   Menggambarkan sebuah vektor beserta nilai dan arahnya  

   

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan pengertian pengukuran  

2. Menyebutkan besaran pokok dan besaran turunan dalam fisika  

3. Membedakan besaran pokok dan besaran turunan  

4. Mampu menkonversi satuan dalam fisika  

5. Menentukan dimensi suatu besaran  

6.  Menjelaskan konsep angka penting dan menuliskan operasi bilangan 

dengan notasi ilmiah  

7. Menentukan angka penting dalam pengukuran 

8. Menentukan ketidakpastian untuk pengukuran tunggal dan pengukuran 

berulang  

9. Menjelaskan besaran vektor dan menjelaskan perbedaan besaran vektor 

dan besaran skalar dengan baik  
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10. Menggambar vektor dan menuliskan notasi vektor  

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Besaran dan satuan  

2. Vektor  

F. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Model  : Project Based Learning (PJBL) 

3. Metode   : Tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan dan projek  

G. Media dan Bahan Ajar 

1. Media  : Power point dan video 

2. Bahan Ajar : Buku paket Fisika untuk SMA/MA kelas X 

3. Alat / bahan : Laptop 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan  I 

Kegiatan/Sintaks Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan  

 

 Guru mengkondisikan  peserta didik 

untuk  siap mengikuti  

pemebelajaran yang akandilakukan. 

 Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan mengecek 

kehadiran peserta didik serta 

mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa bersama sesuai 

kepercayaanmasing-masing. 

 Guru memberikan apersepsi 

Apa yang kalian ketahui tentang 

pengukuran besaran dan satuan?  

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan apayang 

akan dilakukan pada hariitu. 

15 menit 
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Inti 

 

Mengajukan 

pertanyaan esensial 

kepada siswa 

 

 

 

 

 

 

 Guru membimbing peserta 

membentuk kelompok. 

 Peserta didik mengamati penjelasan 

guru mengenai pengukuran besaran 

dan satuan melaui penayangan 

gambar/foto/ video yang relevan.  

 Peserta didik bersama guru 

mengemukakan pertanyaan 

esensial yang bersifat eksplorasi  

pengetahuan berdasarkan 

penjelasan guru. 

 Peserta didik menyimak informasi 

kegiatan pembelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru mengenai 

pengukuran besaran dan satuan. 

 Guru membagikan soal pretest 

untuk mengetahui kemampuan 

awal peserta didik. 

 Guru membimbing peserta didik 

menentukan tema/topic proyek 

berdasarkan tugas proyek yang 

akan dikerjakan. 

7 menit 

Penutup   Guru dapat memberikan Peserta 

didik kesempatan untuk 

menyimpulkan  kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dari 

awal sampai akhir. 

 Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya.  

 Memberikan kesempatan salah satu 

siswa untuk memimpin doa 

penutup. 

 Guru mengucapkan salam sebagai 

penutup pembelajaran. 

10 menit 

 

Pertemuan II 

Kegiatan/Sintaks Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan  

 

 Guru mengkondisikan peserta didik 

untuk  siapmengikuti  pemebelajaran 

15 menit 
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yang  akandilakukan. 

 Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan  salam dan mengecek 

kehadiran peserta didik serta 

mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa bersama sesuai 

kepercayaan masing-masing. 

 Guru bertanya pemahaman materi 

pengukuran besaran dan satuan 

yang dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan apa yang 

akan dilakukan pada hari itu. 

Inti  

Mendesain rencana 

proyek  

 

 Guru mengarahkan peserta didik 

untuk duduk berkelompok. 

 

 Guru membagikan LKPD kegiatan 

1 untuk langkah-langkah 

pembuatan proyek. 

 Guru menjelaskan langakah-

langkah  dalam  pembuatan proyek  

70 menit 

Menyusun jadwal 

kegiatan 
 Peserta didik dibantu guru 

menyusun Jadwal pelaksaana 

kegiatan proyek.  

 Peserta didik mengatur waktu 

pelaksaan penyusunan proyek yng 

teridiri dari: persiapan alat, 

pengambilan gambar, dan  persiapan 

untuk presentasi. ( Colaboration) 

 

Memonitoring 

aktivitas siswa 
 Guru memantau perkembangan 

peserta didik dalam pembuatan 

proyek. 

 Peserta didik menyampaikan hal- 

hal yang kurang difahami dalam 

proses pembuatan proyek. 

 

Menilai keberhasilan 

siswa 
 Peserta didik Secara berkelompok 

mempresentasikan hasil proyek.  

 Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik lain untuk 

memberikan tanggapan.  

( Communication)  

 Guru memberikan penghargaan dan 

masukan terhadap hasil proyek. 

 

Mengevaluasi 

pengalaman  siswa 
 Guru mengarahkan Peserta didik 

untuk menyampaikan pengalaman 
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dalam proses pembuatan proyek 

  Peserta didik secara bergiliran 

menjelaskan tentanghambatan dan 

pengalaman dalam proses 

pembuatan proyek. 

Penutup   Guru dapat memberikan Peserta 

didik kesempatan untuk 

menyimpulkan  kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dari 

awal sampai akhir. 

 Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya.  

 Memberikan kesempatan salah satu 

siswa untuk memimpin doa 

penutup. 

 Guru mengucapkan salam sebagai 

penutup pembelajaran. 

10 menit 

 

Pertemuan III 

Kegiatan/Sintaks Deskripsi Kegiatan Alokasi  

Waktu 

Pendahuluan  

 

 Guru mengkondisikan  pesertadidik 

untuk siap mengikuti  

pemebelajaran yang  akan 

dilakukan. 

 Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan mengecek 

kehadiran peserta didik serta 

mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa bersama sesuai 

kepercayaan masing-masing. 

 Guru memberikan apersepsi 

dengan memberikan pertanyaan ke 

peserta didik “apa yang kalian 

ketahui jangkasorong dan 

mikrometer sekrup ? “ 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan apa 

yang akan dilakukan pada hari itu. 

15 menit 
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Inti 

 

Mengajukan 

pertanyaan esensial 

kepada siswa 

 

 

 

 

 

 

 Peserta didik mengamati penjelasan 

guru mengenai pengukuran.  

 Peserta didik bersama guru 

mengemukakan pertanyaan 

esensial yang bersifat eksplorasi  

pengetahuan berdasarkan 

penjelasan guru. 

 Peserta didik menyimak informasi 

kegiatan pembelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru mengenai 

pengukuran. 

 Pesera didik mempelajari persama-

persamaan yang berhubungan 

dengan Hukum Gauss. 

 Guru membagikan soal pretest 

untuk mengetahui kemampuan 

awal peserta didik. 

 Guru membimbing peserta didik 

menentukan tema/topic proyek 

berdasarkan tugas proyek yang 

akan dikerjakan. 

70  menit 

Penutup   Guru dapat memberikan Peserta 

didik kesempatan untuk 

menyimpulkan  kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dari 

awal sampai akhir. 

 Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya.  

 Memberikan kesempatan salah satu 

siswa untuk memimpin doa 

penutup. 

 Guru mengucapkan salam sebagai 

penutup pembelajaran. 

10 menit 

 

 

Pertemuan IV  

Kegiatan/Sintaks Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan  

 

 Guru mengkondisikan peserta didik 

untuk siap mengikuti  pembelajaran 

yang  akan dilakukan. 

15 menit 
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 Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan  mengecek 

kehadiran peserta didik serta 

mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa bersama sesuai 

kepercayaan masing-masing. 

 Guru bertanya pemahaman materi 

pengukuran yang dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

 Guru menyampaikan tujuan   

pembelajaran dan kegiatan apa yang 

akan dilakukan pada hari itu. 

Inti  

Mendesain rencana 

proyek  

 

 Guru mengarahkan peserta didik 

untuk duduk berkelompok. 

 Guru membagikan   LKPD kegiatan 

2 untuk langkah-langkah 

pembuatan proyek. 

 Guru menjelaskan langakah-

langkah  dalam  pembuatan proyek  

70 menit 

Menyusun jadwal 

kegiatan 
 Peserta didik dibantu guru 

menyusun Jadwal pelaksaana 

kegiatan proyek.  

 Peserta didik mengatur waktu 

pelaksaan penyusunan proyek yng 

teridiri dari : persiapan alat, 

pengambilan gambar, dan  persiapan 

untuk presentasi. ( Colaboration) 

 

Memonitoring 

aktivitas siswa 
 Guru memantau perkembangan 

peserta didik dalam pembuatan 

proyek. 

 Peserta didik menyampaikan hal- 

hal yang kurang difahami dalam 

proses pembuatan proyek. 

 

Menilai keberhasilan 

siswa 
 Peserta didik Secara berkelompok 

mempresentasikan hasil proyek.  

 Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik lain untuk 

memberikan tanggapan.  

( Communication)  

 Guru memberikan penghargaan dan 

masukan terhadap hasil proyek. 

 

Mengevaluasi 

pengalaman  siswa 
 Guru mengarahkan Peserta didik 

untuk menyampaikan  pengalaman 

dalam proses pembuatan proyek 

  Peserta didik secara bergiliran 

menjelaskan  tentang  hambatan 
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dan pengalaman dalam proses 

pembuatan proyek. 

Penutup   Guru dapat memberikan Peserta 

didik kesempatan untuk 

menyimpulkan  kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dari 

awal sampai akhir. 

 Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya.  

 Memberikan kesempatan salah satu 

siswa untuk memimpin doa 

penutup. 

 Guru mengucapkan salam sebagai 

penutup pembelajaran. 

10 menit 

 

Pertemuan V 

Kegiatan/Sintaks Deskripsi Kegiatan Alokasi  

Waktu 

Pendahuluan  

 

 Guru mengkondisikan  pesertadidik 

untuk  siap mengikuti  

pemebelajaran yang  

akandilakukan. 

 Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan mengecek 

kehadiran peserta didik serta 

mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa bersama sesuai 

kepercayaan masing-masing. 

 Guru memberikan apersepsi 

dengan memberikan pertanyaan ke 

peserta didik “ apa yang kalian 

ketahui tentang  vektor ? “ 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan apa 

yang akan dilakukan pada hari itu. 

15 menit 



73 

 

 
 

Inti 

 

Mengajukan 

pertanyaan esensial 

kepada siswa 

 

 

 

 

 

 

 Peserta didik mengamati penjelasan 

guru mengenai vektor melaui 

penayangan gambar/foto/ video 

yang relevan.  

 Peserta didik bersama guru 

mengemukakan pertanyaan 

esensial yang bersifat eksplorasi  

pengetahuan berdasarkan 

penjelasan guru. 

 Peserta didik menyimak informasi 

kegiatan pembelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru mengenai 

vektor. 

 Guru membagikan soal pretest 

untuk mengetahui kemampuan 

awal peserta didik. 

 Guru membimbing peserta didik 

menentukan tema/topic proyek 

berdasarkan tugas proyek yang 

akan dikerjakan. 

70  menit 

Penutup   Guru dapat memberikan Peserta 

didik kesempatan untuk 

menyimpulkan  kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dari 

awal sampai akhir. 

 Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya.  

 Memberikan kesempatan salah satu 

siswa untuk memimpin 

doapenutup. 

 Guru mengucapkan salam sebagai 

penutup pembelajaran. 

10 menit 

 

Peretemuan VI 

Kegiatan/Sintaks Deskripsi Kegiatan Alokasi  

Waktu 

Pendahuluan  

 

 Guru mengkondisikan

 peserta didik untuk  siap mengikuti  

pembelajaran yang  akan dilakukan. 

 Guru membuka pelajaran dengan 

15 menit 
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mengucapkan salam dan mengecek   

kehadiran peserta didik serta 

mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa bersama sesuai 

kepercayaan masing-masing. 

 Guru bertanya pemahaman materi 

kapasitor yang dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan apa yang 

akan dilakukan pada hari itu. 

Inti  

Mendesain rencana 

proyek  

 

 Guru mengarahkan peserta didik 

untuk duduk berkelompok. 

 Guru membagikan   LKPD kegiatan 

3 untuk langkah-langkah 

pembuatan proyek. 

 Guru menjelaskan langakah-

langkah  dalam  pembuatan proyek  

70 menit 

Menyusun jadwal 

kegiatan 
 Peserta didik dibantu guru 

menyusun Jadwal pelaksaana 

kegiatan proyek.  

 Peserta didik mengatur waktu 

pelaksaan penyusunan proyek yng 

teridiri dari: persiapan alat, 

pengambilan gambar, dan persiapan 

untuk presentasi. ( Colaboration) 

 

Memonitoring 

aktivitas siswa 
 Guru memantau perkembangan 

peserta didik dalam pembuatan 

proyek. 

 Peserta didik menyampaikan hal- 

hal yang kurang difahami dalam 

proses pembuatan proyek. 

 

Menilai keberhasilan 

siswa 
 Peserta didik Secara berkelompok 

mempresentasikan hasil proyek.  

 Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik lain untuk 

memberikan tanggapan.  

( Communication)  

 Guru memberikan penghargaan dan 

masukan terhadap hasil proyek. 
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Mengevaluasi pengalaman  

siswa 
 Guru mengarahkan Peserta didik 

untuk menyampaikan  pengalaman 

dalam proses pembuatan proyek 

  Peserta didik secara bergiliran 

menjelaskan  tentang  hambatan 

dan pengalaman dalam proses 

pembuatan proyek. 

 

Penutup   Guru dapat memberikan Peserta 

didik kesempatan untuk 

menyimpulkan  kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dari 

awal sampai akhir. 

 Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya.  

 Memberikan kesempatan salah satu 

siswa untuk memimpin doa 

penutup. 

 Guru mengucapkan salam sebagai 

penutup pembelajaran. 

10 menit 
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A.2 BAHAN AJAR PEMBELAJARAN  

PENGUKURA BESARAN DAN BESARAN      

FISIKA DAN VEKTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENDIDIKAN FISIKA 

Universitas Muhammadiyah Makassar 
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PENGUKURAN BESARAN FISIKA 

Bagian 1 

Kompotensi dasar 

3.1 menerapkan hakikat ilmu fisika, metode 

ilmiah, dan keselamatan kerja di 

laborattorium serta perna fisika dalam 

kehidupan 

3.2 menerapkan prinsip-prinsisp 

pengukuran besaran fisis, ketepatan dan 

angka penting, serta notasi ilmiah 

4.1membuat prosedur kerja ilmiah dan 

kesalamatan kerja misalnya pada 

pungukuran kalor 

4.2 menyajikan hasil pengukuran besaran 

fisis berikut ketelitiannya dengan 

menggunakan peralatan dan teknik yang 

tepat serta mengikuti kaidah angka 

penting untuk suatu penyelidikan ilmiah 

 

Kegiatan pengukuran tidak perna terlepas darki 

kehidupan sehari-hari. Pengukuran erat 

hubungannya dengan besaran dan alat ukur. 

Salah contohnya dapat anda anda lihat pada 

gambar di atas. Pada gambar tersebut, terdapat 

neraca yang umumnya di pasar swalayan. 

Neraca ini mengukur besaran massa buah dan 

sayuran. Tahukah anda, bagaimana cara 

mengukur massa buah dan sayuran yang benar 

dengan alat tersebut ? dapatkah anda 

menyebutkan, dalam satuan apakah buah dan 

Kata kunci 

 
 Besaran 

 
 Ketidakpastian 

 

 Alat ukur 

 
 Satuan 
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Berdasarkan 

metodenya 

Berdasarkan 

banyaknya 

menggunakan Terdiri dari 

Angka taksiran Angka pasti 

Alat ukur 

Berulang 

Angka 

PENGUKUKURAN 

Tunggal 

Notasi ilmiah 

Tidak langsung Langsung 

Turunan Pokok 

BESARAN 
BESARAN DAN 

PENGUKUKURAN 
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Seringkah Kamu mengamati benda-benda atau kejadian yang ada di 

sekitarmu? Hangatnya sinar matahari; kenapa air bisa membeku menjadi es; berapa 

ukuran baju kamu. Tanpa Kamu sadari dalam pengamatan dan melakukan kegiatan 

sehari-hari kita sedang belajar fisika. Dalam belajar Fisika berarti kita 

mempelajari benda, kejadian, energi serta gejala alam di sekitar kehidupan kita. 

Contoh lain kejadian yang ada di sekitar kita adalah; Seorang dokter memeriksa 

suhu badan pasiennya, pedagang di pasar menimbang gula yang bermassa 1 kg, 

seorang pegawai PLN memeriksa kuat arus listrik di sebuah rumah, sedih, 

gembira, lelah,. Dari contoh-contoh kejadian tersebut ada yang dapat kita ukur, 

akan tetapi ada juga yang tidak terukur. 

Sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya dapat dinyatakan dengan nilai dan 

satuan disebut Besaran Fisika. Jadi suhu, massa, kuat arus merupakan besaran 

fisika, karena dapat diukur. Suhu dapat diukur dengan termometer, massa diukur 

dengan neraca timbangan, kuat arus listrik dapat diukur dengan ampermeter, 

Sedangkan sedih, gembira, lelah bukan besaran fisika karena tidak dapat diukur. 

Menurut Bueche besaran menurut arahnya dibedakan menjadi dua, yaitu besaran 

skalar yang hanya memiliki besar, dan besaran vektor yang selain memiliki besar 

memiliki arah pula. Besaran vektor akan dibahas lebih mendalam pada bab 2 buku 

ini. Sebelum memperlajari besaran vektor, mari kita pelajri terlebih dahulu apa itu 

besaran. 

A. Besaran Fisika 

terdapat dua jenis besaran fisika yaitu besaran pokok dan besaran turunan 

Pengukuran besaran fisis 
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1. Besaran Pokok 

Yang dimaksud dengan besaran adalah sesuatu yang dapat 

diukur/ditentukan dan dapat dinyatakan dengan angka. Panjang suatu benda 

merupakan besaran ,karenanya dapat ditentukan/diukur besarnya dengan 

angka. Misalkan panjang sebuah pensil 15 cm, panjang galah 8m dan 

sebagainya. terlebih dahulu dan besaran pokok ini tidak tergantung pada 

satuan-satuan besaran lain. Pada umumnya besaran yang dapat diukur 

memiliki satuan.Satuan panjang misalnya meter, jengkal, depa, kaki, inchi 

dan lainnya. Satuan waktu antara lain tahun, bulan, hari, jam, menit, dan 

detik. Untuk mengurangi keaneka ragaman jenis satuan diperluakn sistem 

satuan baku yang digunakan oleh seluruh belahan dunia.. Sistem satuan 

tersebut disebut Sistem Satuan Internasional, disingkat SI. Besaran pokok 

adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan besaran 

pokok ini tidak tergantung pada satuan-satuan besaran lain. Didalam Si 

ditentukan ada 7 besaran pokok,seperti tampak pada table berikut : 

Tabel 1.1 besaran pokok beserta satuannya dalam sistem internasional (SI) 

2.  Besaran Turunan 

Selain besaran pokok seperti tersebut diatas didalam fisika juga 

dikenal besaran turunan. Besaran yang diturunkan atau dijabarkan dari 

No Besaran pokok Nama Satuan Lambang Dimensi 

1. Panjang Meter (m) M 

2. Massa Kilogram (kg) Kg 

3. Waktu Sekon (s) S 

4. Kuat Arus Ampere (A) A 

5. Suhu Kelvin (K) K 

6. Jumlah Zat Mol (mol) Cd 

7. Intensitas Cahaya Kandela (cd) Mol 
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besaran pokok disebut dengan besaran turunan. Pada tabel dibawah ini 

merupakan contoh-contoh besaran turunan beserta satuan dan 

lambangnya; 

Tabel 1.2 besaran Turunan 

 

 

1. Satuan 
satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan 

untuk mengukur. Jenis-jenis satuan yaitu: 

1. Satuan Baku 

Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati 

pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan satuan 

internasional (SI). 

Contoh: meter, kilogram, dan detik. 

Sistem satuan internasional dibagi menjadi dua, yaitu: 

Nono Nama besaran Lamban

g 

Satuan Dimensi 

1. Kecepatan v meter/sekon [LT-1] 

     

2. Percepatan a m𝑒𝑡𝑒𝑟/𝑠𝑒𝑘𝑜𝑛2 [LT-2] 

3. Gaya F Newton [ML-3] 

4. Luas L Meter2 [L2] 

5. Volume V Meter3 [L3] 

6. Usaha W Joule [LT-1] 

7. Tekanan 

 
Dan sebagainya 

ρ pascal [ML-3] 
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1. Sistem MKS (Meter Kilogram Sekon) 

 

2. Sistem CGS (Centimeter Gram Second) 

 

 

 

 

Tabel 1.3 satuan baku  

Besaran 
 

Pokok 

Satuan MKS Satuan CGS 

Massa Kilogram (Kg) gram (g) 

Panjang Meter (M) Centimeter (cm) 

Waktu Sekon (s) Sekon (s) 

Kuat Arus ampere (A) Statampere 
 

(statA) 

Suhu Kelvin (K) Kelvin (K) 

Intensitas Cahaya Candela (Cd) Candela (Cd) 

Jumlah Zat Kilomole (mol) mol 

 

2. Satuan tidak baku 

 

Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara 

internasional dan hanya digunakan pada Contoh: depa, hasta, kaki, 

lengan, tumbak, bata dan langkah. 

4. Dimensi  

Semua besaran fisika dapat diturunkan dari besaran-besaran 

pokok. Misalnya kecepatan, Kecepatan diturunkan dari besaran 
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perpindahan dibagi dengan besaran waktu. Jadi tersusun dari besaran 

panjang dan waktu. Dimensi suatu besaran turunan adalah cara besaran 

itu tersusun oleh besaran-besaran pokok. Dari analisis dimensional 

dapat kita gunakan untuk mengetahui besaran- besaran turunan yang 

mempunyai besaran sama, serta dapat untuk menganalisis benar atau 

tidak suatu persamaan atau rumus. 

Dalam Fisika ada 7 besaran pokok yang berdimensi dan dua 

besaran tambahan yang tidak berdimensi. Dimensi besaran pokok 

dinyatakan dengan huruf kapital atau huruf kapital yang diberi kurung 

persegi. 

Tabel 1.4 besaran pokok dan dimensinya  

 

 

 

Besaran pokok Satuan Notasi satuan Dimensi 

Panjang Meter M [L] = L 

Massa kilogram Kg [M] = M 

Waktu Sekon S [T] = T 

Suhu Kelvin K [θ]= θ 

arus listrik ampere A [I] = I 

intensitas cahaya kandela cd [J] = J 

jumlah zat Mol mol [N] = N 

Besaran Tambahan Satuan Notasi Satuan Dimensi 

sudut datar radian rad - 

sudut ruang steradian sr - 
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Kamu dapat mencari dimensi suatu besaran lain dengan cara 

mengerjakannya seperti pada perhitungan biasa. Untuk penulisan 

perkalian pada dimensi, biasa ditulis dengan tanda pangkat positif dan 

untuk pembagian ditulis dengan tanda pangkat negatif. Oke, supaya nggak 

bingung, sekarang coba kita tentukan dimensi besaran-besaran berikut 

yaitu: 

 

B. Angka Penting  

Angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil 

pengukuran. Angka penting terdiri atas angka angka pasti atau signifikan 

dan angka taksiran. 

1. Aturan penulisan angka penting 

Contoh : 

Tentukanlah dimensi dari kecepatan 

! Jawab : 

Kecepatan = 
   

=  
  
= 

  
= [𝐿][𝑇]  

 [𝑠] [𝑇] 
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 Semua angka bukan nol adalah angkat penting 
 

: 261,3 m memiliki 4 angka penting 
 

 38,2 gram memiliki 3 angka penting 
 

Semua angka nol yang terletak di antara angka 

bukan nol adalah angka penting  

Contoh : 160,32 kg memiliki 5 angka penting 

83,0006 m memiliki 6 angka penting 

 

C. Instrumen Pengukuran Besaran  

 
 

Pengukuran merupakan suatu kegiatan yang tidak asing lagi 

dalam masyarakat. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran 

yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. 

• Definisi Pengukuran 

 

Pengukuran merupakan suatu kegiatan yang tidak asing lagi 

dalam masyarakat. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran 

yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. 

• Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran, 

antara lain sebagai berikut. Ketelitian (presisi). Presisi merupakan derajat 

kedekatan kesamaan hasil pengukuran yang diperoleh dari pengukuran 

berulang. Contohnya Anda dan seorang teman anda melakukan 

pengukuran panjang sebuah benda secara berulang. Ternyata anda 

memperoleh hasilnya 5,3 cm; 5,4 cm; dan 5,8 cm, sedangkan teman anda 

memperoleh hasil 5,5 cm; 5,4 cm; 5,4 cm; dan 5,5 cm. dalam hal ini, dapat     

Contoh 
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dikatakan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh teman anda lebih persisi 

(lebih teliti)  dibanding pengukuran anda. Ketepatan (akuransi). Ketepatan 

merupakan derajat kedekatan hasil pengukuran terhadap harga sebenarnya. 

Anda telah ketahui dan di sepakati bahwa massa jenis air bernilai 1.000 

kg/m3. Namun, setelah anda dan salah seorang teman anda melukukan 

percobaan untuk mengukur massa jenis, diperoleh hasil yang berbeda. 

Anda memperoleh hasil 1.004 kg/m3, sedangkan teman anda lebih 

memperoleh hasil 1.002 kg/m3. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa hasil 

pengukuran teman anda lebih akurat (akuransinya lebih tinggi) dibanding 

hasil pengukuran anda.Sensitivitas (kepekaan). Kepekaan merupakan 

kemampuan alat ukur dalam memberikan tanggapan terhadap perubahan 

nilai pengukuran yang terjadi. Pengukuran berat sepotong kawat dengan 

timbangan digital akan lebih peka dibandingkan potongan kawat tersebut 

ditimbang dengan timbangan pegas karena tingkat keterbacaan timbangan 

digital lebih tinggi dibanding timbangan pegas. 

 

3. Instrumen pengukuran panjang  

a. Jangka sorong  

Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang 

suatu benda .Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 

cm. Jangka sorong terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya, 

perhatikan gambar dibawah ini : 
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  Bagian-bagian dari jangka sorong adalah sebagai berikut: 

• Rahang dalam 

• Rahang luar  

• Skala utama  

• Skala nonius  

• Pengunci  

Adapun fungsi dari jangka sorong adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengukur diameter dalam 

 

2. Mengukur diameter dalam 

 

3. Mengukur kedalaman atau ketinggian 

 

b. Mikrometersekrup  

Mikrometer sekrup biasa digunakan untuk mengukur 

tebal/diameter sebuah benda. Pada mikrometer terdapat dua skala 

yaitu skala tetap dan skala ulir ,skala ulir memiliki skala dari 0 
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sampai 50. Tiap satu putaran skala ulir bergeser 0,5 mm, jadi satu 

skala ulir = 1/50 x 0,5mm= 0,01mm. Maka ketelitian pada 

micrometer adalah 0,01. Jangka sorong terbagi menjadi beberapa 

bagian diantaranya, perhatikan gambar dibawah ini : 

 

 

Cara Membaca Mikrometer Sekrup 

Cara menghitung mikrometer sekrup adalah sebagai berikut : 

 Letakan mikrometer sekrup satu arah sehingga dapat terlihat dengan jelas 

 Baca skala utama dari mikrometer sekrup. Di sisi atas garis menunjukan 

angka bulat dalam satuan milimeter (mm). Sementara garis skala bawah 

menunjukkan bilangan 0,5 mm, 1,5 mm, 2,5 mm dan seterusnya. 

 Baca skala nonius atau skala putar yang berada tepat segaris dengan garis 

pembagi pada skala utama. 

 Jumlahkan hasil pengukuran dari skala utama dengan pengukuran skala 

nonius 

 

4. Instrumen pengukuran massa 

 

Untuk mengukur massa suatu benda, dapat digunakan 

berbagai macam neraca seperti tampak pada gambar (1). 
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Gambar 1.4 berbagai macam neraca, diantranya: (a) neraca 

analitis dua lengan, (b) neraca ohaus tiga lengan, (c) neraca pegas, dan (d) 

neraca digital. 

D. Kesalahan Dalam Pengukuran  

 
Kesalahan dalam pengukuran dapat dibagi dua, yaitu kesalahan 

sistematik dan kesalahan acak. Kesalahan sistematik merupakan kesalahan 

yang berhubungan dengan alat ukur. Hal- hal yang menyebabkan terjadinya 

kesalahan sistematik antara lain sebagai berikut. 

a. Kesalahan kalibrasi alat 

b. Pengaruh lingkungan terhadap alat, seperti suhu, tekanan dan kecepatan 

angin. 

c. Kondisi alat yang tidak memenuhi standar pengukuran 

3. Kesalahan Acak 

 

Kemungkinan lain kesalahan pengukuran besaran fisika adalah 

penunjukan alat ukur yang digunakan selalu menunjukan nilai yang lebih 

besar atau kecil dari nilai yang sebenarnya. Kesalahan seperti itu disebut 

kesalahan acak. Dengan kalimat lain, kesalahn acak berhubungan dengan 

pelaksanaan pengukuran. 

E. Pengukuran Tunggal dan Berulang  

1. Pengukuran tunggal  

Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan 

satu kali. Ketidakpastian dari hasil pengukuran tunggal adalah setengah 
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dari skala terkecil alat ukur yang digunakan. Contoh: Sebuah buku 

diukur menggunakan jangka sorong mendapatkan hasil 2,32 cm, dan 

skala terkecil jangka sorong adalah 0,01 cm, oleh karena itu 

ketidakpastian menggunakan jangka sorong adalah 0,005 cm. Dengan 

demikian hasil pengukurannya adalah 𝑥 = 𝑥0 ± ∆𝑥 = 2,320 ± 0,005 𝑐𝑚, 

mempunyai 4 AP karena ketidak pastian mengandung tiga tempat 

desimal, dan hasil pengukuran harus mempunyai satu angka keraguan. 

Nilai Ketidakpastian dalam pengukuran tunggal atau ralat mutlak yaitu : 
 

 

2. Pengukuran Berulang  

Pengukuran yang hanya dilakukan satu kali rentan terhadap 

kesalahan. Kesalahan- kesalahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil 

pengukuran tidak teliti. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang 

terjadi sebaiknya mengulangi pengukuran sehingga diperoleh hasil yang 

telitih dan akurat. Pengulangan pengukuran harus sebanyak 5-10 kali. 

Jika kita melakukan pengukuran sebanyak N kali, kita 

memperolah hasil-hasil pengukuran yaitu 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5 … . .  

Nilai rata-rata hasil pengukuran dihitung sebagai berikut. 
 

 

 
 
 
 
 

Banyaknya angka penting (AP) yang boleh dilaporkan pada 

pengukuran berulang bergantung pada ketidakpastian relatifnya 

1 
∆𝑥 = 

2
 

∑ 𝑥1 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5 … . . 𝑥𝑁 
𝑥 =   

𝑁 
= 

𝑁
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atau ralat nisbihnya. Apabila ketidakpastian relatif lebih besar dari 

10%, angka penting yang boleh dilaporkan sebanyak 1 AP. Apabila 

ketidakpastian relatif lebih besara dari 1%, angka penting yang 

boleh dilaporkan sebanyak 2 AP. Apabila ketidak pastian relatif 

lebih besar dari 0,1% anka penting yang boleh dilaporkan sebanyak 

3 AP. Apabila ketidakpastian lebih besar dari 0,01% anka penting 

yang boleh dilaporkan sebanyak 4 AP. 

3. Ketelitian dan ketepatan hasil 

Ketelitian adalah suatu ukuran yang menyatakan tingkat 

pendekatan dari nilai yang diukur terhadap nilai benar 𝑥0 atau 𝑥. 

Ketelitian berhubungan dengan ketidakpastian relatif hasil 

pengukuran. Semakin kecil ketidakpasitian relatif hasil pengukuran, 

semakin tinggi ketelitian pengukuran tersebut. 

 

 

Ketepatan adalah suatu ukuran kemampuan untuk 

mendapatkan hasil pengukuran yang sama. 

 
 

 

Penulisan hasil pengukuran pada pengukuran berulang yaitu : 

 

 
 

 

 

 

 

𝑘𝑒𝑡𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 = 100% − 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 (%) 

∆𝑥 
𝑘𝑒𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 = 1 − 

𝑥
 

𝑥 = 𝑥 ± ∆𝑥 atau 𝑥 = 𝑥 ± [
∆𝑥 

× ∆𝑥] 
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Contoh pengukuran berulang: 

 
Seorang mengukur lebar sebuah buku menggunakan mister 

sebanyak lima kali sebagai berikut 21,1 cm, 21,5 cm, 21,5 cm, 21,4 

cm, 21,3 cm. Tentukan hasil pengukuran melalui analisis data dari 

kelima data pengukuran tersebut. 

Analisis datanya adalah: 

 

No 𝑙𝑖(𝑐𝑚) 𝑙2(𝑐𝑚2) 
𝑖 

1 21,1 445,21 

2 21,5 462,25 

3 21,5 462,25 

4 21,4 457,96 
 

5 21,3 453,69 

∑ 𝑛 106,8 2281,36 

 

 

   
 

 

 
 

A. Besaran Skalar dan Vektor  

Besaran scalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai (besarnya saja) 

tanpa memilki arah. Misalnnya massa,waktu ,energi ,usaha ,massa jenis dan 

lain-lain. Sedangkan besaran vector adalah besaran yang memiliki nilai (besar) 

dan arah. Misalnya perpindahan ,percepatan, gaya,momentum ,tekanan dan lain-

lainnya. Cara membedakan besaran skalar dan besaran vektor , Jika dikatakan 

VEKTOR 
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massa sebuah bola adalah 400 gram, pernyataan ini sudah cukup bagi kamu 

untuk mengetahui massa bola. Kamu tidak membutuhkan arah untuk 

mengetahui massa bola. Demikian juga dengan waktu, suhu, volume, massa 

jenis dll. Ada beberapa besaran fisika yang tidak dapat dinyatakan dengan 

besarnya saja. Jika dikatakan seorang anak berpindah sejauh 100 meter, maka 

pernyataan ini belum cukup. Kamu mungkin bertanya, ia berpindah ke mana? 

Apakah ke arah utara, selatan, timur atau barat ? Demikian juga apabila anda 

mengatakan bahwa anda mendorong meja dengan gaya sebesar 200 N. Kemana 

arah dorongan anda? Nah, besaran demikian disebut besaran vektor, di mana 

memerlukan penjelasan mengenai besar dan arahnya. Contoh besaran vektor 

adalah perpindahan, percepatan, impuls, momentum dll. 

Catatan: hasil perkalian atau pembagian besaran skalar 

dengan besaran vektor adalah besaran vektor. 

1. Notasi Vektor 

 

Suatu Vektor dapat dituliskan dengan beberapa cara sebagai berikut 

 

1. Menggunakan lambang huruf kecil yang dicetak tebal. 

 

Contoh : a b dan c 

 

2. Operasi Vektor  

 

Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasil 

penjumlahannya disebut vektor resultan (R). Resultan vektor dapat 

ditentukan dengan cara-cara sebagai berikut 

1. Metode segitiga 
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Gambar 2.1 penjumlahan vektor dengan metode segitiga 

 

b. Metode jajargenjang  

Penjumlahan dan pengurangan dua besaran vector atau lebih 

berbeda dengan penjumlahan atau pengurangan bilangan aljabar biasa.  

 

R 
 
 

 
c. Metode poligon  

Metode poligon merupakan perluasan dari metode segitiga. Metode 

ini biasanya digunakan untuk penjumlahan lebih dari dua vektor. 

 

 

 

 

 

 
3. Operasi pengurangan vektor  

Pengurangan dua  vektor sama dengan penjumlahan 

suatu vektor terhadap vektor negatif dari vektor yang dikuran 
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 Berdasarkan gambar di atas, diskusikan bersama dengan teman kelompokmu 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di berikut ini! (Gunakan juga sumber-

sumber yang relevan sebagai referens. 

1. Apakah nama dan kegunaan alat ukur diatas? 

2. Bagaimanakah cara penggunaan alat ukur diatas? 

3. Apakah tingkat ketelitian alat tersebut lebih akurat dibanding alkat ukur 

yang lainnya? 

 

 

 

A. Judul proyek  

Pengukuran panjang  

  Kelas :                             Kelompok :  

  Nama Anggota : 

6. ……………………………………… 

7. ……………………………………… 

8. ……………………………………… 

9. ……………………………………… 

10. ……………………………………… 

MENDESAIN RENCANA PPROYEK  

Kegiatan 1 
LEMBAR KERJA PROYEK (LKP) PESERTA DIDIK  

  Kelas :                             Kelompok :  

  Nama Anggota : 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

5. ……………………………………… 

Pertanyaan essai  

MENDESAIN RENCANA PPROYEK  
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B. Tujuan  

Siswa dapat mengetahui cara penggunaan  alat ukur dan melakukan 

pengukuran langsung menggunakan jangkasorong. Alat dan bahan  

1. Jangkasorong  

2. Balok persegi 

3. Gelas plastik 

4. Pipa  

5. Mur(baut) 

C. Langkah kerja  

1. Ambillah balok persegi , lalu ukur  ketebalannya dengan 

menggunakan jangkasorong . Lalu amati skala utamanya. Kemudian 

catat pada tabel yang telah disediakan. Mengulangi pengukuran 

sampai 3 kali. 

2. Mengamati skala noniusnya, cari angka yang berimpit dengan garis 

tengah skala utama. Catat hasil dalam tabel,kalikan juga dengan 

batas ketelitian mikrometer. Lakukan pengukuran sebanyak tiga 

kali. 

3. Mengambil gelas plastik,pipa dan baut,kemudian lakukan 

pengukuran seperti langka 1 dan 2,lakukan sebanyak tiga kali 

pengukuran. 

 

 

No. Hari/Tanggal Hari ke Kegiatan 

1 

 

 

 

 

 Mempersiapkan alat dan bahan 

2 

 

 

 

 

 Melakukan pengukuran sesuai dengan  

petunjuk telah disajikan 

3 

 

 

 

 

 Mengamati hasil yang ditunjukkan oleh 

percobaan yang telah dikaukan, 

mengevaluasi dan menarik kesimpulan  

dari praktikum yang dilakukan. 

 

Menyusun jadwal kegiatan  Menyusun jadwal kegiatan  
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Guru memeriksa keterlaksanaan proyek yang telah dikerjakan, peserta didik 

dapat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam kelompok masing-masing 

dengan memperhatikan dan mencocokkan hal-hal berikut ini (memberikan 

tanda (√)) dengan kegiatan yang telah terlaksanakan secara jujur dan 

bertanggung jawab. 

No. Kategori 
Keterangan 

Ya  Tidak  

1. Pembagian tugas anggota kelompok   

2. Pembuatan jadwal penyelesaian proyek   

3. Perencanaan persiapan alat   

4. Pembuatan rencana presentasi   

5. Menyiapkan alat dan bahan   

6. Pengecekan kondisi alat   

7. Proyek terlaksana sesuai dengan jadwal   

8. 
Mengoperasikan alat ukur yang digunakan 

 dengan baik dan benar 

  

 

 

 

Setelah melakukan kegiatan di atas, silahkan kalian simpulkan percobaan 

yang kalian lakukan dan membuat laporan hasil percobaan tersebut!  

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evaluasi 

MEMONITORING KEGIATAN SISWA 

MEMONITORING KEGIATAN SISWA 

Evaluasi 
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 Berdasarkan gambar di atas, diskusikan bersama dengan teman 

kelompokmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di berikut ini! (Gunakan 

juga sumber-sumber yang relevan sebagai referens. 

 

1. Apakah nama alat ukur diatas? 

2. Bagaimanakah cara penggunaan alat ukur diatas? 

3. Apakah tingkat ketelitian alat tersebut lebih akurat dibanding alkat ukur 

yang lainnya? 

 

 

Kegiatan 2 
LEMBAR KERJA PROYEK (LKP) PESERTA DIDIK  

  Kelas :                             Kelompok :  

  Nama Anggota : 

11. ……………………………………… 

12. ……………………………………… 

13. ……………………………………… 

14. ……………………………………… 

15. ……………………………………… 

Pertanyaan essai  



99 

 

 
 

 

A. Judul proyek  

Pengukuran  

B. Tujuan  

Siswa dapat menggunakan dan mengetahui cara untuk mengetahui hasil 

pengukuran dari mikrometer sekrup.  

C. Alat dan bahan  

6. Mikrometer sekrup  

7. Uang logam  

8. Cincin  

9. Kelereng  

10. Balok bangku  

D. Langkah kerja  

4. Ambillah koin, lalu ukur  ketebalannya dengan menggunakan 

mikrometer sekrup. Lalu amati skala utamanya. Kemudian catat 

pada tabel yang telah disediakan. Mengulangi pengukuran sampai 3 

kali. 

5. Mengamati skala noniusnya, cari angka yang berimpit dengan garis 

tengah skala utama. Catat hasil dalam tabel,kalikan juga dengan 

batas ketelitian mikrometer. Lakukan pengukuran sebanyak tiga kali. 

6. Mengambil kelereng,kemudian lakukan pengukuran seperti langka 1 

dan 2.  

 

 

 

MENDESAIN RENCANA PPROYEK  
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No. Hari/Tanggal Hari ke Kegiatan  

1 

 

 

 

 

 Membeli dan mempersiapkan alat 

 dan bahan   

2 

 

 

 

 

 Merangkai alat dan bahan sesuai  

dengan petunjuk rangkaian yang  

telah disajikan 

3 

 

 

 

 

 Mengamati hasil yang ditunjukkan  

oleh rangkaian yang telah  

dibuat, mengevaluasi dan  

menarik kesimpulan dari praktikum 

 yang dilakukan. 

 
 

 
 
 
 

Guru memeriksa keterlaksanaan proyek yang telah dikerjakan, peserta didik 

dapat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam kelompok masing-masing 

dengan memperhatikan dan mencocokkan hal-hal berikut ini (memberikan tanda 

(√)) dengan kegiatan yang telah terlaksanakan secara jujur dan bertanggung 

jawab. 

No. Kategori 
Keterangan 

Ya  Tidak  

1. Pembagian tugas anggota kelompok   

2. Pembuatan jadwal penyelesaian proyek   

3. Perencanaan persiapan alat   

4. Pembuatan rencana presentasi   

5. Menyiapkan alat dan bahan   

6. Pengecekan kondisi alat   

7. Proyek terlaksana sesuai dengan jadwal   

8. Mengoperasikan alat ukur yang digunakan    

Menyusun jadwal kegiatan  

MEMONITORING KEGIATAN SISWA 
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dengan baik dan benar 
 
 
 
 

Setelah melakukan kegiatan di atas, silahkan kalian simpulkan produk yang 

kalian lakukan dan membuat laporan hasil percobaan tersebut!  

Jawab:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi 
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 Berdasarkan percobaan yang akan dilakukan, diskusikan bersama dengan 

teman kelompokmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di berikut ini! 

(Gunakan juga sumber-sumber yang relevan sebagai referens. 

1. Apa yang kalian ketahui tentang vektor 

 

 

 

A. Judul proyek  

Penjumlahan vektor  

B. Tujuan  

peserta didik dapat  mengamati proses penjumlahan vektor  

Kegiatan 3 
LEMBAR KERJA PROYEK (LKP) PESERTA DIDIK  

  Kelas :            

  Kelompok :  

  Nama Anggota :  

1……………………………………… 

2……………………………………… 

3……………………………………… 

4……………………………………… 

5 ........................................................... 

 

Pertanyaan essai  

MENDESAIN RENCANA PROYEK  



103 

 

 
 

Alat dan bahan  

1. Spidol whiteboard  

2. Kertas karton  

3. Pita meteran (meteran) 

C. Langkah kerja  

1. Mintalah salah satu diantara teman kelompok kamu untuk berdiri 

diatas sebuah ubin pertama,misalnya ubun 1 

2. Kemudian mintalah teman anda untuk bergerak lurus bergerak 

beberapa langkah menuju ke ubin 2 kemudian berhenti.  

3. Dari ubin 2 mintalah teman anda untuk nerbelok ke kanan atau ke 

kiri dan kemudian bergerak lurus kembali beberapa langkah menuju 

ke ubin 3 dan berhenti. Ubin 1, 2, dan 3 tersebut asalah titik-titik 

sudut segitiga yang dibentuk oleh perpindahhan teman anda.  

4. Ukur besar perpindahan anggota kelompok kamu dari ubin 1 ke 

2,perpindahan dari ubin 2 kemudian perpindahan dari ubin 1 ke 3 

denganan . 

perpindahan dari ubin 1 ke 2  Perpindahan dari ubin 

2 ke 3  

Perpindahan dari 

ubin 1 ke 3 
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No. Hari/Tanggal Hari ke Kegiatan  

1 

 

 

 

 

 Mempersiapkan alat dan bahan   

2 

 

 

 

 

 Melakukan pengukuran sesuai 

 

 dengan petunjuk telah disajikan 

3 

 

 

 

 

 Mengamati hasil yang ditunjukkan 

 oleh percobaan yang telah  

dikaukan, mengevaluasi dan  

menarik kesimpulan dari praktikum  

yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 Guru memeriksa keterlaksanaan proyek yang telah dikerjakan, peserta didik 

dapat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam kelompok masing-masing 

dengan memperhatikan dan mencocokkan hal-hal berikut ini (memberikan tanda 

(√)) dengan kegiatan yang telah terlaksanakan secara jujur dan bertanggung 

jawab. 

No. Kategori 
Keterangan 

Ya  Tidak  

1. Pembagian tugas anggota kelompok   

2. Pembuatan jadwal penyelesaian proyek   

3. Perencanaan persiapan alat   

4. Pembuatan rencana presentasi   

5. Menyiapkan alat dan bahan   

6. Pengecekan kondisi alat   

7. Proyek terlaksana sesuai dengan jadwal   

8. 
Mengoperasikan alat ukur yang digunakan  

dengan baik dan benar 
  

 

 

 

 

 

 

Menyusun jadwal kegiatan  

MEMONITORING KEGIATAN SISWA 
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Setelah melakukan kegiatan di atas, silahkan kalian simpulkan percobaan yang 

kalian lakukan dan membuat laporan hasil percobaan tersebut!  

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi 
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LAMPIRAN B 

INSTRUMEN PENELITIAN  

B.1 KISI-KISI INSTRUMEN TES KETERAMPILA BERPIKIR 

KREATIF PESERTA DIDIK  

B.2 SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF PESERTA 

DIDIK SEBELUM VALID 

B.3 SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF PESERTA DIDIK 

SETELAH VALID 
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 KISI-KISI INSTRUMEN SOAL KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF  

 

Indikator berpikir kreatif  Soal  Jawaban  Pedoman penskoran  

pikir lancar (fluency) 

Peserta didik mampu 

memberikan 

Banyak jawaban Atas 

pertanyaan yang diberikan  

1. Rima melakukan suatu pengukuran yaitu mengukur 

panjang dan lebar meja di dalam kelas menggunakan 

meteran. Menurut kamu selain meteran, alat apa lagi 

yang dapat digunakan rima untuk mengetahui panjang 

dari meja tersebut ?   

 

 

yang pertama,bisa mengukur 

dengan menggunakan tali  rapia 

Empat jawaban benar 

dan tepat = 4 

 Tiga jawan benar dan 

tepat = 3 

Dua jawaban benar dan 

tepat = 2 

1 jawab benar dan tepat 

= 1 

Tidak memjawab= 0 

Mengukur panjang dan lebar 

meja  menggunakan langkah 

kaki 

Menggunakan jengkal      

tangan   dalam mengukur   meja  

Menggunakan penggaris  untuk 

mengukur panjang dan lebar 

meja  

2. Reni melakukan pengukuran dengan tujuan untuk 

mencari ketebalan koin. Hasil dari pengukuran yang 

didapatkan adalah 8,16 mm. Berdasarkan hasil 

tersebut sebutkan langkah-langkah yang dilakukan 

Langkah-langkah yang 

dilakukan reni dalam 

pengukuran adalah :  

 

Empat jawaban benar 

dan tepat = 4 

 Tiga jawan benar dan 

tepat = 3 
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reni untuk mengukur menggunakan mikrometer 

sekrup dan bagaimana mengetahui hasil 

pengukurannya ?  

1. Mengkalibrasi alat yang 

akan digunakan.  

2. Membuka pengunci 

mikrometer sekrup. 

3. Meletakkan benda yang 

akan diukur di antara dua 

rahang 

4. Memutar pemutar pada 

mikrometer sekrup sampai 

rahang putar cukup 

menempel pada benda  

5. Membaca hasil 

pengukuran  

Dua jawaban benar dan 

tepat = 2 

1 jawab benar dan tepat 

= 1 

Tidak memjawab= 0 
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3. Perhatikan gambar berikut 

 

Diketahui jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur panjang, diameter luar dan diameter 

 dalam suatu benda. Jangka sorong juga sering kali 

digunakan untuk mengukur ketebalan logam. Dari 

pernyataan diatas selain logam, benda lain apa sajaka  

yang dapat diukur menggunakan jangka sorong ? 

 

Selain logam terdapat 

  beberapa benda lainnya yang 

dapat diukur diantaranya : 

1. Diameter dalam dan 

diameter luar pipa.  

2. Diameter cincin  

3. Diameter baut/mur  

4. Kedalaman gelas dan 

diameter kelereng.  

. 

jawaban terperinci 

dengan jelas= 4 

 jawaban kurang 

terperinci dengan  

 

jelas= 3 

jawaban tidak  

terperinci- 2 

jawaban ntidak  dapat  

dipahami       = 1 

Tidak memjawab     

 = 0 
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Berpikir luwes (flekxibility) 

memberikan macam-macam 

penafsiran(interpretasi) 

terhadap suatu 

gambar/masalah  

4. Beberapa siswa mengikuti kegiatan paskibraka. Salah 

satu syarat untuk lulus ujian yaitu memiliki massa 

badan yang ideal. Maka dari itu mereka melakukan 

pengukuran berat badan menggunakan timbangan. 

Berdasarkan situasi tersebut, menurut kamu apakah 

Pengukuran yang dilakukan 

siswa SMA adalah pengukuran 

tidak langsung. 

 

jawaban terperinci 

dengan jelas= 4 

 jawaban kurang 

terperinci dengan 

 jelas= 3 
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kegiatan mengukur berat badan yang dilakukan siswa 

SMA tersebut merupakan pengukuran langsung atau 

tidak langsung?  

 

Karena untuk mengukur     

berat badan dengan 

menggunakan alat tentunya 

tidak dapat diukur secara 

langsung namun harus 

menggunakan persamaan   

 yaitu berat badan sama   

dengan massa badan   

 dikalikan dengan percepatan 

gravitasi 

jawaban tidak  

terperinci- 2 

jawaban ntidak  dapat  

dipahami-= 1 

Tidak memjawab= 0 
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5. Ciko melakukan percobaan dimana dia mempunyai 

uang koin,kemudian ingin mengukur ketebalan dari 

koin tersebut. Adapun alat ukur yang dimiliki ciko 

yaitu,meteran, mikrometer sekrup, dan neraca. 

Berdasarkan penjelasan diatas menurut kamu manakah 

alat ukur yang tepat untuk digunakan?mengapa 

demikian? 

 

 

Alat ukur yang dapat  

digunakan untuk mengukur 

tebal dari koin tersebuta   

adalah mikrometer sekrup 

 

jawaban terperinci 

dengan jelas= 4 

 jawaban kurang 

terperinci dengan   

jelas= 3 

jawaban tidak  

terperinci- 2 

jawaban ntidak dapat  

dipahami-= 1 

Tidak memjawab= 0 

Alasannya karena     

mikrometer sekrup adalah   

 alat yang digunakan untuk 

mengukur ketebalan benda 

Meteran dan jangka sorong 

digunakan untuk mengukur 

panjang.  

Neraca dignakan dalam 

mengukur massa suatu benda 
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6. perhatikan gambar berikut ini ! 

 

Diketahui bahwa vektor merupakan besaran  

yang memiliki arah dan nilai. Contohnya yaitu  

ana melakukan sebuah perjalanan dengan lintasan  

seperti di atas. Dari gambar diatas menurut kamu  

manakah yang termasuk besaran vektor apakah 

 lintasan merah atau hijau ?  

Lintasan yang termasuk  

dalam besaran vektor  

adalah lintasan berwarna  

merah.  

jawaban terperinci 

dengan jelas= 4 

 jawaban kurang 

terperinci dengan  

jelas= 3 

jawaban tidak  

terperinci- 2 

jawaban ntidak dapat  

dipahami-= 1 

Tidak memjawab= 0 

Alasannya adalah  

karena perpindahan  

merupakan perubahan  

posisi suatu benda yang  

melihat arah dan besar  

nilainya sebagaimana  

yang diketahui dari  

penjelasan vektor yaitu  

besaran yang memiliki arah  

dan nilai. 

Berpikir orisnil  

(originality) 

Setelah membaca atau 

mendengar gagasan-

gagasan, bekerja untuk 

7. Berikut adalah hasil pengukuran  

No  Bahan Hasil pengukuran 

1 Buku 13 cm  

2 Meja  45 cm  

1. Bagaimana pengaruh 

benda tersebut yang 

memiliki ukuran yang 

berbeda-beda?  

 

jawaban terperinci 

dengan jelas= 4 

 jawaban kurang 

terperinci dengan  

jelas= 3 
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menyelesaikan yang baru  3 Sapu  70 cm  

4 Papan tulis  150 cm  

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel diatas  diketahui 

bahwa dari beberapa benda tersebut memiliki hasil 

pengukuran yang berbeda-beda.  Dari pernyataan diatas 

rumuskanlah sebuah pertanyaan terkait hasil percobaan 

tersebut. 

 ( maksimal 3 rumusan masalah). 

2. Bagaimana cara dewa 

mengetahui setiap ukuran 

dari benda tersebut?  

 

 

jawaban tidak  

terperinci- 2 

jawaban ntidak dapat  

dipahami-= 1 

Tidak memjawab= 0 

3. Mengapa setiap benda 

memiliki hasil pengukuran 

yang berbeda-berbeda? 

8. Perhatikan gambar dibawah:  

 

Besar massa P adalah sebagai 

berikut. 

Massa A = Massa B 

Massa A = 1.000 + 100 + 50 

               = 1.500 gram  

Jadi massa benda P adalah 

1.150 gram.  

jawaban terperinci 

dengan jelas= 4 

 jawaban kurang 

terperinci dengan  

jelas= 3 

jawaban tidak  

terperinci- 2 
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Dari gambar diatas apabila neraca dalam keadaan 

setimbang, maka besar massa P adalah ? 

 jawaban ntidak dapat  

dipahami-= 1 

Tidak memjawab= 0 

9. Suci dan fitri melakukan pengukuran untuk 

mengetahui panjang kabel. Dimana suci menggunakan 

meteran sedangkan fitri menggunakan tali rapia. Dari 

percobaan diatas manakah alat yang tepat digunakan 

dalam mengukur kabel tersebut serta berikan 

alasannya !  

 

Alat yang paling tepat 

digunakan adalah meteran. 

Alasannya meteran lebih 

mudah digunakan untuk 

mengetahui hasil pengukuran 

kabel tersebut karena pada 

meteran sudah dapat  

diketahui hasil  

pengukurannya.  

 

 

jawaban terperinci 

dengan jelas= 4 

 jawaban kurang 

terperinci dengan 

 jelas= 3 

jawaban tidak  

terperinci- 2 

jawaban ntidak dapat  

dipahami-= 1 

Tidak memjawab= 0 
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Sedangkan pada tali rapia, 

 hasil pengukuran tidak dapat 

langsung diketahui.   

Menguraikan atau merinci 

(elaborattion)mencari arti 

yang lebih mendalam 

terhadap jawaban atau 

pemecahan masalah 

 dengan melakukan 

langkah-langkah 

 terperinci  

mengenbangkan atau 

memperkaya gagasan  

yang lain  

10. Ani melakukan pengukuran massa balok 

menggunakan neraca,dimana diketahui neraca 

memiliki 3 lengan . Lengan 1 menunjukkan 120 

gram, lengan 2 menunjukkan 30 gram, dan lengan 3 

menunjukkan 6 gram.  

Dari pernyataan diatas uraikan dari hasil pengukuran 

massa balok tersebut!  

 

 Diketahui : 

Lengan 1 = 120 gram  

Lengan 2 = 30 gram  

Lengan 3 = 6 gram  

Hasil pengukuran  

= (120 + 30 + 6 ) 

= 156,000 gram  

 

 

 

 

 

 

jawaban terperinci 

dengan jelas= 4 

 jawaban kurang 

terperinci dengan  

jelas= 3 

jawaban tidak 

 terperinci- 2 

jawaban ntidak dapat  

dipahami-= 1 

Tidak memjawab= 0 
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11. Perhatikan gambar dibawah ini  

 

 

Seorang tukang bangunan mengukur ketebalan seng 

dengan mikrometer sekrup dan diperoleh hasil 

pengukuran yaitu 6,840 mm. Sebagaimana diketahui 

mikrometer memiliki skala putar dan skala tetap. 

Menurut kalian berapa skala yang ditunjukkan oleh 

skala nonius dan skala putar. Kemudian bagaimana 

proses tukang memperoleh hasil pengukuran tersebut?  

 

 

 

Hasil penunjukan skala  

utama dan skala putar  

sebagai berikut: 

Skala utama = 6,50 mm 

Skala putar = 0,340  

Hasil pengukuran = SU + SP 

=6,840 mm.  

 jawaban terperinci 

dengan jelas= 4 

 jawaban kurang 

terperinci dengan  

jelas= 3 

jawaban tidak 

 terperinci- 2 

jawaban ntidak dapat  

dipahami-= 1 

Tidak memjawab= 0 
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12. Nanny melakukan sebuah percobaan,dan diperoleh 

data pengukuran sebagai berikut.  

Sudut 

evaluasi  

Penunjukan F1  Penunjukan 

F2  

Resultan  

90° 10 N 8 N  

60° 15 N 12 N  

Dari data hasil pengukuran tersebut tentukanlah besar 

resultan vektor dengan cara cosinus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian:  

Untuk menentukan besar 

resultan tersebut yaitu 

1. Sudut evaluasi 90ᵒ 

R= √𝐴2 + 𝐵2 + 2𝐴𝐵 cos  𝛼 

R= √(10)2 + (8)2 + 

     √(2 𝑥 10 𝑥 8) cos 90° 

R= √100 + 64  

R= √164  

Jadi besar resultan dari 90° 

adalah √164   

 

2. Sudut evaluasi 60° 

R= √𝐴2 + 𝐵2 + 2𝐴𝐵 cos  𝛼 

R= √(15)2 + (12)2 + 

     √(2 𝑥 15 𝑥 12) cos 60° 

R= √225 + 144 + 180   

R= √594  

jawaban terperinci 

dengan jelas= 4 

 jawaban kurang 

terperinci dengan 

 jelas= 3 

jawaban tidak 

 terperinci- 2 

jawaban ntidak dapat  

dipahami-= 1 

Tidak memjawab= 0 
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Jadi besar resultan dari 90° 

adalah √594  
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B.2 SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF  PESERTA DIDIK 

SEBELUM VALID 

 

SOAL TEST 

Nama    : 

Kelas   : 

Alokasi waktu : 90 menit  

 

1. Rima melakukan suatu pengukuran yaitu mengukur panjang dan lebar meja di 

dalam kelas menggunakan meteran. Menurut kamu selain meteran, alat apa lagi 

yang dapat digunakan rima untuk mengetahui panjang dari meja tersebut ?   

2. Reni melakukan pengukuran dengan tujuan untuk mencari ketebalan koin. Hasil 

dari pengukuran yang didapatkan adalah 8,16 mm. Berdasarkan hasil tersebut 

sebutkan langkah-langkah yang dilakukan reni untuk mengukur menggunakan 

mikrometer sekrup dan bagaimana mengetahui hasil pengukurannya ? 

3. Perhatikan gambar berikut 

 

Diketahui jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

panjang, diameter luar dan diameter dalam suatu benda. Jangka sorong juga sering 
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kali digunakan untuk mengukur ketebalan logam. Dari pernyataan diatas selain 

logam, benda lain apa sajaka yang dapat diukur menggunakan jangka sorong ? 

4. Beberapa siswa mengikuti kegiatan paskibraka. Salah satu syarat untuk lulus ujian 

yaitu memiliki massa badan yang ideal. Maka dari itu mereka melakukan 

pengukuran berat badan menggunakan timbangan. Berdasarkan situasi tersebut, 

menurut kamu apakah kegiatan mengukur berat badan yang dilakukan siswa SMA 

tersebut merupakan pengukuran langsung atau tidak langsung?  

5. Ciko melakukan percobaan dimana dia mempunyai uang koin,kemudian ingin 

mengukur ketebalan dari koin tersebut. Adapun alat ukur yang dimiliki ciko 

yaitu,meteran, mikrometer sekrup, dan neraca. Berdasarkan penjelasan diatas 

menurut kamu manakah alat ukur yang tepat untuk digunakan?mengapa demikian? 

6. perhatikan gambar berikut ini ! 

 

Diketahui bahwa vektor merupakan besaran yang memiliki arah dan nilai. 

Contohnya yaitu ana melakukan sebuah perjalanan dengan lintasan seperti di atas. 

Dari gambar diatas menurut kamu manakah yang termasuk besaran vektor apakah 

lintasan merah atau hijau ?  
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7. Berikut adalah hasil pengukuran  

No Bahan Hasil pengukuran 

1 Buku 13 cm 

2 Meja 45 cm 

3 Sapu 70 cm 

4 Papan tulis 150 cm 

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel diatas  diketahui bahwa dari beberapa 

benda tersebut memiliki hasil pengukuran yang berbeda-beda.  Dari pernyataan 

diatas rumuskanlah sebuah pertanyaan terkait hasil percobaan tersebut. 

 ( maksimal 3 rumusan masalah). 

8. Perhatikan gambar dibawah:  

 

Dari gambar diatas apabila neraca dalam keadaan setimbang, maka besar massa P 

adalah ? 

9. Suci dan fitri melakukan pengukuran untuk mengetahui panjang kabel. Dimana suci 

menggunakan meteran sedangkan fitri menggunakan tali rapia. Dari percobaan diatas 

manakah alat yang tepat digunakan dalam mengukur kabel tersebut serta berikan 

alasannya !  

10. Ani melakukan pengukuran massa balok menggunakan neraca,dimana diketahui 

neraca memiliki 3 lengan . Lengan 1 menunjukkan 120 gram, lengan 2 menunjukkan 

30 gram, dan lengan 3 menunjukkan 6 gram.  
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Dari pernyataan diatas uraikan dari hasil pengukuran massa balok tersebut!  

 

 

 

11. Perhatikan gambar dibawah ini  

 

 

Seorang tukang bangunan mengukur ketebalan seng dengan mikrometer sekrup 

dan diperoleh hasil pengukuran yaitu 6,840 mm. Sebagaimana diketahui 

mikrometer memiliki skala putar dan skala tetap. Menurut kalian berapa skala 

yang ditunjukkan oleh skala nonius dan skala putar. Kemudian bagaimana proses 

tukang memperoleh hasil pengukuran tersebut?  

12. Nanny melakukan sebuah percobaan,dan diperoleh data pengukuran sebagai berikut.  

Sudut 

evaluasi  

Penunjukan F1  Penunjukan 

F2  

Resultan  

90° 10 N 8 N  

60° 15 N 12 N  

Dari data hasil pengukuran tersebut tentukanlah besar resultan vektor dengan cara 

cosinus! 
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B.3 SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF PESERTA DIDIK 

SETELAH VALID  

 

SOAL TEST 

Nama    : 

Kelas   : 

Alokasi waktu : 90 menit  

1. Rima melakukan suatu pengukuran yaitu mengukur panjang dan lebar meja di 

dalam kelas menggunakan meteran. Menurut kamu selain meteran, alat apa lagi 

yang dapat digunakan rima untuk mengetahui panjang dari meja tersebut ?   

2. Perhatikan gambar dibawah:  

 

Dari gambar diatas apabila neraca dalam keadaan setimbang, maka besar massa P 

adalah ? 

3. Ciko melakukan percobaan dimana dia mempunyai uang koin,kemudian ingin 

mengukur ketebalan dari koin tersebut. Adapun alat ukur yang dimiliki ciko 
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yaitu,meteran, mikrometer sekrup, dan neraca. Berdasarkan penjelasan diatas 

menurut kamu manakah alat ukur yang tepat untuk digunakan?mengapa demikian? 

4. perhatikan gambar berikut ini ! 

 

Diketahui bahwa vektor merupakan besaran yang memiliki arah dan nilai. 

Contohnya yaitu ana melakukan sebuah perjalanan dengan lintasan seperti di atas. 

Dari gambar diatas menurut kamu manakah yang termasuk besaran vektor apakah 

lintasan merah atau hijau ?  

5. Nanny melakukan sebuah percobaan,dan diperoleh data pengukuran sebagai berikut.  

Sudut 

evaluasi  

Penunjukan F1  Penunjukan 

F2  

Resultan  

90° 10 N 8 N  

60° 15 N 12 N  

Dari data hasil pengukuran tersebut tentukanlah besar resultan vektor dengan cara 

cosinus! 

 

6. Ani melakukan pengukuran massa balok menggunakan neraca,dimana diketahui 

neraca memiliki 3 lengan . Lengan 1 menunjukkan 120 gram, lengan 2 

menunjukkan 30 gram, dan lengan 3 menunjukkan 6 gram.  

7. Suci dan fitri melakukan pengukuran untuk mengetahui panjang kabel. Dimana 

suci menggunakan meteran sedangkan fitri menggunakan tali rapia. Dari 
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percobaan diatas manakah alat yang tepat digunakan dalam mengukur kabel 

tersebut serta berikan alasannya !  

8. Perhatikan gambar dibawah ini  

 

 

Seorang tukang bangunan mengukur ketebalan seng dengan mikrometer sekrup 

dan diperoleh hasil pengukuran yaitu 6,840 mm. Sebagaimana diketahui 

mikrometer memiliki skala putar dan skala tetap. Menurut kalian berapa skala 

yang ditunjukkan oleh skala nonius dan skala putar. Kemudian bagaimana proses 

tukang memperoleh hasil pengukuran tersebut?  

9. Reni melakukan pengukuran dengan tujuan untuk mencari ketebalan koin. Hasil 

dari pengukuran yang didapatkan adalah 8,16 mm. Berdasarkan hasil tersebut 

sebutkan langkah-langkah yang dilakukan reni untuk mengukur menggunakan 

mikrometer sekrup dan bagaimana mengetahui hasil pengukurannya ? 

10. Perhatikan gambar berikut 
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Diketahui jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, 

diameter luar dan diameter dalam suatu benda. Jangka sorong juga sering kali 

digunakan untuk mengukur ketebalan logam. Dari pernyataan diatas selain logam, 

benda lain apa sajaka yang dapat diukur menggunakan jangka sorong ? 

11. Beberapa siswa mengikuti kegiatan paskibraka. Salah satu syarat untuk lulus ujian 

yaitu memiliki massa badan yang ideal. Maka dari itu mereka melakukan 

pengukuran berat badan menggunakan timbangan. Berdasarkan situasi tersebut, 

menurut kamu apakah kegiatan mengukur berat badan yang dilakukan siswa SMA 

tersebut merupakan pengukuran langsung atau tidak langsung?  
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LAMPIRAN C 

ANALISIS PERANGKAT DAN INSTRUMEN TES PENNELITIAN  

C.1 HASIL ANALISIS UJI VALIDITAS (UJI GREGORY) 

C.2 UJI VALIDITAS ITEM SOAL  

C.3 ANALISIS UJI RELIABILITAS  

C.4 HASIL VALIDASI  
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C.1 ANALISIS UJI GREGORY  

 

Uji validitas perangkat penelitian dan instrumen tes peningktan hasil 

belajar  Berpikir Kritis peserta didik menggunakan uji gregory dapat dilakukan 

dengan menggunakan persamaan sebagai berikut 

𝑅 =
𝐷

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
 

Tabel 1. Penilaian uji gregory  

  Validator I 

  Skor (1-2)  

kurang relevan 

Skor (3-4)  

sangat relevan 

Validator II 

Skor (1-2)  

kurang relevan 
A  B  

Skor (3-4)  

sangat relevan 
C  D  

(Budiastuti & Bandur, 2018) 

Keterangan: 

R = Validasi isi 

A = Tidak ada persetujuan validator I dan validator II 

B = Perbedaan persetujuan validator I dan validator II 

C = Perbedaan persetujuan antara validator I dan validator II 

D = Persetujuan validator I dan validator II 

Sebuah intrumen layak digunakan jika memenuhi kriteria penilaian uji 

Gregory. Kriteria penilaian instrumen dikatakan layak untuk digunakan dalam 

sebuah penelitian jika nilai R ≥ 0.75. 
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1. Analisis Validasi RPP  

Tabel 2 Analisis Validasi RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ) 

Indikator 
Validator / Skor 

Tabulasi 
I II 

1 4 4 D 

2 4 4 D 

3 4 4 D 

4 4 4 D 

5 4 4 D 

6 4 4 D 

7 4 3 D 

8 4 4 D 

9 4 4 D 

10 4 4 D 

11 3 3 D 

12 4 4 D 

13 4 3 D 

 

𝑅 =
𝐷

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
=

13

0 + 0 + 13
=

13

13
= 1 

Karena nilai R ≥ 0,75 maka intrumen rencana pelaksanan pembelajaran 

layak untuk digunakan dalam sebuah penilitian  

2. Analisis Validasi Bahan Ajar  

Tabel 2. Analisis Validasi Bahan Ajar  

Indikator 
Validator / Skor 

Tabulasi 
I II 

1 4 4 D 

2 4 4 D 

3 4 4 D 

4 4 3 D 

5 4 4 D 

6 4 3 D 

7 4 3 D 

8 4 4 D 

9 4 4 D 

10 4 4 D 

11 4 4 D 

12 4 4 D 

13 4 4 D 
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14 4 4 D 

15 4 4 D 

16 4 4 D 

17 4 4 D 

18 4 3 D 

19 4 4 D 

 

𝑅 =
𝐷

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
=

19

0 + 0 + 0 + 19
=

19

19
= 1 

Karena nilai R ≥ 0,75 maka intrumen bahan ajar besaran dan vektor layak 

untuk digunakan dalam sebuah penilitian.  

3. Analisis Validasi Lembar Kerja Peserta Didik  

Tabel 3. Analisis Validasi Lembar Kerja Peserta Didik  

Indikator 
Validator / Skor 

Tabulasi 
I II 

1 4 3 D 

2 4 4 D 

3 4 4 D 

4 4 3 D 

5 4 4 D 

6 4 4 D 

7 4 4 D 

8 4 4 D 

9 4 4 D 

10 4 4 D 

11 4 4 D 

12 4 4 D 

13 4 4 D 

 

𝑅 =
𝐷

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
=

19

0 + 0 + 0 + 19
=

19

19
= 1 

Karena nilai R ≥ 0,75 maka intrumen bahan ajar besaran dan vektor layak 

untuk digunakan dalam sebuah penilitian  
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4. Analisis Validasi Tes Kemampuan Berpikir Kreatif  

Tabel 3. Analisis Validasi Tes Keterampilan Berpikir Kreatif  

Indikator 
Validator / Skor 

Tabulasi 
I II 

1 4 4 D 

2 4 4 D 

3 4 4 D 

4 4 4 D 

5 4 3 D 

6 4 4 D 

7 4 4 D 

8 4 4 D 

9 4 4 D 

10 4 4 D 

 

𝑅 =
𝐷

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
=

10

0 + 0 + 0 + 10
=

10

10
= 1 

Karena nilai R ≥ 0,75 maka intrumen tes peningkatan hasil belajar fisika 

layak untuk digunakan dalam sebuah penilitian  
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ANALISIS SOAL URAIAN 

NAMA SISWA/No.              3 2 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 

 Faradiba Nur 

Aprilianty 
3 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

 Sri Mulkiah  

Manorki. A 
4 3 2 2 3 4 2 3 2 1 1 0 

 Erizq Affanditya 

Nursin  
3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 2 2 

 Zinedyah Isharyah 

Haris  
2 2 3 0 4 3 2 1 2 2 0 0 

 Muh. Farel  

Al-Qadri. A 
2 3 2 3 4 4 3 4 0 0 0 0 

 
Diwanty Syah Putri  

3 2 3 0 4 2 2 2 1 1 0 0 

 
Fira  

3 2 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 

 Revaldy Rian 

Anugrah Pane  
2 3 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 

 Muh. Husain 

Fazelsandra  
2 3 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 

 
Amelia  

2 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

 
Nurul Ainun  

3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 

 
Aisyifa Lutfiah  

3 2 3 2 2 0 2 1 0 0 0 0 

 
Rizka Reta Alisa  

4 3 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 
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Apriliana Kartika 

Ayu.m 
3 4 4 2 2 4 2 0 0 0 0 0 

 
Nur Faisyah 

3 3 4 3 2 4 2 0 0 0 0 0 

 
Aura Islamiah  

1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Afdalia Muin  

2 1 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 

 Muh Rasyah 

Firansyah 
3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 1 

 Muh Rafly Lahfany 

Irsan  
3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 2 1 

 
Rafi Nurudin Hag 

3 4 3 3 4 4 3 2 2 2 0 0 

 
Aswar Akhmad  

3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 

 St. Ainun Ridha 

Herdianty Aqilah  
0 3 4 3 2 0 2 0 0 2 0 0 

 Muhammad Alfath 

Juliandra  
2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 0 

 
Artika  

4 4 4 2 4 4 2 1 2 1 1 2 

 
Ningrum Qynanthy  

3 3 4 2 2 2 2 1 3 2 1 1 

 
Zahra Rsky F  

4 3 4 3 3 4 4 2 2 1 1 2 

 
Arham Nuryal F  

3 3 4 2 4 4 0 0 0 0 0 0 

 Muh Alham  

Juliandra  
2 2 3 3 2 4 2 3 0 0 0 0 

 
Honey Mulya  

3 3 0 3 4 4 2 3 2 3 3 1 
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Azhilah Fiza Izzah 

Alfizahrah 
3 3 4 3 4 4 1 3 1 1 2 1 

 
Nur Qalbi Rahman  

3 2 0 3 4 4 2 3 1 1 1 1 

 Marsyah Febryanti 

 M  
1 2 3 2 3 4 1 4 1 2 1 1 

 Muh Syawal Dwi 

Anugrah  
4 3 2 2 4 4 0 1 0 1 1 0 

 

              
Jumlah Benar 

90 95 95 78 103 105 57 52 29 32 22 15 

 

Uji Validitas: 

 

                      

 
rxy Hitung 

0.429382 0.676599 0.039394075 0.371589 0.683423 0.689057 0.685949 0.709698 0.796865 0.747239 0.807769158 0.782235 

 
r Tabel 

0.338788                       

 

Simpulan 

Valid Valid tidak valid  Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

 

Kategori 

Sedang Tinggi 

Sangat 

Rendah Rendah Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

Sangat 

Tinggi Tinggi 

 
Jumlah Valid 

11 

            Jumlah Tidak  

Valid 
1 
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C.4 HASIL VALIDASI  

Hasil validasi RPP, Bahan Ajar, LKPD dan tes kemampuan berpikir kreatif  
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LAMPIRAN D 

D.1 ANALISIS DESKRIPTIF (PRETEST) 

D.2 ANALISIS DESKRIPTIF (POSTTEST) 

D.3 ANALISIS INTERFERENSIAL ( PRETEST DAN POSTTEST) 
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D.1 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF (PRETEST) 

PENYAJIAN DATA HASIL PRETEST KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF  

D.1.1 Analisis Statistik Deskriptif (pretest) 

1. Nilai Kelas Eksperimen (pretest)  

Tabel D.1.1 Nilai pretest kelas X MIPA 6 ( kelas eksperimen) 

Nama Siswa Skor Nilai 

Nur wulan sari 14 32 

Ramadhani Yusran  17 39 

Awal Ramadhani  21 48 

Fajar Muntadzar  21 48 

Muh Muqram Faiz  21 48 

Nurul Fadhila  21 48 

M. Mufid Aditya  18 41 

Muh Argha Friza 19 43 

Dewa Agung Prakasa  18 41 

Zahra Reski Dzakirah  22 50 

Andriani Putri Riyadi  16 36 

Muhammad Fasya  15 34 

Akifah Nailah Idris  20 45 

Cristina Natalia  18 41 

Ibra Maulana  19 43 

Hafiza Alfiyani  19 43 

Syindi Aulia2 18 40 

Nur Indah Setia Ningsih 20 45 

Muh Putra Nur Islami 18 40 

Wahyuni Mylani Putri  22 50 

Muh Ilham Idris  22 50 

Tri Dede Aryanto 18 41 

Ghania Farzana Muhtar  18 41 

Ahmad Fauzan 22 50 
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Nur Annisyah S 15 34 

Muh Syauki Wijaksono 24 54 

Widya Sahara 14 32 

Andi Nur Nirwana Ilyas  16 36 

Nur Aisyah  18 41 

A. Syukran S  17 37 

Adhe Panji Agraha  19 43 

Nabila Fathima Jufri  23 52 

 

2. Nilai Kelas Kontrol  

Tabel D.1.2 Nilai Pretest Kelas X MIPA 1 (kelas kontrol) 

Responden   Skor  Nilai  

R1 14 32 

R2 14 32 

R3 18 41 

R4 19 43 

R5 18 41 

R6 12 27 

R7 9 20 

R8 10 23 

R9 9 20 

R10 16 36 

R11 10 23 

R12 11 25 

R13 16 36 

R14 14 32 

R15 12 27 

R16 9 20 

R17 13 30 

R18 12 27 

R19 16 36 
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3. Kategorisasi Data Pretest Untuk Kelas Eksperimen dan Kontrol  

Tabel D.1.3.Kelas interval untuk kategorisasi  

Kategorisasi Kelas interval 

Sangat baik 80 – 100 

Baik 66 – 79 

Cukup baik 56 – 65 

Kurang baik 40 – 55 

Tidak baik 30 – 39 

 

 

 

 

R20 13 30 

R21 7 16 

R22 13 30 

R23 10 23 

R24 17 39 

R25 14 32 

R26 12 27 

R27 9 20 

R28 14 32 

R29 15 34 

R30 14 32 

R31 14 32 

R32 14 32 

R33 11 25 

R34 10 23 

R35 12 27 
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Tabel D.1.4 Kategorisasi Keterampilan Berpikir Kreatif Kelas Eksperimen dan kelas 

Kontrol ( pretest)  

No Interval 

Nilai 

Kategori (𝒇𝒊) Persentase (%) 

Eks Ktrl Eks Ktrl 

1 80-100 Sangat baik  0 0 0 0 

2 66-79 Baik  0 0 0 0 

3 56-65 Cukup baik  0 0 0 0 

4 40-55 Kurang baik  24 3 68,6 8,6 

5 30-39 Tidak baik  11 32 31,4 91,4 

 

Tabel D.1.5 Data Analisis Deskriptif Pretest kelas Kontrol Eksperimen dan Kelas Kontrol 

dengan Bantuan Software IBM SPSS 21  

Descriptive Statistics 

 N Range Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Varianc

e 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 

Error 

Statistic Statistic 

Pretest 

Eksperimen 

35 23 32 55 43,03 1,053 6,228 38,793 

Pretest Kontrol 35 23 27 50 41,69 1,152 6,816 46,457 

Valid N (listwise) 35        
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4. Data Skor Pretest Berpikir Kreatif Per Indikator  

Tabel D.1.6 Data Skor Pretest Berpikir Kreatif Per Indikator Kelas Eksperimen 

 ( kelas X MIPA 6) 

Responden 
Indikator 

Berpikir lancar Berpikir orijinil Berpikir luwes Elaboration ∑ 

  3 2 5 8 10 1 4 7 6 9 11   

R1 1 0 4 0 2 3 2 1 1 0 0 14 

R2 4 3 0 3 1 2 2 2 3 3 0 23 

R3 4 3 0 2 0 2 2 2 3 3 1 22 

R4 3 2 0 2 3 2 2 2 4 2 3 25 

R5 4 2 0 3 3 2 2 3 4 4 3 30 

R6 3 1 0 3 3 2 2 3 4 4 0 25 

R7 3 4 0 2 2 2 2 2 4 0 3 24 

R8 4 4 0 3 3 2 2 3 4 4 3 32 

R9 4 3 0 3 3 2 2 2 4 2 3 28 

R10 4 4 1 3 3 2 2 2 3 4 3 31 

R11 4 3 3 4 3 2 2 2 0 3 0 26 

R12 3 4 0 3 3 2 2 2 3 2 3 27 

R13 1 2 1 2 3 2 2 1 2 0 0 16 

R14 2 4 0 3 3 1 1 2 4 0 2 22 

R15 3 4 0 0 0 2 2 2 4 4 3 24 

R16 3 4 0 3 0 2 2 2 4 4 3 27 

R17 2 4 0 3 3 2 2 2 4 1 0 23 

R18 3 4 0 3 3 2 2 2 4 0 2 25 
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R19 4 2 0 3 3 2 2 2 4 0 4 26 

R20 4 4 0 3 3 2 2 2 3 0 0 23 

R21 2 4 0 4 3 2 2 2 4 0 2 25 

R22 3 2 0 3 3 2 2 2 4 3 4 28 

R23 3 4 0 2 3 2 2 2 4 0 0 22 

R24 3 4 1 3 3 2 2 2 4 0 0 24 

R25 2 4 0 3 3 2 2 2 4 4 2 28 

R26 4 4 0 3 3 2 3 4 0 3 4 30 

R27 3 3 0 4 3 1 2 2 3 0 3 24 

R28 3 4 0 3 2 2 2 2 0 1 2 21 

R29 3 4 0 4 3 2 1 2 4 3 3 29 

R30 3 4 0 3 3 2 2 2 4 0 0 23 

R31 4 4 0 3 3 2 2 3 4 2 4 31 

R32 4 1 0 4 3 2 2 4 2 0 2 24 

R33 4 2 2 3 4 2 2 0 3 2 0 24 

R34 3 2 0 3 4 3 3 2 0 1 0 21 

R35 2 3 0 2 4 3 2 2 3 3 3 27 

jumlah  109 110 12 98 94 71 70 74 109 62 65 
 Skor 

 rata-rata 3,11 3,14 0,34 2,80 2,65 2,02 2,00 2,11 3,11 1,77 1,86   

skor idea 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

persentase 
72,21%   48,57%     51,11%     56,19       
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5. Data Skor Pretest Berpikir Kreatif Per Indikator  

Tabel D.1.6 Data Skor Pretest Berpikir Kreatif Per Indikator Kelas Eksperimen 

 ( kelas X MIPA 6) 

Responden 

Indikator 

∑ Berpikir lancar Berpikir orijinil Berpikir luwes Elaboration 

1 4 10 2 8 3 7 5 6 9 11 

R1 1 0 4 3 2 3 2 1 1 0 0 17 

R2 2 0 4 0 2 3 2 1 4 0 0 18 

R3 2 1 4 2 2 2 2 1 3 0 0 19 

R4 2 1 4 2 2 3 2 2 4 0 2 24 

R5 2 0 4 2 3 2 1 3 3 0 1 21 

R6 2 0 1 2 1 4 2 1 1 0 2 16 

R7 3 0 0 4 2 2 2 0 1 0 0 14 

R8 2 0 0 4 0 4 0 1 0 0 0 11 

R9 2 0 4 2 2 3 2 2 1 0 2 20 

R10 2 2 0 2 1 1 2 0 1 0 1 12 

R11 1 1 0 2 2 1 2 0 1 0 2 12 

R12 2 2 0 1 2 3 2 0 1 0 1 14 

R13 2 2 0 1 2 4 2 0 1 0 2 16 

R14 2 1 0 1 2 1 2 0 1 0 0 10 

R15 3 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 9 

R16 1 2 0 1 3 1 2 0 1 0 1 12 

R17 1 0 0 4 1 2 2 1 1 0 2 14 

R18 2 0 0 4 2 4 2 1 2 0 0 17 

R19 2 0 0 4 2 4 2 1 1 0 1 17 
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R20 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 

R21 1 0 0 2 2 3 2 0 1 0 1 12 

R22 3 0 0 2 8 4 0 1 0 0 0 18 

R23 3 0 1 2 3 2 2 1 0 0 1 15 

R24 1 1 0 2 2 1 1 1 3 0 1 13 

R25 1 2 0 4 1 2 2 0 1 0 2 15 

R26 1 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 8 

R27 1 2 0 4 2 2 2 0 1 0 0 14 

R28 1 2 0 4 3 4 2 0 1 0 1 18 

R29 1 2 0 4 2 2 2 1 1 0 1 16 

R30 1 4 0 4 2 2 2 0 1 0 0 16 

R31 1 1 0 4 2 3 2 0 1 0 1 15 

R32 1 2 0 0 2 2 1 3 0 2 1 14 

R33 2 1 0 2 1 2 2 0 1 2 0 13 

R34 2 4 1 2 3 1 0 1 1 2 0 17 

R35 1 2 1 1 2 3 1 3 0 1 1 16 

jumlah 58 36 28 81 70 84 58 26 42 7 27 
 Skor 

 rata-rata 59,02 36,80 30,31 83,00 72,40 85,65 58,74 27,70 42,20 7,77 27,00 
 skor idea 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

persentase 
67,14% 

 
42,62% 

  
40% 

  
18,15% 

   



166 

 

 
 

 

D.2 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF ( POST-TEST ) 

Penyajian Data Hasil Post-Test Keterampilan Berpikir Kreatif  

D.2.1 Analisis Statistik Deskriptif (post-test ) 

1. Nilai Kelas Eksperimen ( post-test)  

Tabel D.2.1. Nilai posttest kelas X MIPA 6 (kelas eksperimen) 

Responden Skor Nilai 

R1 39 89 

R2 40 100 

R3 35 76 

R4 35 80 

R5 36 82 

R6 37 84 

R7 41 93 

R8 37 84 

R9 37 84 

R10 34 77 

R11 39 87 

R12 36 82 

R13 40 91 

R14 41 93 

R15 40 90 

R16 35 80 

R17 38 86 

R18 39 87 

R19 34 77 

R20 33 75 

R21 36 82 

R22 42 95 
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R23 40 91 

R24 41 93 

R25 38 86 

R26 36 82 

R27 38 86 

R28 40 91 

R29 41 93 

R30 43 98 

R31 41 93 

R32 41 93 

R33 39 89 

R34 39 89 

R35 42 95 

 

2. Nilai kelas kontrol  

Tabel D.2.2 Nilai posttest kelas X 1 ( kelas kontrol)  

Responden  Skor  Nilai  

R1 43 98 

R2 41 93 

R3 37 84 

R4 34 77 

R5 37 84 

R6 37 84 

R7 38 86 

R8 37 84 

R9 33 75 

R10 39 89 

R12 36 82 

R13 33 75 

R14 34 77 
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R15 36 82 

R16 38 86 

R17 34 77 

R18 36 82 

R19 34 77 

R20 34 77 

R21 37 84 

R22 40 100 

R23 33 75 

R24 34 77 

R25 36 82 

R26 33 75 

R27 36 82 

R28 36 82 

R29 39 89 

R30 35 80 

R31 29 66 

R32 35 80 

R33 35 80 

R34 31 70 

R35 33 75 

 

3. Kategorisasi Data Pretest Untuk Kelas Eksperimen dan Kontrol  

Tabel D.2.3. Kelas Interval untuk Kategorisasi  

Kategorisasi Kelas interval 

Sangat baik 80 – 100 

Baik 66 – 79 

Cukup baik 56 – 65 

Kurang baik 40 – 55 

Tidak baik 30 – 39 
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Tabel D.2.4 Kategorisasi Keterampilan Berpikir Kreatif  Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol  

No Interval 

nilai 

Kategori (𝒇𝒊) Persentase (%) 

Eks Ktrl Eks Ktrl 

1 80-100 Sangat baik 31 21 88,5 60 

2 66-79 Baik 4 14 11,4 40 

3 56-65 Cukup baik 0 0 0 0 

4 40-55 Kurang baik 0 0 0 0 

5 30-39 Tidak baik 0 0 0 0 

 

Tabel D.2.5 Data Analisis Deskriptif Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  

Descriptive Statistics 

 

 N Range Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Varianc

e 

Statisti

c 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 

Error 

Statistic Statistic 

Posttest 

Eksperimen 

35 23 75 98 86,31 1,083 6,407 41,045 

Posttest Kontrol 35 28 70 98 81,54 1,045 6,185 38,255 

Valid N (listwise) 35        
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4. Data Skor Posttest Hasil Belajar Kognitif Per Indikator  

Tabel D.2.6 Data Skor Posttest Hasil Belajar Kognitif Per Indikator Kelas Eksperimen ( kelas X MIPA 6 ) 

Responden 
Indikator 

Berpikir lancar Berpikir orijinil Berpikir luwes Elaboration ∑ 

  3 2 5 8 10 1 4 7 6 9 11   

R1 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3 37 

R2 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 39 

R3 3 3 4 2 3 2 2 4 4 4 3 34 

R4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 38 

R5 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 38 

R6 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 36 

R7 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 40 

R8 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 39 

R9 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 38 

R10 2 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 37 

R11 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 38 

R12 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 41 

R13 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 40 

R14 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 36 

R15 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 39 

R16 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 37 

R17 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 41 

R18 4 4 3 1 2 3 4 3 4 4 3 35 
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R19 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 40 

R20 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 38 

R21 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 39 

R22 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 39 

R23 4 4 4 3 3 2 3 3 6 4 3 39 

R24 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 39 

R25 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 38 

R26 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 39 

R27 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 38 

R28 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 40 

R29 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 39 

R30 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 39 

R31 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 38 

R32 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 38 

R33 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 39 

R34 4 4 3 3 4 2 3 3 2 2 4 34 

R35 3 2 4 3 2 3 4 3 4 4 3 35 

jumlah 123 136 128 115 113 97 111 129 131 133 118 

 skor rata- 
rata 3,51 3,88 3,65 3,28 3,22 2,77 3,17 3,68 3,74 3,80 3,37 

 skor idea 4 4 4 
 

4 4 4 4 4 4 4 
 

persentase 
92,5% 

 
87,89% 

  
80,23% 

  
90,95% 
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Tabel D.2.7 Data Skor Posttest Hasil Belajar Kognitif Per Indikator Kelas Eksperimen ( kelas X MIPA 1) 

Responden 

Indikator 

Berpikir lancar Berpikir orijinil Berpikir luwes Elaboration ∑ 

3 2 5 8 10 1 4 7 6 9 11   

R1 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 37 

R2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 41 

R3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 36 

R4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 41 

R5 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 35 

R6 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 40 

R7 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 41 

R8 4 4 4 4 4 3 3 3 0 3 2 34 

R9 4 3 4 2 4 3 0 3 4 4 3 34 

R10 4 4 4 3 2 2 2 3 4 4 2 34 

R11 3 2 4 2 4 3 0 2 2 2 2 26 

R12 4 4 4 2 4 3 0 2 3 3 1 30 

R13 4 4 4 2 4 3 0 2 2 2 3 30 

R14 4 4 4 2 4 3 0 2 3 3 2 31 

R15 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 38 

R16 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 38 

R17 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 38 

R18 4 4 4 3 4 2 2 2 0 4 3 32 

R19 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 39 

R20 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 2 36 

R21 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 38 



173 

 

 
 

R22 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 3 37 

R23 4 2 4 3 4 1 0 2 2 2 0 24 

R24 2 2 4 2 4 3 0 2 4 4 3 30 

R25 4 2 4 2 4 3 0 2 2 2 3 28 

R26 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 37 

R27 4 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 34 

R28 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 3 35 

R29 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 33 

R30 4 2 4 2 4 2 3 2 4 4 3 34 

R31 2 2 4 2 3 3 2 4 4 2 3 31 

R32 4 3 2 2 4 4 2 3 2 2 4 32 

R33 2 2 4 2 3 3 2 0 3 4 3 28 

R34 4 4 3 2 3 2 2 4 3 2 2 31 

R35 4 4 2 2 4 3 2 0 4 2 3 30 

jumlah  129 117 134 99 131 100 70 82 115 119 97 
 

skor rata- 

rata 
3,68 3,34  3,82 2,82 3,74 2,85 2,00 2,34 3,28 3,40 2,77 

 

skor idea  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

persentase   87%   
86,67% 

    60%     78,80     
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D.3 ANALISIS INTERFERENSIAL PRETEST DAN POSTTEST  

D.3.1 Uji Normalitas  

Tabel C.3.1 Uji Normalitas Data Menggunakan Aplikasi SPSS 21  

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest Eksperimen ,102 35 ,200* ,971 35 ,466 

Pretest Kontrol ,137 35 ,094 ,925 35 ,020 

Posttest Eksperimen ,120 35 ,200* ,968 35 ,380 

Posttest Kontrol ,140 35 ,080 ,967 35 ,373 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

D.3.2 Uji Homogenitas  

Tabel D.3.2 Uji Homogenitas Data Pretest Menggunakan Aplikasi SPSS 21  

Test of Homogeneity of Variances 

HasilPretest   

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,873 1 68 ,353 

 

Tabel D.3.3 Uji Homogenitas Data Posttest Menggunakan Aplikasi SPPS 21  

Test of Homogeneity of Variances 

HasilPosttest   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,271 1 68 ,605 
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C.3.3 Uji Hipotesis  

Tabel D.3.4 Uji Hipotesis Independent-Samples T Test Data Pretest  

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

HasilP

retest 

Equal 

variances 

assumed 

,873 ,353 ,860 68 ,393 1,343 1,561 -1,771 4,457 

Equal 

variances not 

assumed 

  ,860 67,4

55 

,393 1,343 1,561 -1,772 4,458 

 

Tabel D.3.45Uji Hipotesis Independent-Samples T Test Data Posttest  

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Ha

sil

Po

stt

est 

Equal 

variances 

assumed 

,271 ,605 3,1

70 

68 ,002 4,771 1,505 1,768 7,775 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  3,1

70 

67,

916 

,002 4,771 1,505 1,768 7,775 
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LAMPIRAN E  

DAFTAR HADIR DAN NILAI  

E.1 DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 

E.2 DAFTAR NILAI TES KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF  
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E.1 DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK  

E.1.1 Daftar Hadir Peserta Didik Kelas Kontrol   

Nama : SMA Negeri 1 Gowa   

Mata Pelajaran : Fisika  

Kelas/Semester : X MIPA 1/Ganjil  

Tahun Ajaran : 2022/2023 

 

No 

 

Nama 

Pertemuan Ke-Agustus 

 

1 

  

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

1 A.Syukran Syahrir  

 

 

 

 

 

   

2 Adhe Panji Agraha Agus        

3 Ahmad Fauzan        

4 Akifah Nailah Idris       

5 Andi Nur Nirwana Ilyas       

6 Andriani Putri Riyadi        

7 Awal Ramadhani       

8 Cristina Natalia        

9 Dewa Agung Prakasa Yusri        

10 Fajar Muntadzar        

11 Ghania Farzana Muhtar        

12 Hafiza Alfiani       

13 Ibra Maulana       
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14 M. Mufid        

15 Muh. Ilham Idris        

16 Muh. Fauzan        

17 Muh. Jabal Nur       

18 Muh. Muqram       

19 Muh. Putra Nur Islami        

20 Muh.Syauky Wijaksono       

21 Muh. Argha        

22 Muhammad Fasyah       

23 Nabila Fathinah        

24 Nur Aisyah       

25 Nur Annisyah        

26 Nur Indah Setia Ningsi        

27 Nur Wulan Sari        

28 Nurul Fadhila       

29 Ramadhani Yusran        

30 St. Revalina        

31 Syakira Assahra       

32 Syindi Aulia        

33 Tri Dede Aryanto       

34 Widya Sahara       

35 Zahra Resky Dzakira        
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E.1.1 Daftar Hadir Peserta Didik Kelas Eksperimen  

Nama : SMA Negeri 1 Gowa   

Mata Pelajaran : Fisika  

Kelas/Semester : X MIPA 6/Ganjil  

Tahun Ajaran : 2022/2023 

 

No 

 

Nama 

Pertemuan Ke-Agustus 

 

1 

  

  

 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

1 Ahmad Dhidat Mallo  

 

 

 

 

 

   

2 Ainul Magfira        

3 Aiunun Fauzia Salsabilaa        

4 Andi Chusnul Auliyah        

5 Annisa Rahma Qinayah        

6 Devi Theresia Nataali Warara    I   

7 Dhiajeng Sekar Putri Maharani        

8 Justin Maulana Panginan        

9 Like Fatimah Syam        

10 Louis Feodrovic Urath        

11 M. Nabil        

12 Muh. Irham        

13 Muh Nur Syawal        
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14 Muh Ari Syafardin        

15 Muh Husain        

16 Muh Rafli        

17 Muh Taufik        

18 Muh Zahran Raditya        

19 Muh Rizki Kadir       

20 Nadia       

21 Naifaah Nurmaharani       

22 Naura Rayyani       

23 Nur Ainun Supri       

24 Nur Asrul       

25 Nur Atasyah        

26 Nur Faida       

27 Nursalsabila        

28 Reihand        

29 Resaldy Bahnur        

30 Safina  S     

31 Sahrina       

32 Samir       

33 Siti As Syahra Dwi Amelia       

34 Siti Fadhila Nurinsyani        

35 Siti Nurfauzia        
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E.2 DAFTAR NILAI TES KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF  

E.2.1.Daftar Nilai Tes Keterampilan Berpikir Kreatif Kelas Eksperimen  

Tabel E.2.1 Daftar Nilai Tes Keterampilan Berpikir Kreatif Kelas Eksperimen  

No Nama Nilai 

Pretest Posttest 

1 Ahmad Dhidat Mallo 32 89 

2 Ainul Magfira  39 100 

3 Aiunun Fauzia Salsabilaa  48 76 

4 Andi Chusnul Auliyah  48 80 

5 Annisa Rahma Qinayah  48 82 

6 Devi Theresia Nataali Warara 48 84 

7 Dhiajeng Sekar Putri Maharani  41 93 

8 Justin Maulana Panginan  43 84 

9 Like Fatimah Syam  41 84 

10 Louis Feodrovic Urath  50 77 

11 M. Nabil  36 87 

12 Muh. Irham  34 82 

13 Muh Nur Syawal  45 91 

14 Muh Ari Syafardin  41 93 

15 Muh Husain  43 90 

16 Muh Rafli  43 80 
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17 Muh Taufik  40 86 

18 Muh Zahran Raditya  45 87 

19 Muh Rizki Kadir 40 77 

20 Nadia 50 75 

21 Naifaah Nurmaharani 50 82 

22 Naura Rayyani 41 95 

23 Nur Ainun Supri 41 91 

24 Nur Asrul 50 93 

25 Nur Atasyah  34 86 

26 Nur Faida 54 82 

27 Nursalsabila  32 86 

28 Reihand  36 91 

29 Resaldy Bahnur  41 93 

30 Safina 37 98 

31 Sahrina 43 93 

32 Samir 52 93 

33 Siti As Syahra Dwi Amelia 34 89 

34 Siti Fadhila Nurinsyani  41 89 

35 Siti Nurfauzia  37 95 
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E.2.2.Daftar Nilai Tes Keterampilan Berpikir Kreatif Kelas Eksperimen  

Tabel E.2.2 Daftar Nilai Tes Keterampilan Berpikir Kreatif Kelas Eksperimen  

No Nama Nilai 

Pretest Posttest 

1 A.Syukran Syahrir 32 98 

2 Adhe Panji Agraha Agus  32 93 

3 Ahmad Fauzan  41 84 

4 Akifah Nailah Idris 43 77 

5 Andi Nur Nirwana Ilyas 41 84 

6 Andriani Putri Riyadi  27 84 

7 Awal Ramadhani 20 86 

8 Cristina Natalia  23 84 

9 Dewa Agung Prakasa Yusri  20 75 

10 Fajar Muntadzar  36 89 

11 Ghania Farzana Muhtar  23 82 

12 Hafiza Alfiani 25 75 

13 Ibra Maulana 36 77 

14 M. Mufid  32 82 

15 Muh. Ilham Idris  27 86 

16 Muh. Fauzan  20 77 

17 Muh. Jabal Nur 30 82 
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18 Muh. Muqram 27 77 

19 Muh. Putra Nur Islami  36 77 

20 Muh.Syauky Wijaksono 30 84 

21 Muh. Argha  16 100 

22 Muhammad Fasyah 30 75 

23 Nabila Fathinah  23 77 

24 Nur Aisyah 39 82 

25 Nur Annisyah  32 75 

26 Nur Indah Setia Ningsi  27 82 

27 Nur Wulan Sari  20 82 

28 Nurul Fadhila 32 89 

29 Ramadhani Yusran  34 80 

30 St. Revalina  32 66 

31 Syakira Assahra 32 80 

32 Syindi Aulia  32 80 

33 Tri Dede Aryanto 25 70 

34 Widya Sahara 23 75 

35 Zahra Resky Dzakira  27 70 
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LAMPIRAN F 

DOKUMENTASI PENELITIAN  

F.1 DOKUMENTASI KELAS EKSPERIMEN  

F.2 DOKUMENTASI KELAS KONTROL 

F.3 DOKUMENTASI PENELITIAN KELAS EKSPERIMEN  
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F.2 DOKUMENTASI PENELITIAN KELAS KONTROL  
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LAMPIRAN PERSURATAN  
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