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MOTTO 

 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 

orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

( Q.S. Al-Mujadillah: 11 ) 

 

 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 

menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat 

mereka menyerah” 

( Thomas Alva Edison) 

 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(Terjemahan Q.S Al-Baqarah 153) 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah kegiatan untuk  mendapatkan kepandaian atau ilmu, dan untuk 

mendapatkannya manusia harus berusaha.
1
 Upaya yang digunakan untuk 

memperbaiki kualitas pendidikan salah satunya adalah dengan mengubah cara 

pembelajaran yang memusatkan semua kegiatannya pada guru (teacher centered) 

menjadi pembelajaran yang berfokus pada siswa (student centered).  

Sejalan dengan pernyataan diatas, guru sebagai pendidik mempunyai peranan 

penting dalam mencetak sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan 

pendidikan adalah salah satu tempat dalam meningkatkan sumbedaya manusia. Guru 

harus memiliki strategi belajar yang baik agar siswa dapat belajar secara efektif, 

khususnya biologi karena materi biologi itu tidak hanya didapat dengan mendengar 

atau membaca saja, tetapi juga dibutuhkan keaktifan siswa untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran seperti memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, menjawab 

maupun berpendapat sehingga mempermudah tujuan pembelajaran. 

Dalam Dictionary Of Education menyebutkan bahwa pendidikan adalah 

proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk 

tingkah laku lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang 
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dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang 

datang dari sekolah, sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan 

kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.
2
 Hal tersebut sejalan 

dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara.
3
 

 

 

Sejalan dengan pendidikan di atas, Islam juga telah mengajarkan kepada kita 

betapa pentingnya pendidikan, dimana pendidikan tersebut harus dilalui dengan 

berbagai proses. Sebagaimana yang tertera dalam ayat Al- Qur’an surat Al-Mujadalah 

ayat : 11 

َٰٓأَيُّهَا ٍَ ٱ يَ  ْا إَِذا قِيَم نَُكۡى تَفَسَُّحىْا فِي  نَِّري هِسِ ٱَءاَيُُىَٰٓ َج  ًَ ُ ٱيَۡفَسِح  ۡفَسُحىاْ ٱفَ  ۡن  َُشُزواْ ٱنَُكۡىۖۡ َوإَِذا قِيَم  ّللَّ

ُ ٱيَۡسفَِع  َُشُزواْ ٱفَ  ٍَ ٱ ّللَّ ٍَ ٱَءاَيُُىْا ِيُُكۡى وَ  نَِّري ت ٖۚ وَ  ۡنِعۡهىَ ٱأُوتُىْا  نَِّري ُ ٱَدَزَج  ٌَ َخبِ  ّللَّ هُى ًَ ا تَۡع ًَ   ١١يٞس بِ

Artinya : 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-

lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan 

Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4
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Ayat di atas menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses jangka 

panjang yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia di 

dunia ini, sebab hanya melalui proses pendidikan maka manusia akan mampu meraih 

dan menguasai ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya. Sedikit ilmu yang diberikan 

namun berguna dan bermanfaat bagi peserta didik dan peserta didik yang mendapat 

ilmu serta mengamalkannya akan mendapat pahala serta memberikan sinar pada 

penglihatnnya untuk melihat yang baik. 

 Proses belajar mengajar atau proses pengajaran merupakan suatu kegiatan 

melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat mempengaruhi para 

siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada 

dasarnya mengantarkan para siswa menuju perubahan-perubahan tingkah laku baik 

intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai indvidu dan 

makhluk sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut siswa berinteraksi dengan 

lingkungan belajar yang diatur guru melalui proses pengajaran.
5
  

Tujuan dari pendidikan biologi pada jenjang SMA diantaranya adalah 

memahami konsep-konsep biologi dan saling keterkaitannya serta mengembangkan 

keterampilan dasar biologi untuk menumbuhkan nilai serta sikap ilmiah. Biologi 

merupakan salah satu mata pelajaran sains yang memiliki konsep-konsep yang sulit 

dan abstrak. Konsep dalam materi biologi harus dipahami oleh siswa karena akan 
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menjadi dasar untuk memahami materi biologi selanjutnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran biologi menekankan siswa untuk dapat memahami konsep serta 

keaktifan sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan bukan hanya sekedar 

menghapal sehingga dibutuhkan kemampuan seorang guru dalam mengolah kelas 

yang baik agar siswa dapat memahami materi biologi secara utuh.  

Pembelajaran biologi adalah mata pelajaran yang wajib untuk sekolah 

menengah atas (SMA). Biologi merupakan tempat untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan, keterampilan sikap serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami alam dan makhluk hidup 

secara sistematis, sehiingga pelajaran biologi bukan hanya penguasaan kumpulan-

kumpulan fakta tetapi juga proses penemuan. Salah satu kesulitan belajar biologi 

menurut peserta didik yaitu dalam pemahaman materi biologi itu sendiri, hal ini 

disebabkan karena bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran biologi kurang 

menarik minat peserta didik untuk lebih aktif dalam memahami materi pembelajaran. 

Pembelajaran IPA khususnya biologi hendaknya menggunakan bahan ajar 

yang menarik minat peserta didik sehingga membuat peserta didik termotivasi dan 

tidak mudah bosan dalam belajar biologi, dengan penguasaan materi, maka prestasi 

belajar dapat ditingkatkan. Sehubungan dengan itu, Allah berfirman di dalam surat 

An- Nahl ayat 78 sebagai berikut : 

ُ ٱوَ  ٌَ َشيۡ  ّللَّ ى ًُ تُِكۡى ََل تَۡعهَ هَ  ٌِ أُيَّ ٍۢ بُطُى عَ ٱا َوَجَعَم نَُكُى     أَۡخَسَجُكى يِّ ًۡ سَ ٱوَ  نسَّ ٌَ  َدََ   ِۡۡلَفۡ ٱوَ  ۡۡلَۡبَص  نََعهَُّكۡى تَۡشُكُسو

٨٧  
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Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut Ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatu apapun, dan dia memberimu pendengaran, 

penglihatan, dan hati nurani,agar kamu bersyukur”. (QS: An-Nahl Ayat: 78)
6
 

Ayat di atas mengandung tiga unsur pokok yaitu pendengaran, penglihatan 

dan hati sebagai jembatan untuk mengetahui sesuatu. Oleh sebab itu melalui indera 

pendengaran, peserta didik dapat mengerti dan mengetahui apa yang disampaikan 

gurunya. Penglihatan dapat mengamati secara langsung yang diperlihatkan di 

hadapan peserta didik dan hati sebagai pendorong dari semua gerak serta perbuatan 

belajar, dengan pemanfaatan bahan ajar , maka peserta didik akan lebih cepat 

menangkap materi pelajaran, sehingga prestasi belajar dapat ditingkatkan ke arah 

yang lebih baik. 

Pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah seperti di tingkat SMA/MA yang 

mata pelajarannya adalah Biologi, selama ini jarang sekali mengaitkan antara ilmu 

sains tersebut dengan teknologi yang berhubungan. Teknologi dapat memberikan 

dampak pada lingkungan dan masyarakat yang menggunakan teknologi dari sains 

tersebut. Sains tidak hanya berhubungan dengan teknologi tapi juga berhubungan 

dengan masyarakat serta lingkungan, yang dulu dikenal dengan istilah SETS (Sciene, 

Environment, Technology and Society). 

Pembelajaran yang mengaitkan ke empat unsur tersebut pada awalnya dikenal 

dengan istilah STM (Sains, Teknologi dan Masyarakat). Pendekatan STM dalam 

pendidikan IPA diyakini oleh pakar-pakar di Amerika sebagai pendekatan yang tepat, 
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sebab pendekatan ini berusaha untuk menjembatani materi di dalam kelas dengan 

situasi dunia nyata di luar kelas yang menyangkut perkembangan teknologi dan 

situasi sosial kemasyarakatan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan STM 

dijalankan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi masa depannya.
7
 

Namun sebagai insan yang beragama Islam, alangkah baiknya apabila unsur Islam 

dimasukkan dan diterapkan dalam pembelarajan sains (IPA). Sehingga dalam 

pengembangannya, pembelajaran tidak hanya mengaitkan unsur Sains, Lingkungan, 

Teknologi dan Masyarakat saja, tetapi didasari juga oleh unsur agama yang menjadi 

dasar belajar dan pedoman dasar manusia dan ilmu. 

Pembelajaran biologi yang juga merupakan salah satu bidang sains seharusnya 

banyak mengaitkan dengan unsur SETS terhadap unsur ilmunya sendiri (Sains) serta 

adapula kaitannya dengan unsur religi. Seorang pendidik (Guru) masih belum terbiasa 

mengajarkan keterkaitan antara ilmu sains, teknologi, masyarakat, dan religi. 

Pembelajaran biologi supaya lebih bermakna maka perlu dikembangkan 

pembelajaran I-SETS (Islamic, Sciene, Environment, Technology and Society). 

SMA berbasis islam merupakan sekolah yang memiliki karakteristik berbeda 

dengan SMA umum. Pembelajaran lebih ditekankan pada nuansa agama islam, 

sehingga siswa yang masuk di sekolah ini pun sebagian besar memiliki motivasi 

untuk mendalami agama islam disamping menguasi pengetahuan umum lainnya. Hal 
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Nurohman Sabar, “Penerapan Pendekatan Sains-Teknologi-Masyarakat (STM) Dalam 
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ini belum dapat berjalan dengan maksimal di MA dan SMA islam, hal tersebut 

dikarenakan belum terintegrasinya antara pembelajaran umum khususnya IPA 

(Biologi) terhadap nilai-nilai moral yang terdapat dalam ajaran islam. Hal ini juga 

yang menyebabkan rendahnya ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran biologi.
8
 

Pembelajaran dengan sistem pengajaran islam terbukti telah mampu 

meningkatkan karakter siswa, salah satunya hasil penelitian Ismail M, yang secara 

lebih luas membuktikan pembelajaran yang berbasis Al-Qur’an dapat meningkatkan 

kesehatan mental siswa sehingga dengan ini diharapkan memicu prestasi mereka. Al-

Quran sebagai pedoman utama ummat islam tidak hanya memuat aturan hidup 

manusia namun juga banyak mengandung informasi ilmu pengetahuan alam. 

Pembelajaran biologi makhluk hidup  dalam Al-Qur’an tidak hanya sebagai bukti 

terhadap keesaan Allah SWT, namun juga memuat pembelajran akhlak yang baik 

dalam kehidupan sehari-hari seperti kaitannya dalam materi perubahan lingkungan 

dan daur ulang limbah.
9
 

Agar pembelajaran yang dilakukan oleh siswa lebih bermakna maka siswa 

harus terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Makin aktif siswa tersebut dalam 

kegiatan pembelajaran, maka pengalaman belajar yang akan didapatkan akan semakin 

bermakna. 

                                                             
8
Siti Zainatur Rahmah dkk,”Pengembangan Modul Berbasis Sets (Science, Environment, 

Technology, Society) Terintegrasi Nilai Islam Di Smai Surabaya Pada Materi Ikatan Kimia”.Jurnal 

Pendidikan,Vol.  2 No. 1 (Universitas Sebelas Maret  2017), h.58. 
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Materi perubahan lingkungan dan daur ulang limbah merupakan materi yang sangat 

bermanfaat bagi kehidupan siswa sehari-hari. Dengan mempelajari materi ini siswa 

akan lebih mengetahui pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu Allah 

Swt juga mencintai kebersihan. Allah Swt berfirman  dalam surah At Taubah ayat 

108: 

ۡسِجٌد أُسَِّس َعهًَ  ََل  ًَ  نَّ
اٖۚ ِل يَۡىٍو أََحقُّ أٌَ تَقُىَو فِيِهٖۚ فِيِه  نتَّۡقَىي  ٱتَقُۡى فِيِه أَبَد  ٍۡ أَوَّ ِي

ٌَ أٌَ يَتَ   وَ ِزَجاٞل يُِحبُّى
ٖۚ
ُ ٱطَهَُّسوْا ٍَ ٱيُِحبُّ  ّللَّ ًُطَّهِِّسي   ١٠٧ ۡن

Artinya : “Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-

lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar 

takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut 

kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-

orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bersih”.(QS: At-taubah Ayat: 108) 

Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan, dan masih banyak lagi ayat-

ayat Al-Qur’an yang menganjurkan kebersihan. Jika kebersihan tidak dijaga nantinya 

manusia lah yang akan merasakan dampaknya, seperti akan terjadi pencemaran 

lingkungan, kerusakan lingkungan dan masih banyak lainnya. 

Pendidikan selama ini hanya mementingkan perolehan hasil akhir saja, bukan 

memfokuskan pada pemahaman konsep dan manfaat dari proses pembelajaran itu 

sendiri. Pembelajaran siswa saat ini masih menekankan pada perubahan kemampuan 

berpikir tingkat dasar, belum memaksimalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

siswa. Padahal kemampuan berpikir tingkat tinggi juga sangat penting bagi 

perkembangan mental dan perubahan pola pikir siswa sehingga diharapkan proses 
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pembelajaran dapat berhasil. Salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang 

dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan adalah keterampilan 

berpikir kreatif. 
10

 

Menurut Wirtha dan Rapi dalam pengaruh model pembelajaran dan penalaran 

formal terhadap penguasaan konsep dan sikap ilmiah siswa SMAN 4 Singaraja, 

mengungkapkan bahwa masih banyak siswa belajar hanya menghafal konsep-konsep, 

mencatat apa yang diceramahkan oleh guru, cenderung pasif, dan jarang 

menggunakan pengetahuan awal sebagai dasar perencanaan pembelajaran.
11

 

Kecemasan merupakan suatu keadaan emosional seseorang yang mempunyai 

ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang, dan perasaan aprehensif bahwa 

sesuatu yang buruk akan terjadi.
12

 Gejala-gejala kecemasan dapat berupa gejala 

fisiologis dan psikologis. Gejala fisiologis, seperti tangan gemetar, jantung berdebar 

cepat, sakit kepala (pusing), mudah berkeringat, cepat lelah, mengantuk, dan tidur 

tidak nyenyak. Sedangkan gejala psikologis yaitu merasa khawatir, sulit 

berkonsentrasi, merasa gugup, gelisah, menurunnya kepercayaan diri, dan merasa 

tertekan. 

                                                             
10

 Arifah Purnamaningrum dkk,”Peningkatan kemampuan berpikir kreattif melalui program 

based learning (PBL) pada pembelajaran biologi siswa kelas X SMA NEGERI 3 SURAKARTA 

TAHUN AJARAN 2011/2012” Jurnal Pendidikan, Vol.4 No.3( FKIP UNS 2013), h.39-51. 
11

IGBN. SMARABAWA dkk,”Pengaruh Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat 

Terhadap Pemahaman Konsep Biologi Dan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa”.Jurnal 

Pendidikan,Vol.  2 No. 1 (Universitas Sebelas Maret  2017), h.58. 
12

 Nevid Jeffrey, Rathus Spencer,dkk, Psikologi Abnormal ( Jakarta : Erlangga,2003),h.163. 
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Faktor konsep diri perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan berhasil 

tidaknya penyesuaian diri seseorang. Sejauh mana keberhasilan seseorang dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka akan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain kepribadian orang tersebut. Seperti halnya perkembangan dan 

pertumbuhan manusia yang mencakup berbagai fungsi fisik dan mental, maka 

kepribadian seseorang juga memiliki perkembangan dan perubahan. Siswa dengan 

konsep diri negatif akan mengkonsepkan dirinya tidak mampu atau tidak siap 

menghadapi tantangan-tantangan dalam proses belajar IPA, sehingga timbul dalam 

dirinya kecemasan dalam pembelajan IPA. 

Berdasarkan hasil observasi proses pembelajaran, penulis telah melakukan 

wawancara kepada guru mata pelajaran biologi  SMA AL-AZHAR 3 Bandar 

Lampung yaitu Naniic Oktaviana,S.Pd dan diperoleh data informasi sebagai berikut 

berdasarkan hasil wawancara dan angket pertanyaan yang diberikan kepada guru 

bahwa kurikulum yang digunakan  sudah menerapkan kajian kurikulum 2013, 

menurutnya respon siswa dalam mengikuti pembelajaran biologi selama ini cukup 

baik.  

Berhubungan dengan pendekatan yang digunakan pada saat pembelajaran, 

didapatkan beberapa permasalahan yaitu guru dalam proses pembelajaran masih 

menjadi sumber utama dalam mentransfer ilmu sehingga pembelajaran bersifat 

monoton, selain itu guru masih menggunakan bahan ajar berupa buku paket dipasaran 

yang belum berfungsi sebagaimana idealnya yaitu memberdayakan siswa untuk 
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berpikir kritis, kreatif, dan meningkatkan nilai keimanan mereka. Hal ini tidak sesuai 

dengan pembelajaran pada kurikulum 2013 yaitu melakukan pembelajaran yang 

bermakna. Metode yang digunakan guru pada saat pembelajaran biologi masih 

menggunakan metode ceramah dengan sistem diskusi dan tanya jawab.  

Berdasarkan wawancara kepada guru mata pelajaran biologi  yaitu Naniic 

Oktaviana,S.Pd menurutnya pendekatan pembelajaran berbasis I-SETS ini  sudah 

pernah beliau terapkan, tetapi belum maksimal, beliau masih menemukan beberapa 

siswa cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran biologi, untuk itu beliau sangat 

menyetujui diadakannya penelitian Pengaruh Penggunaan Modul Biologi Berbasis I-

Sets (Islamic, Science, Environment, Technology And Society) Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kreatif Dan Anxiety (Kecemasan) Siswa Kelas X Sma Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung.  

Beliau berharap pembelajaran dengan sistem pengajaran islam ini mampu 

meningkatkan karakter dan kedisiplinan siswa sehingga diharapkan dapat memicu 

pola pikir mereka untuk lebih kreatif dalam memahami dan menanggapi suatu konsep 

materi serta bisa mengurangi kecemasan dalam belajar biologi . 

Pembelajaran siswa saat ini masih menekankan pada perubahan kemampuan 

berpikir tingkat dasar, belum memaksimalkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif 

Sehingga pemahaman konsep dan pola pikir kritis mereka dalam memecahkan 

masalah masih perlu dikembangkan lagi 
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Menurut penuturan beberapa siswa faktor yang mempengaruhi mereka kurang 

berpikir kreatif karena adanya kecemasan, terutama dari aspek psikologis.  Seperti 

kurangnya percaya diri, takut salah dalam berpendapat, merasa khawatir tidak bisa 

menjawab pertanyaan yang guru berikan, serta terdapat kegelisahan kegelisahan lain 

yang menyebabkan pola pikir kreatif masih perlu ditingkatkan lagi . Terutama pada 

materi perubahan lingkungan dan daur ulang limbah, pada materi ini sangat 

dibutuhkan sekali kreativitas siswa baik dalam mecegah, menyelesaikan masalah, dan 

memberikan solusi dalam permasalahan lingkungan. 

Bersesuaian dengan latar belakang masalah diatas, peneliti mengadakan 

sebuah penelitian dan pengembangan dengan judul “PENGARUH PENGGUNAAN 

MODUL BIOLOGI BERBASIS I-SETS (ISLAMIC, SCIENCE, ENVIRONMENT, 

TECHNOLOGY AND SOCIETY) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR 

KREATIF DAN ANXIETY (KECEMASAN) SISWA KELAS X SMA AL-AZHAR 

3 BANDAR LAMPUNG” 
13

 

 

A. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, 

maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

                                                             
13

 Naniic Oktaviana,S.Pd, Guru Mata Pelajaran Biologi Kelas X, Hasil Wawancara dan 

angket, di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, Tanggal 20 Juli 2017 
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1. Proses pembelajaran biologi pada umumnya masih menggunakan 

pendekatan Teacher Center . 

2. Masih rendahnya kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas X SMA 

Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada materi perubahan lingkungan. 

3. Tingkat kecemasan masih tergolong tinggi. 

4. Guru belum menerapkan pendekatan berbasis I-SETS atau Islamic, Sains, 

Teknologi, dan Masyarakat pada saat pembelajaran biologi. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti 

membatasi masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan I-SETS (Islamic, Science, 

Environment, Technology, and Society) terhadap hasil belajar siswa. 

2. Penelitian ini dibatasi pada subkonsep perubahan lingkungan dan daur 

ulang limbah terhadap kemampuan berpikir kreatif dan kecemasan 

(anxiety) siswa kelas X SMA Al-Azhar 3 Bandar lampung . 

3. Kemampuan berpikir kreatif yang diukur meliputi berpikir lancar 

(fluency), berpikir luwes (flexibility), berpikir original (originality), dan 

berpikir elaboratif (elaboration). 

4. Proses pembelajaran difokuskan pada peserta didik kelas X SMA Al-

Azhar 3 Bandar lampung  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh penggunaan modul biologi berbasis i-sets terhadap 

kemampuan berpikir kreatif  pada materi perubahan lingkungan? 

2. Apakah terdapat perbedaan peserta didik yang memiliki kecemasan tinggi, 

sedang dan rendah terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik ? 

3. Apakah ada interaksi antara proses pembelajaran dengan tingkat kecemasan 

terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik ? 

 

 

 

 

 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. TujuanPenelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
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1. Pengaruh dalam penggunaan modul biologi berbasis  I-SETS (Islamic, 

Science, Environment, Technology, an Society) dalam subkonsep perubahan 

lingkungan. 

2. Perbedaan peserta didik yang memiliki kecemasan tinggi, sedang dan rendah 

terhadap kemampuan berpikir kreatif pada subkonsep subkonsep perubahan 

lingkungan. 

3. interaksi antara proses pembelajaran dengan tingkat kecemasan terhadap 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

 

2. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan memiki manfaat bagi semua komponen 

pendukung pengelolaan pendidikan yaitu : 

a) Secara Teoritis 

Dapat memberikan masukan dan informasi secara teori sesuai dengan judul 

dan tema skripsi, utamanya masalah pendekatan pendidik dalam 

menyampaikan pembelajaran pada subkonsep perubahan lingkungan dan  

 

daur ulang limbah dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif 

siswa. 

b) Secara praktis 

1) Bagi pendidik 
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Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran, pedoman dan 

menambah wawasan tentang penggunaan bahan ajar modul biologi 

berbasis I-SETS yang dapat memaksimalkan tujuan pembelajaran 

serta mewujudkan pembelajaran yang religius, aktif, kreatif, efektif 

dan menyenangkan. 

2) Bagi peserta didik 

Untuk mengetahui peningkatan dalam motivasi, minat, pemahaman 

dan membantu mengembangkan sikap ilmiah siswa sehingga 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

3) Bagi sekolah 

Diharapkan bermanfaat sebagai tindak lanjut untuk lebih 

mengembangkan dan meningkatkan mutu lulusan. 

4) Bagi Peneliti 

Mendapatkan wawasan dan pengalaman baru tentang pelaksanaan 

pembelajaran dengan penggunaan bahan ajar modul biologi berbasis I-

SETS sekaligus sebagai contoh pembelajaran yang dapat 

dikembangkan kelak di lapangan. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar menghindari meluasnya masalah sehingga pembahasan dapat focus dan 

mencapai apa yang diharapkan maka penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup 

sebagai berikut : 

1. Objek penelitian ini adalah pengaruh penggunaan bahan ajar modul 

biologi berbasis I-SETS pada subkonsep perubahan lingkungan dan daur 

ulang limbah  terhadap peserta didik kelas X. 

2. ranah penelitian ini adalah ranah kognitif yang dicapai oleh peserta didik 

setelah melalui kegiatan pembelajaran dalam waktu tertentu pada materi 

perubahan lingkungan dan daur ulang limbah. 

3. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas X IPA 1 dan 2 di SMA Al-

Azhar 3 Bandar lampung. 

4. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada september 2017 semester genap 

Tahun Ajaran 2017/2018 yang bertempat di SMA Al-Azhar 3  Bandar 

lampung.  



BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

A. Penggunaan Modul Biologi Berbasis I-SETS 

 Salah satu solusi untuk menciptakan pembelajaran bermakna yang 

mengutamakan keaktifan siswa adalah dengan modul dalam pembelajaran. Hasil 

penelitian Wibowo menunjukkan bahwa penerapan penggunaan modul berpengaruh 

secara signifikan terhadap kemampuan keterampilan proses sains siswa.
1
 

 Modul termasuk dalam kelompok sumber belajar yang menggunakan bahasa 

verbal yang tertulis sebagai media utama komunikasi.
2
 Modul disebut juga media 

untuk belajar mandiri karena di dalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar 

sendiri. Artinya, pembaca dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar 

secara langsung. Bahasa, pola, dan sifat kelengkapan lainnya yang terdapat dalam 

modul ini diatur sehingga ia seolah-olah merupakan “bahasa pengajar” atau bahasa 

guru yang sedang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Maka dari itulah, 

media ini sering disebut bahan instruksional mandiri. Pengajar tidak secara langsung 

                                                             
1
 Elvaya Arifin, Pengembangan Modul Biologi Bervisi Sets Pada Materi Pencemaran 

Lingkungan, ( Semarang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. UNNES. 2013). H.8 
2
 Danu Aji Nugraha, Achmad Binadja, Supartono, Pengembangan Bahan Ajar Reaksi Redoks 

Bervisi SETS, Berorientasi Konstruktivistik, (Semarang: UNNES,2013),H.7 
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memberi pelajaran atau mengajarkan sesuatu kepada para murid-muridnya dengan 

tatap muka, tetapi cukup dengan modul-modul ini.
3
 

1. Definisi Operasional 

a) Penggunaan modul biologi dengan pendekatan I-SETS,  pendekatan SETS 

dapat menghubungkan yang mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari 

serta melihat manfaat perkembangan teknologi dan relevansinya. Selain itu 

nantinya dicantumkan ayat-ayat Al-Qur’an yang di dalamnya ada kaitannya 

tentang materi yang akan dibahas. Kemudian ilmu sains atau pengetahuan 

yang berkaitan dengan lingkungan, kemudian akan terciptanya teknologi-

teknologi dari masyarakat dan dampak positif negatif dari terciptanya 

teknologi tersebut. 

b)  Kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam penelitian ini diartikan sebagai 

kemampuan berpikir yang mencerminkan berpikir lancar (fluency), berpikir luwes 

(flexibility), berpikir original (originality), dan berpikir elaboratif (elaboration) 

mengenai suatu gagasan. Diberikan dalam bentuk tes tertulis berupa tes uraian 

berdasarkan indikator yang telah ditentukan menurut Williams. 

c)  Kecemasan merupakan suatu keadaan emosional seseorang yang mempunyai 

ciri keterangsangan fisiologis dan psikologis, perasaan tegang, dan perasaan 

aprehensif bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.
4
 kecemasan timbul 

                                                             
3
 Sugiyanto, Ika Kartika, Joko Purwanto. Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis Sains 

Lingkungan Teknologi Masyarakat dengan Teknologi Biogas, ( Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, Vol 

42, No 1, Mei 2012) Artikel jurnal h,55. 
4
Nevid Jeffrey, Rathus Spencer, dkk, Psikologi Abnormal  (Jakarta: Erlangga, 2003), h.163 
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karena kekhawatiran atas sesuatu yang  belum jelas, meragukan dan 

dimungkinkan buruk atau akan berdampak negatif.  

2. Pengertian Pendekatan SETS 

  Pendekatan dalam pembelajaran dibutuhkan dalam menyampaikan suatu 

materi secara baik. Pendekatan diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita 

terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang diharapkan adalah pendekatan yang 

mampu membuat peserta didik aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Salah 

satunya adalah pendekatan SETS.  

 Kata science dalam pendekatan SETS di ambil dari bahasa latin sciencia yang 

berarti pengetahuan. Menurut filsafat ilmu, pengetahuan yang terkoordinasi, 

terstruktur, dan sistematik disebut ilmu. Pengertian sains dibatasi hanya pada 

pengetahuan yang positif,artinya yang hanya dijangkau melalui indera kita.
5
 

 Setelah munculnya sains di ikuti dengan perkembangan teknologi. Proses 

perkembangan sains telah dilakukan oleh para ilmuan sains, membawa dampak 

positif bagi perkembangan teknologi,dengan diciptakannya peralatan yang 

merupakan produk teknologi. Perkembangan teknologi pada dasarnya bertujuan 

untuk makin mempermudah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia.
6
 Dari 

perkembangan antara sains dan teknologi semua juga tidak terlepas dengan 

masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Contohnya dengan adanya peralatan 

                                                             
5
 Anna Poedjiadi, Sains Teknologi Masyarakat Model Pembelajaran Kontekstual Bermuatan 

Nilai, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2010),h.1 
6
 Ibid,h.59 
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komunikasi yang dengan mudah dan hal ini tentu akan membawa dampak yang satu 

terhadap yang lainnya. 

 Hubungan antara sains, teknologi, dan masyarakat dalam uraian diatas dapat 

dijadikan salah satu cara dalam pembelajaran disekolah yang memiliki keterkaitan 

antara ilmu pengetahuan atau ilmu sosial yang berkaitan dengan perkembangan 

teknologi dan membantu masyarakat dalam hal ini adalah peserta didik. 

 SETS (Science Environment Technology Society) atau dalam bahasa 

Indonesia disebut Salingtemas (Sains Lingkungan Teknologi Masyarakat). Dalam 

konteks pendidikan SETS, tujuan pengajaran dan pembelajaran sebagian besar 

diarahkan untuk melahirkan gagasan-gagasan budaya demokratis yang ilmiah.Di sini, 

para pendukung SETS berpendapat bahwa pendidikan dalam rangka memperluas 

pemahaman peserta didik dengan ilmu pengetahuan. Ruang lingkup pendidikan sains 

perlu melampaui belajar tentang teori-teori ilmiah, fakta dan keterampilan teknis. 

Oleh karena itu tujuan mendasar pendidikan SETS adalah untuk membekali peserta 

didik untuk memahami dan menempatkan perkembangan ilmiah dan teknologi dalam 

budaya lingkungan,ekonomi, konteks politik dan sosial.
7
 

 Kemudian istilah sains teknologi masyarakat (STM) dalam bahasa inggris 

disebut Science, Technology, Society (STS), yang pertama kali dikembangkan di 

amerika serikat pada tahun 1980-an dan selanjutnya berkembang di Inggris dan 

Australia. The National Science Teacher Association (NSTA) mendefenisikan 

                                                             
7
 Pengertian SETS, tersedia di:http://www.viswiki.com/en/science.tecnology.society and 

environment education  (17 April 2017)  
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pendekatan ini sebagai belajar atau mengajar sains dan teknologi dalam konteks 

pengalaman manusia. Gagasan dari program STS adalah untuk memberikan 

hubungan dunia nyata antara siswa dan masyarakat.
8
 Sebelum program STS di 

Amerika terutama berkembang di lowa state dengan university of lowa sebagai 

intinya. Tokoh yang mengembangkan pembelajaran STS adalah Robert Yager yang 

sejak tahun 1985 telah membimbing disertasi mahasiswa dalam bidang STS. 

 Menurut Yager, pendekatan Science, Technology, Society (STS) sebagai salah 

satu pendekatan pembelajaran inovatif yang memanfaatkan isu lingkungan dalam 

proses pembelajaran, secara teori mampu membentuk individu yang memiliki 

kemampuan untuk menumbuhkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir 

kreatif. Pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran STS bersifat kontekstual, 

artinya langsung mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa.
9
 Sehingga dengan 

penggunaan pendekatan SETS diharapkan peserta didik dapat langsung berhubungan 

dengan lingkungannya. 

Penerapan model pembelajaran bervisi SETS yang digunakan dalam 

pembelajaran IPA akan dapat memotivasi peserta didik untuk menjadi lebih tertarik 

pada topik/bahasan yang sedang dipelajarinya, karena dikaitkan langsung dengan hal-

hal nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi jika penerapan 

                                                             
8
 Wedi Apriyadi Hidayat,” penerapan pendekatan sains teknologi masyarakat dalam 

pembelajaran ipa pada materi pencemaran lingkungan untuk meningkatkan proses hasil belajar siswa 

kelas III SD”, (On-line), tersedia di 

repository.upi.edu/operator/uplouds/s_pgsd_0810160_chapter2.pdf(12 juni 2017) 
9
 IGBN. SMARABAWA dkk,”Pengaruh Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat 

Terhadap Pemahaman Konsep Biologi Dan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa”.Jurnal 

Pendidikan,Vol.  3 No. 1 (Universitas Sebelas Maret  2013), h.58. 
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SETS tersebut dikombinasikan dengan berbagai metode pembelajaran, strategi 

pembelajaran maupun teknik-teknik pembelajaran. Mengenai macam atau jenis 

kombinasi dalam pembelajaran IPA, tentunya dipilih berdasarkan lokasi sekolah, 

kondisi siswa, situasi pembelajaran, alokasi waktu maupun masalah-masalah lain 

yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seorang guru untuk melaksanakannya.
10

 

 Yager juga menyatakan defenisi STS menurut NSTA (The National Science 

Teacher Association) dalam jurnal Science International sebagai pembelajaran 

mengenai biologi dan teknologi dalam konteks pengalaman Beberapa istilah yang 

ditemukan oleh para pendidik atau praktisi pendidikan yakni Science, Technology, 

Society yang diterjemahkan dengan sains teknologi masyarakat (STM atau 

SATEMAS atau ITM) Science, Environment, Technology (SET) dan Science, 

Environment, Technology, Society (SETS) yang disingkat dengan salingtemas yang 

intinya sebenarnya sama saja. Jadi yang terpenting disini adalah kaitan antara sains 

dan teknologi dan manfaatnya bagi masyarakat serta dampaknya lingkungan. 

Pendekatan SETS dalam pembelajaran biologi dapat dilaksanakan dengan 

mengajak peserta didik mengaitkan konsep biologi dengan unsur-unsur dalam SETS. 

Pendekatan ini akan mengarahkan peserta didik belajar bermakna (meaningfull 

learning). Pendekatan SETS dalam pelaksanaan pembelajaran biologi memiliki 

ranah-ranah konsep yang sering digunakan para ilmuan meliputi ranah konsep, 

                                                             
10

Nurwati,S,”Kontribusi Pendekatan SETS dan Pengelolaan Proses 

Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas II SMUN 12 

Semarang”. (Tesis pendidikan UNNES Semarang, 2003),h.25. 
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proses, aplikasi, kreativitas, sikap, pandangan dunia sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 

 Empat ranah dalam I-SETS, yaitu: 

1. Ranah proses, meliputi hal-hal yang berhubungan dengan cara memperoleh 

ilmu atau produk sains,seperti melakukan observasi. 

2. Ranah kreatifitas, meliputi kombinasi objek dan ideatau gagasan dengan cara 

yang baru menyelesaikan masalah,mendesain alat. 

3. Ranah Sikap, meliputi sikap positif terhadap ilmu dan para ilmuan. 

4. Ranah aplikasi dan keterkaitan, meliputi menunjukan contoh-contoh konsep 

ilmiah dalam kehidupan.
11

 

Keempat ranah tersebut sangat berkaitan dengan biologi sebagai bagian dari 

sains, dimana siswa dituntut bukan hanya menghasilkan suatu produk dari 

hasil kreativitasnya melainkan siswa harus mengetahui proses dari pembuatan 

produk tersebut. 

Menurut Prof.Yager dalam penelitiannya yang berjudul Fuzzy Sets and 

Systems Editorial Board bahwa  pandangan dunia dalam ranah ini 

adalah semua itu terjadi secara alamiah dan adanya alamlah semua 

benda dibumi ini mempunyai keterkaitan dan keteraturan tertentu. 

Pandangan dunia adalah perspektif umum masyarakat didunia dan dari 

perspektif tersebut orang melihat dan menafsirkan dunia. Dapat juga 

dikatakan bahwa pandangan dunia merupakan cara pandang 

masyarakat dunia yang komperhensif tentang kehidupan dan alam 

semesta yang dari cara pandang tersebut orang menjelaskan atau 

membuat struktur hubungan serta aktivitasnya.
12

 

                                                             
11

Anna Poedjiadi,Op Cit,h.105.  
12

 Ibid,h.104-106. 
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 Kemudian dengan adanya volume informasi dalam masyarakat yang terus 

meningkat dan kebutuhan bagi penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, hubungan 

dengan kehidupan masyarakat serta dampaknya terhadap lingkungan dapat menjadi 

lebih mendalam,maka pendekatan SETS sangat membantu bagi peserta didik. Oleh 

karena itu, pendekatan ini mencakup konten kedisiplinan dan benar-benar melibatkan 

peserta didik sehingga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik. Pendekatan ini 

dimaksutkan untuk menjebatani kesenjangan antara kemajuan iptek,membanjirnya 

infomasi ilmiah dalam dunia pendidikan, dan nilai-nilai iptek itu sendiri dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari.
13

 

 Pada dasarnya pendekatan SETS dalam pembelajaran, baik pembelajaran 

sains maupun pembelajaran bidang studi social, dilaksanakan oleh pendidik melalui 

topik yang dibahas dengan jalan menghubungkan antara ssains dan teknologi yang 

terkait kegunaannya dimasyarakat. Dengan mengaitkan pembelajaran sains dengan 

teknologi serta kegunaan dan kebutuhan masyarakat, konsep-konsep yang telah 

dipelajari dan dikuasai peserta didik diharapkan dapat bermanfaat bagi dirinya dan 

dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah lingkungan socialnya. Untuk itu, 

diharapkan pendidik membekali peserta didik dengan penguasaan konsep dan proses 

sains, juga membekalinya dengan kreatifitas,kemampuan berpikir kritis, peduli 

                                                             
13

 Wedi,A.H, Op Cit, h.20. 
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terhadap lingkungan sehingga mau melakukan tindakan nyata apabila ada masalah 

yang dihadapi diluar kelas.
14

 

 Hasil penelitian dari National Science Teacher Association (NSTA) 

menunjukan bahwa pembelajaran sains dengan menggunakan pendekatan SETS 

mempunyai beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan cara biasa. Pendekatan 

tersebut ada pada aspek: kaitan dan aplikasi bahan pelajaran, kreatifitas, sikap, 

proses, dan konsep pengetahuan. Dari aspek kaitan dan aplikasi bahan 

pelajaran,siswa yang belajar dengan pendekatan SETS dapat menghubungkan yang 

mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari serta melihat manfaat perkembangan 

teknologi dan relevansinya. Dari sudut kreativitas siswa lebih banyak bertanya, 

terampil, dalam mengidentifikasi kemungkinan penyebab dan efek dari hasil 

observasi. Disamping berbeda dalam segi pengaplikasian dan kreativitas , dalam hal 

sikap juga berbeda. Minat peserta didik terhadap sains bertambah dan 

keingintahuannya juga meningkat, dan sains dipandang sebagai alat untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mereka melihat proses sains sebagai 

keterampilan yang dapat digunakan dan perlu dikembangkan.
15

 

 Menurut Poedjiadi dalam buku strategi belajar mengajar biologi, 

menghubungkan SETS dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: 

                                                             
14

 Anna Poedjiadi, OP Cit, h.84. 
15

 Nuryani R, Strategi Belajar Mengajar Biologi,(Bandung:FMIPA UPI,2003),h.99-100. 
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a) Sebagai pendekatan dengan mengaitkan antara sains, lingkungan, teknologi 

dengan masyarakat. 

b) Sebagai pendekatan dengan menggunakan isu atau masalah pada awal 

pembelajaran. 

c) Membuat program SETS dengan scenario tertentu, digunakannya sebagai 

suplemen. 

  Melalui pendekatan SETS ini peserta didik akan terlibat secara aktif dalam 

kegiatan yang akan dilaksanakan, dipengumpulan data, dan menguji gagasan yang 

dimunculkan, sebenarnya dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

SETS ini tercakup juga adanya pemecahan masalah, tetapi masalahnya lebih di 

tekankan pada masalah yang ditemukan sehari-hari, yang dalam pemecahannya 

menggunakan langkah-langkah ilmiah.
16

 Sehingga dengan begitu peserta didik dapat 

terlibat langsung dan mengetahui setiap prosesnya. 

  Selain itu, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SETS memiliki 

ciri yang paling utama, yaitu dengan memunculkan isu sosial di awal pembelajaran 

dan guru sebelumnya sudah memiliki isu yang sesuai dengan konsep yang akan 

diajarkan.
17

 Berdasarkan penjabaran diatas mengenai pendekatan SETS dapat 

diketahui bahwa pendekatan ini memberi dampak pada peserta didik untuk mencari 

suatu hal yang baru dan menjadikan peserta didik ini menjadi lebih berwawasan 

dalam ilmu pengetahuan. Dari hal ini, peserta didik dapat mengembangkan wawasan 

                                                             
16

 Ibid,h.100. 
17

 Wedi,A.H, Op Cit, h.22. 
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yang dimiliki untuk menemukan kreativitas baru dalam hal teknologi yang akan 

membantu permasalahan yang terjadidalam ruang lingkup masyarakat,dari hal 

teknologi yang dikembangkan dan dampaknya bagi lingkungan berdasarkan sains 

dapat membantu masyarakat itu sendiri. 

Model dan bentuk pembelajaran yang dapat diterapkan pada pembelajaran 

berwawasan SETS adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran dengan mengembangkan keterampilan proses dan cara 

berpikir tingkat tinggi (higher order thinking) agar unsur teknologi dan Sains 

tampak. 

2. Mengaitkan dampak lingkungan dengan melakukan model pembelajaran 

melalui kunjungan ke objek dan/atau situasi buatan sesuai dengan sasaran 

yang memanfaatkan Sains dan teknologi yang diterangkan guru. 

3. Model pembelajaran cooperative dan active learning. 

4. Model pembelajaran dengan mempergunakan terminology cognitive agar 

siswa dapat menganalisis pengaruh Sains dan teknologi bagi masyarakat. 

Pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 salah satunya 

adalah SETS (Science, Environment, Technology, Society). SETS merupakan suatu 

pendekatan terpadu yang melibatkan unsur sains, teknologi, dan masyarakat. 

Pendekatan ini bertujuan membantu siswa mengetahui sains, perkembangannya, 

pengruh lingkungan, teknologi, dan masyarakat secara timbal balik. pembelajaran 

berbasis SETS mampu meningkatkan kemampuan berfikir kritis, kretifitas dan hasil 
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belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa SETS memiliki efektifitas yang tinggi 

untuk digunakan dalam pembelajaran.
18

 

pengembangan model pembelajaran IPA bervisi SETS perlu selalu dilakukan 

dengan tujuan sebagai berikut: 

a) Lebih menekankan untuk memperoleh kegiatan pembelajaran dan bukan 

pengajaran. 

b) Memperoleh dorongan dan menerima inisiatif serta otonomi. 

c) Memperhatikan siswa sebagai makhluk yang memiliki keinginan dan 

tujuan. 

d) Mengambil bagian terbesar pada pengalaman peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

e) Memperoleh bimbingan untuk mengembangkan rasa ingin tahu terhadap 

alam dan segala hal. 

f) Pendidikan memperhatikan model mental peserta didik. 

g) Menekankan pentingnya kinerja dan pemahaman ketika memulai proses 

pembelajaran. 

h) Mendorong peserta didik untuk melibatkan diri dalam perbincangan 

dengan guru dan sesama peserta didik secara bersama (cooperative). 

i) Melibatkan peserta didik dalam situasi yang sebenarnya. 

j) Mempertimbangkan keyakinan dan sikap peserta didik. 
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 Siti Zainatur Rahmah dkk, Op.Cit. h.58. 
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k) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun 

pengetahuan baru dan pemahaman serta pengalaman yang sebenarnya 

berlandaskan pada pengetahuan yang telah dimilikinya (metode 

konstruktivisme).
19

 

 

3. Pendekatan berbasis I-SETS 

I-SETS (Islamic, Science, Environment, Technology, and Society ) yaitu 

suatu pendekatan yang menghubungkan materi dengan nilai islam, dengan 

menambahkan Al Qur’an dan Hadits sebagai salah satu pengisi materi di dalamnya, 

dimana telah kita ketahui, bahwasannya Al-Qur’an merupakan kitab suci yang 

diturunkan Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW. Kelebihan dan Keistimewaan 

Al Qur’an yang ada di dalamnya dapat dilihat dari susunan bahasannya, isi serta 

makna yang terkandung di dalamnya yang sempurna. Al Qur’an memuat 1.108 ayat 

yang mengandung kata bagian dari alam seperti air, awan, besi, bintang, burung, 

cahaya, darah dan masih banyak lainnya. Dimana jika kita perhatikan dengan lebih 

seksama, ayat-ayat tersebut secara tegas menuntun pada kontruksi ilmu alam dan 

ilmu-ilmu lainnya.
20

 

Pendekatan I-SETS ini nantinya akan dicantumkan ayat-ayat Al-Qur’an yang di 

dalamnya ada kaitannya tentang materi yang akan dibahas. Kemudian ilmu sains atau 

pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan, kemudian akan terciptanya 

                                                             
19

 Binadja, A, Hakekat dan Tujuan Pendidikan SETS dalam Konteks Kehidupan dan 

Pendidikan Yang Ada “Makalah Seminar Lokakarya Pendidikan SETS”  (UNNES Semarang 1999) 
20

 Agus Purwanto, Op Cit, h 130. 
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teknologi-teknologi dari masyarakat dan dampak positif negatif dari terciptanya 

teknologi tersebut. 

berdasarkan uraian materi terkait, kurikulum 2013 memberikan arahan bahwa 

pada pembelajaran sains harus bertumpu pada keaktifan siswa dan mereka harus 

mendapatkan pengalaman nyata dalam proses pembelajarannya. Setiap pembelajaran 

hendaknya dapat membentuk moral dan kepribadian siswa seperti jujur, bertanggung 

jawab, disiplin dan meningkatkan ketakwaan mereka terhadap Allah SWT.
21

 

Tujuan pendekatan I-SETS memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk membangun pengetahuan baru, pemahaman, dan pengalaman yang 

sebenarnyaberlandaskan pada pengetahuan yang dimilikinya, sehingga peserta didik 

dijak berpikir secara aktif dengan menghasilkan bentuk teknologi sederhana yang 

bermanfaat bagi masyarakat serta memperhatikan dampak negative dan positive 

terhadap lingkungan. Guru sebagai fasilitator, motivator, dan pengajar. Pendekatan I-

SETS sangat menarik digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti dalam jurnal 

yang penulis baca yaitu tentang: Hasil penelitian Nugraha pada tahun 2013 

menyatakan bahwa pengembangan bahan ajar bervisi SETS mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Bahan ajar yang dikembangkan merupakan bahan 

ajar bervisi SETS yang berorientasi. 

Sehubungan dengan pernyataan diatas ada beberap penerapan dalam 

pembelajaran I-SETS yaitu Aplication (aplikasi teknologi yang berhubungan dengan 
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 Depdiknas, Teknik Penyusunan modul (Jakarta : Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional 
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materi), Lets Connecting ( menganalisis dan menghubungkan teknologi terkait 

melalui bagan SETS), Let’s Think (Mengambil hikmah yang didapat dari materi yang 

berhubungan dengan nilai islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari), 

Exercise (latihan soal untuk meningkatkan pemahaman siswa), dan Summary 

(rangkuman dari materi), bagian, penilaian yang berisi evaluasi dan tugas. Penutup: 

glosarium dan daftar pustaka. 

Siswa juga diharapkan agar dapat lebih menyadari keteraturan dan keterkaitan 

antara ilmu sains dan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan keimanan. Menurut Moh Roqib dalam bukunya “Prophetic Education” 

mengatakan bahwa bukti dari keimanan adalah berbuat baik terhadap sesama 

(berakhlak mulia), hal ini sinergis dengan tujuan pendidikan nasional yaitu 

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.
22

 

Untuk memulai menerapkan pendekatan SETS ini, guru harus rela meluangkan 

sedikit waktunya untuk mencari informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

perkembangan IPTEK, karena dalam penyajian materi di kelas, diawali dengan 

mengangkat isu-isu sosial yang sedang terjadi di masyarakat sebagai akibat adanya 
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Siti Zainatur Rahmah dkk,”Pengembangan Modul Berbasis Sets (Science, Environment, 

Technology, Society) Terintegrasi Nilai Islam Di Smai Surabaya Pada Materi Ikatan Kimia”.Jurnal 

Pendidikan,Vol.  2 No. 1 (Universitas Sebelas Maret  2017), h.58. 
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transfer Sains ke dalam teknologi. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah 

adanya dampak positif atau negatif terhadap lingkungan. Keempat komponen 

tersebut, yaitu Sains–Lingkungan–Teknologi– Masyarakat (Salingtemas) hendaknya 

dapat disinggung oleh guru selama proses pembelajaran Sains berlangsung.  

 

4. Pengertian Bahan Ajar dan Penggunaan Modul Biologi 

Bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang 

disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan 

dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan Ajar penting 

digunakan dalam pembelajaran, karena bahan ajar berfungsi sebagai alat bantu dalam 

kegiatan pembelajaran, dengan menggunakan bahan ajar lebih menekankan pada 

aktivitas siswa di banding guru.
23

 

Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang 

mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri. 

Dengan menggunakan modul, siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan 

bimbingan guru, adanya kontrol terhadap hasil belajar melalui penggunaan standar 

kompetensi dalam setiap modul yang harus dicapai oleh siswa, dan mereka menjadi 

lebih bertanggung jawab atas segala tindakannya. Diharapkan dengan semakin 
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 Ratna Setyowati,dkk,” Pengembangan Modul IPA Berkarakter Peduli Lingkungan Tema 
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aktifnya siswa, maka semakin baik pula kualitas hasil belajar yang diperoleh. 

Menurut Sungkono bahan ajar mempunyai manfaat yaitu:
24

 

1) siswa dapat belajar tanpa atau dengan kehadiran guru. 

2) siswa dapat belajar kapan saja dan dimana saja. 

3) siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. 

4) siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri, dan  

5) membantu potensi untuk menjadi pelajar mandiri. 

 Pandangan serupa juga menyatakan bahwa modul adalah bagian kesatuan 

belajar yang terencana yang dirancang untuk membantu siswa secara individual 

dalam mencapai tujuan belajarnya. Siswa yang memiliki kecepatan tinggi dalam 

belajar akan lebih cepat menguasai materi. Sementara itu, siswa yang memiliki 

kecepatan rendah dalam belajar bisa belajar lagi dengan mengulangi bagian-bagian 

yang belum dipahami sampai paham.
25

 

 modul merupakan suatu paket program yang disusun dan didesain sedemikian 

rupa untuk kepentingan belajar siswa. Pendekatan dalam pembelajaran modul 

menggunakan pengalaman siswa.
26

 

 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas terdapat hal-hal penting dalam 

mendefinisikan modul yaitu bahan belajar mandiri, membantu siswa menguasai 

tujuan belajarnya, dan paket program yang disusun dan didesain sedemikian rupa 
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 Ibid 
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 Sukiman,  “Pengembangan Media Pembelajaran”( Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani 

2012),h.131. 
26
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untuk kepentingan belajar siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa modul merupakan 

paket program yang disusun dan didesain sedemikian rupa sebagai bahan belajar 

mandiri untuk membantu siswa menguasai tujuan belajarnya. Oleh karena itu, siswa 

dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. 

Upaya untuk siswa dapat lebih aktif mencari tahu informasi mengenai materi 

biologi dapat dilakukan dengan pembelajaran yang menggunakan modul biologi 

berbasis I-SETS, agar siswa lebih dapat berfikir kreatif dan menggali lebih dalam 

lagi. Dengan pembelajaran modul dapat juga diisikan pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada 

warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi 

manusia insan kamil. Dengan pembelajaran menggunakan modul berkarakter, secara 

tidak langsung siswa selain mendapatkan materi, siswa sekaligus dapat 

menumbuhkan karakter peduli lingkungan. 

Salah satu solusi untuk menciptakan pembelajaran bermakna yang 

mengutamakan keaktifan siswa adalah dengan modul dalam pembelajaran. 

pembelajaran modul termasuk salah satu sistem individual yang menghubungkan 

keuntungan dari berbagai pembelajaran individual lainnya seperti; tujuan spesifik 

dalam bentuk kelakuan yang dapat diamati dan diukur, belajar menurut kecepatan 

masing-masing, balikan atau feedback yang banyak. Dalam pembelajaran modul 
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siswa, diberi kesempatan untuk belajar menurut cara masing-masing menggunakan 

teknik yang berbeda-beda untuk memecahkan masalah-masalah tertentu, berdasarkan 

latar belakang pengetahuan dan kebiasaan masing-masing. Modul merupakan suatu 

unit yang lengkap dan dapat berdiri sendiri serta terdiri atas suatu rangkaian kegiatan 

belajar-mengajar yang disusun untuk dapat membantu siswa dalam mencapai 

sejumlah tujuan yang akan dicapai serta dirumuskan secara khusus dan jelas. 27 

 terdapat beberapa keunggulan pembelajaran dengan menggunakan media 

modul, antara lain: pertama berfokus pada kemampuan individual peserta didik, 

karena pada hakikatnya mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih 

bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Kedua adanya kontrol terhadap hasil 

belajar melalui penggunaan standar kompetensi dalam setiap modul yang harus 

dicapai oleh peserta didik. Ketiga relevansi kurikulum ditunjukkan dengan adanya 

tujuan dan cara penyampaiannya, sehingga peserta didik dapat mengetahui 

keterkaitan antara pembelajaran dan hasil yang akan diperoleh.
28

 

5. Karakteristik Pendekatan I-SETS 

Sejumlah ciri atau karakteristik pendekatan I-SETS yang perlu dipahami di 

dalam penerapan pembelajaran sains adalah: 

a) Tetap memberi pengajaran dan pembelajaran sains dengan pembelajaran 

agama di dalamnya. 

                                                             
27

 Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses belajar mengajar ( Jakarta: PT.Bumi Aksara 
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38 
 

b) Peserta didik dibawa ke situasi untuk memanfaatkan konsep sains ke bentuk 

teknologi untuk kepentingan masyarakat. Serta Al-Qur’an dan Hadits yang 

terlebih dahulu mengetahuinya. 

c) Peserta didik diminta untuk berpkir tentang berbagai kemungkinan akibat 

yang terjadi dalam proses pentransferan sains tersebut ke bentuk teknologi dan 

ayat-ayat Al-Qur’an yang terikat di dalamnya. 

d) Peserta didik diminta untuk menjelaskan keterkaitan antara unsur sains yang 

dibincangkan dengan unsur-unsur lain dalam I-SETS yang mempengaruhi 

berbagai keterkaitan antar unsur tersebut. 

e) Peserta didik dibawa untuk mempertimbangkan manfaat atau kerugian 

penggunaan konsep sains tersebut. 

Pendidikan berbasis I-SETS memberi peluang kepada peserta didik untuk 

berpikir komprehensif dan mengintegrasikan berbagai macam persoalan yang 

ada maupun yang dapat diramalkan akan timbul akibat kondisi tertentu. 
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6. Sintaks Pembelajaran SETS 
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Gambar 2.1 Skema proses pembelajaran biologi dengan pendekatan SETS.
29
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B. Pengertian Keterampilan Berpikir Kreatif dan Kecemasan (Anxiety). 

1. Pengertian Keterampilan Berpikir Kreatif 

Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan berpikir tingkat 

tinggi yang saat ini masih kurang mendapatkan perhatian guru dalam pembelajaran 

biologi. Guru dapat mempengaruhi anak lebih kuat dibandingkan orangtua, karena 

guru memiliki lebih banyak kesempatan untuk merangsang atau menghambat 

perkembangan anak.
30

 

Berpikir kreatif adalah sesuatu proses kreatif, yaitu merasakan adanya 

kesulitan, masalah kesenjangan informasi, adanya unsur yang hilang dan 

ketidakharmonisan, mendefinisikan masalah secara jelas, membuat dugaan-dugaan 

tersebut dan kemungkinan perbaikannya, pengujian kembali atau bahkan 

mendefinisikan ulang masalah dan akhirnya mengkomunikasikan hasilnya. Edward 

de Bono mengemukakan bahwa berpikir kreatif adalah keterampilan: 1) merancang, 

2) melakukan perubahan dan perbaikan, dan 3) memperoleh gagasan baru.
31

 

 Guru mempunyai dampak yang besar tidak hanya pada prestasi pendidikan 

tetapi juga pada sikap siswa belajar pada umumnya. Guru dapat melumpuhkan rasa 

ingin tahu siswa, dapat merusak motivasi, dan dapat menghambat kreativitas anak. 

Oleh karena itu diperlukan kesadaran yang mendalam dari guru untuk slalu berusaha 
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menyediakan lingkungan yang memungkinkan kreativitas itu muncul, memupuknya 

dan merangsang pertumbuhannya. 
32

 

 Beberapa hasil penelitian mengindikasikan bahwa perkembangan optimal dari 

kemampuan berpikir kreatif berhubungan erat dengan cara mengajar. Hal ini seperti 

dikemukakan oleh Munandar dalam bukunya yang berjudul Pengembangan 

Kreativitas Anak Berbakat bahwa proses belajar akan berlangsung atas prakarsa 

sendiri. Hal ini dapat terjadi bila guru memberi kepercayaan terhadap kemampuan 

siswa untuk berpikir dan berani mengemukakan gagasan baru, siswa diberi kesematan 

untuk bekerja sesuai minat dan kebutuhannya. Dalam suasana pembelajaran yang 

demikian kemampuan kreatif dapat tumbuh subur.
33

 

 Biasanya anak yang kreatif memiliki ciri-ciri selalu ingin tahu, mandiri, 

percaya diri, berani mengambil resiko tetapi dengan perhitungan. Spontanitas, 

kepetualangan yang luar biasa sering tampak pada orang kreatif. Mempunyai rasa 

humor yang tinggi, dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang, memiliki 

kemampuan bermain dengan ide, konsep, atau kemungkinan-kemungkinan yang 

dihayalkan, mempunyai keterampilan analitis yang kuat, mampu membaca tata letak, 

pandai bersosialisasi. Selain itu anak kreatif memiliki karakteristik negatif yaitu dapat 

mendominasi diskusi, suka ribut, menggunakan humor untuk memanipulasi sesuatu, 
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melanggar aturan, keras kepala, menarik diri, egosentris, kurang sopan dan tidak 

sabar untuk maju ketingkat selanjutnya.
34

 

 Apabila kemampuan kreatif sudah tumbuh maka siswa diharapkan mampu 

mengembangkan kreativitasnya. Untuk itu siswa perlu diberi kesempatan bersibuk 

diri secara kreatif dan guru hendaknya dapat merangsang siswa untuk melibatkan 

dirinya dalam kegiatan kreatif. Guru perlu mengusahakan sarana dan prasarana yang 

diperlukan. Dalam hal ini yang penting ialah memberi kebebasan kepada siswa untuk 

mengekspresikan dirinya secara kreatif, tanpa merugikan orang lain atau lingkungan. 

Agar dapat mengajarkan kreativitas, guru harus kreatif dalam merencanakan cara 

mengajar, cara memberi tugas, cara menilai dan sebagainya. 

 Untuk menumbuhkan suasana kreatif di dalam kelas, guru dapat melakukan 

sesuatu kegiatan yang dapat membuat siswa menjadi aktif melakukan proses berpikir 

kreatif. Siswa yang tadinya dituntut mengerjakan tugas yang sangat berstruktur, tugas 

yang hanya memiliki satu jawaban benar,dan tugas yang membutuhkan pemikiran 

yang reproduktif, dapat diminta untuk melakukan proses pemikiran divergen dan 

imajinatif. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah mengajukan 

pertanyaan/permasalahan terbuka yang dapat menimbulkan minat dan rasa ingin tahu 

dalam diri siswa. Dengan cara ini kemampuan berpikir kreatif akan mewujudkan 

kreativitas siswa. 
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Pertanyaan atau permasalahan yang diajukan tentunya harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat terlibat dalamnya. Setelah siswa terlibat, guru 

tentunya perlu mengetahui apakah kemampuan berpikir kreatif siswa meningkat atau 

tidak. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran dan penilaian kemampuan berpikir 

kreatif tersebut. 

Sesuai dengan teori wallas tentang proses berfikir kreatif dalam 

menyelesaikan masalah yang meliputi empat tahap, yaitu: 1). Persiapan, 2). Inkubasi 

3). Iluminasi dan 4). Verivikasi. Pada tahap persiapan, seseorang belajar berfikir, 

mencari jawaban, bertanya kepada orang lain, dan sebagainya. Pada tahap inkubasi, 

seseorang untuk sementara waktu seolah-olah melepaskan diri dari masalah tersebut 

pada tahap iluminasi, timbul yang dinamakan “insight” yaitu munculnya inspirasi 

atau gagasan baru. Tahap verivikasi atau evaluasi adalah tahap pengujian ide atau 

kreasi baru.  

Mengenai definisi berfikir kreatif, Rhodes membedakannya dalam empat 

dimensi yang di nyatakan sebagai “deFour P’s of kreativity” yakni: 1). Person, 2). 

Process, 3). Product dan 4). Press. bahwa kemampuan kreatif dapat di lihat dari lima 

macam prilaku kreatif yaitu: (1). Kelancaran, (2). Keluwesan, (3). Keaslian, (4). 

Elaborasi, (5). Kepekaan. 

Dari uraian di atas, maka secara umum terdapat lima macam prilaku kreatif 

untuk mengukur kemampuan kreatif seseorang, yaitu:(1). Kelancaran (fluensie) : 

kemampuan untuk mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah, 

atau pertanyaan. (2). Keluwesan (fleksibility) : kemampuan untuk menghasilkan 
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gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat masalah dari sudut 

pandang yang berbeda, mencari banyak alternatif yang berbeda, dan mampu 

mengubah cara pendekatan. (3). Keterperincian (elaboration) : kemampuan untuk 

mengembangkan suatu gagasan, menambah atau memerici secara detail suatu objek, 

gagasan atau situasi. (4). Kepekaan (sensitivity) : kemampuan untuk menangkap dan 

menghasilkan masalah-masalah sebagai tanggapan terhadap situasi. (5). Keaslian 

(originality) : kemampuan untuk mengemukakan pendapat dirinya sendiri sebagai 

tanggapan terhadap suatu situasi yang di hadapi.
35

 

Tabel 2.2 

Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif Menurut Williams
36

 

Pengertian  Perilaku 

Berpikir Lancar (Fluency) 

1. Mencetuskan banyak gagasan 

jawaban, penyelesaian masalah atau 

jawaban. 

2. Memberikan banyak cara atau saran 

untuk melakukan berbagai hal. 

3. Selalu memikirkan lebih dari satu 

jawaban. 

1. Mengajukan banyak pertanyaan. 

2. Menjawab dengan sejumlah jawaban 

jika ada pertanyaan. 

3. Mempunyai banyak gagasan 

mengenai suatu masalah. 

4. Lancar mengungkapkan gagasan-

gagasannya. 

5. Bekerja lebih cepat dan melakukan 

lebih banyak dari orang lain. 

6. Dapat melihat dengan cepat 

kesalahan dan kelemahan suatu 

objek atau situasi. 

Berpikir Luwes (Flexibility) 

1. Menghasilkan gagasan atau jawaban, 

atau pertanyaan yang bervariasi. 

2. Dapat melihat masalah dari sudut 

pandang yang berbeda-beda. 

3. Mencari cara alternatif atau arah 

yang berbeda-beda. 

4. Mampu  mengubah cara pendekatan 

1. Memberikan aneka ragam 

penggunaan terhadap suatu objek. 

2. Memberikan aneka ragam 

penggunaan terhadap suatu objek. 

3. Memberikan penafsiran terhadap 

suatu gambar, cerita atau masalah. 

4. Menerapkan suatu konsep dengan 

cara yang berbeda-beda. 

                                                             
35

 Ibid.h.543 
36

 SC. Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), Cet. III, h. 10. 
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atau pemikiran. 5. Memberikan pertimbangan terhadap 

suatu situasi yang berbeda dari yang 

diberikan orang lain. 

6. Jika diberikan suatu masalah 

biasanya memikirkan bermacam-

macam cara untuk menyelesaikan. 

7. Menggolongkan hal-hal menurut 

pembagian/ kategori yang berbeda-

beda. 

8. Mampu  mengubah cara berpikir 

spontan. 

 

Berpikir original (Originality) 

1. Mampu  melahirkan ungkapan yang 

baru dan unik. 

2. Memikirkan cara-cara yang tak lazim 

untuk mengungkapkan diri. 

3. Mampu membuat kombinasi-

kombinasi yang tak lazim dari 

bagian-bagian atau unsur-unsur. 

 

1. Memikirkan masalah-masalah yang 

tidak terpikirkan orang lain. 

2. Mempertanyakan cara-cara yang 

lama dan berusaha memikirkan cara-

cara yang baru. 

3. Memilih asimetri dalam 

menggambarkan atau membuat 

desain. 

4. Memilih cara berpikir daripada yang 

lain. 

5. Mencari pendekatan baru yang 

stereotype. 

6. Setelah membaca atau mendengar 

gagasan-gagasan, untuk 

menyelesaikan yang baru. 

Berpikir Elaboratif (Elaboration) 

1. Mampu memperkaya dan 

mengembangkan suatu gagasan atau 

produk. 

2. Menambah atau merinci detail-detail 

suatu objek, gagasan atau situasi 

sehingga menjadi lebih menarik. 

 

1. Mencari arti yang lebih mendalam 

terhadap jawaban atau pemecahan 

masalah dengan melakukan langkah-

langkah secara terperinci. 

2. Mencoba atau menguji detail-detail 

untuk melihat arah yang akan 

ditempuh. 

3. Mempunyai rasa keindahan yang 

kuat, sehingga tidak puas dengan 

penampilan yang kosong atau 

sederhana. 

4. Menambah garis-garis, warna-

warna, detail-detail (bagian-bagian) 

terhadap gambaran sendiri atau 

gambaran orang lain. 
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Menurut Torrance indikator kemampuan berfikir kreatif terbagi menjadi tiga hal, 

yaitu :
37

 

1. Fluency (kelancaran), yaitu menghasilkan banyak ide dalam berbagai 

kategori/ bidang. 

2. Originality (Keaslian), yaitu memiliki ide-ide baru untuk memecahkan 

persoalan. 

3. elaboration (Penguraian), yaitu kemampuan memecahkan masalah secara 

detail. 

 

Sedangkan menurut Guilford menyebutkan lima indikator berfikir kreatif, yaitu: 

1. Kepekaan (problem sensitivity), adalah kemampuan mendeteksi, mengenali,  

dan memahami serta menanggapi suatu pernyataan, situasi, atau masalah; 

2. Kelancaran (fluency), adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan; 

3. Keluwesan (flexibility), adalah kemampuan untuk mengemukakan bermacam-

macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah; 

4. keaslian (originality), adalah kemampuan untuk mencetuskan gagsan dengan 

cara-cara yang asli, tidak klise, dan jarang diberikan kebanyakan orang; 

5. Elaborasi (elaboration), adalah kemampuan menambah suatu situasi atau 

masalah sehingga menjadi lengkap, dan merincinya secara detail, yang 

didalamnya terdapat berupa tabel, grafik, gambar, model dan kata-kata. 

                                                             
37

 Herdian, S.Pd.M,Pd,”Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa”, ( On-line), tersedia di 

https://herdy07.wordpress.com/2010/05/27/kemampuan-berfikir-kreatif-siswa/.20 September2017 
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Dari berbagai teori dari beberapa ahli tentang indikator kemampuan berpikir 

kreatif di atas, Penulis mengadopsi teori indikator berpikir kreatif dari Williams, 

dengan pertimbangan bahwa teori Williams lebih lengkap, terstruktur dan jelas serta 

dilengkapi dengan aplikasi prilaku dalam setiap subkonsep indikator. 

 “Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses adanya perubahan pada diri 

sendiri. Selain itu belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme, 

manusia atau hewan, disebabkan oleh pengalaman yang yang dapat mempengaruhi 

tingkah laku organisme tersebut”.
38

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

sutu perubahan prilaku individu atau organisme sebagai hasil pengalaman dan 

interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya dalam Al-Quran At-Taubah Ayat 122 

dijelaskan pentingnya mencari ilmu atau belajar. 

                           

                          

Artinya :  

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya 

(ke medan perang), Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di 

antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 

mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada 

kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supayamereka itu 

dapat menjaga dirinya”. (At-Taubah :122).
39

 

                                                             
38

 Muhibbin Syah,Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, ( Bandung :PT Remaja 

Rosdakarya, cetakan ke –XIV, 2008), h.88. 
39

 Latief Awaludin, AL-Quran dan Terjemahannya untuk Wanita (Jakarta: 

WALI,2010),h.206. 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak semua orang-orang mukmin 

diperintahkan pergi ke medan perang untuk membela agama Allah SWT melainkan 

juga diperintahkan untuk  mencari ilmu atau belajar dan mengamalkannya. 

2. Pengertian Kecemasan 

Kecemasan merupakan suatu keadaan emosional seseorang yang mempunyai 

ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang, dan perasaan aprehensif bahwa 

sesuatu yang buruk akan terjadi.
40

 Jadi berdasarkan pendapat tersebut, dapat 

dikatakan bahwa kecemasan timbul karena kekhawatiran atas sesuatu yang  belum 

jelas, meragukan dan dimungkinkan buruk atau akan berdampak negatif. 

Dari uraian di atas, kecemasan dapat diartikan sebagai keadaan emosional  yang 

mempunyai respon-respon fisiologis maupun psikologis sebagai dampak dari 

perasaan tidak  aman  terhadap kemungkinan buruk yang dimungkinkan akan terjadi. 

a) Aspek-Aspek Kecemasan  

Menurut Nevid, Rathus, dan Greene, ada tiga ciri kecemasan yaitu:
41

 

1. Gejala fisik  

Gejala fisik seperti: gelisah, gugup, tangan atau anggota tubuh bergetar atau 

gemetar, banyak berkeringat, telapak tangan berkeringat, pening atau pingsan, 

mulut atau kerongkongan terasa kering, sulit berbicara, sulit bernafas, 

bernafas pendek, jantung berdetak kencang, suara bergetar, jari-jari atau 

                                                             
40

Nevid Jeffrey, Rathus Spencer, dkk, Psikologi Abnormal  (Jakarta: Erlangga, 2003), h.163 
41

Ibid, h.164 . 
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anggota tubuh menjadi dingin, pusing, merasa lemas atau mati rasa, sulit 

menelan, kerongkongan terasa tersekat, leher atau punggung terasa kaku, 

terdapat gangguan sakit perut atau mual, panas dingin, sering buang air kecil, 

diare, wajah terasa memerah, dan merasa sensitif atau mudah marah. 

2. Gejala Kognitif 

Gejala kognitif seperti: khawatir, takut, bingung, sulit berkonsentrasi atau 

memfokuskan pikiran, merasa terancam, dan tidak percaya diri.  

3. Gejala Behavior 

Gejala behavioral seperti: prilaku menghindar, prilaku melekat, dan 

perilaku terguncang. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kecemasan terdiri dari aspek 

fisiologis, aspek psikologis, dan aspek behavioral. Aspek Fisiologis merupakan tanda 

atau gejala yang berkaitan dengan kondisi fisik seseorang. Aspek Psikologis 

merupakan tanda atau gejala yang bersifat kejiwaan, meliputi pikiran, perasaan dan 

sikap. Dan aspek behavioral merupakan gejala yang berkaitan dengan perilaku. 

 

 

 

b) Macam-Macam Kecemasan  
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Menurut Freud, kecemasan dibagi menjadi 3, yaitu:42 

1. Kecemasan Realistis 

Merupakan kecemasan terhadap bahaya atau ancaman dari dunia luar yang 

bisa dikatakan sebagai sumber dari kecemasan-kecemasan yang 

lain.Kecemasan pada pelajaran IPA dapat dimasukkan pada macam 

kecemasan ini, karena siswa SMP dihadapkan pada suatu kenyataan yang 

dapat menimbulkan perasaan tertekan dan tegang, yaitu dalam menghadapi 

pelajaran IPA. 

2. Kecemasan Neuritis 

Merupakan kecemasan yang berkaitan dengan insting-insting yang tidak 

dapat dikendalikan, sehingga menyebabkan orang berbuat sesuatu yang 

diancam dengan hukuman. 

3. Kecemasan Moral 

Merupakan kecemasan kata hati. Orang yang super egonya  merasa 

berdosa apabila melakukan atau bahkan baru berfikir untuk melakukan 

sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma moral yang berlaku. 

c) Indikator Kecemasan 

Kecemasan mempunyai empat indikator kecemasan, yaitu :43  

                                                             
42

Veronica. P, Skripsi : Studi Deskriptif kecemasan siswa smp dalam menghadapi mata 

pelajaran matematika (jakarta : program studi psikologi,2007),h. 35 
43

 I Gede Tresna, “Efektivitas Konseling Behavioral Dengan Teknik Desensitisasi Sistematis 

Untuk Mereduksi Kecemasan Menghadapi Ujian” ( Edisi Khusus, 2011), h. 91. 
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1. Secara kognitif, individu tersebut terus menerus mengkhawatirkan segala 

macam masalah yang mungkin terjadi dan sulit sekali berkonsentrasi atau 

mengambil keputusan dan apabila ia dapat mengambil keputusan, hal ini 

akan menghasilkan kekhawatiran lebih lanjut, individu juga akan 

mengalami kesulitan tidur. 

2. Secara motorik, gemetar sampai dengan kegoncangan tubuh yang berat. 

Individu sering gugup dan mengalami kesukaran dalam berbicara. 

3. Secara somatik, reaksi fisik atau biologis dapat berupa gangguan 

pernapasan ataupun gangguan pada anggota tubuh seperti jantung 

berdebar,berkeringat, tekanan darah meningkat, dan gangguan pencernaan, 

bahkan terjadi kelelahan dan pingsan. 

4. Secara afektif, dalam emosi individu tidak tenang dan mudah tersinggung, 

sehingga memungkinkan ia depresi. 

Berdasarkan opini negatif siswa tentang pelajaran biologi, maka timbulah 

kecemasan ketika proses pembelajaran biologi. Kecemasan atau kekhawatiran ini 

akan menimbulkan perasaan takut terhadap pembelajaran biologi, merasa malas 

untuk mempelajari dan mengerjakan soal-soal biologi. 

Kecemasan menghadapi pembelajaran biologi juga akan menimbulkan rasa 

takut gagal yang dimungkinkan berdampak negatif terhadap hasil belajar biologi, 

seperti kekhawatiran ketika menghadapi ulangan atau evaluasi, jantung berdebar-

debar dan berkeringat ketika disuruh mengerjakan soal biologi di depan kelas, serta 
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hilangnya konsentrasi ketika pembelajaran biologi terutama ketika evaluasi pelajaran 

biologi. 

didalam Al-quran Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi 

: 

                                 

                           

 

 

Artinya:  “katakanlah (wahai Muhammad) apakah sama orang-orang 

yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran” (QS Az Zumar: 9) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan seseorang yang memliki 

ilmu dan tidak memiliki ilmu. Perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa seseorang yang 

berakal yang dapat memiliki ilmu, karena dengan akal tersebut seseorang dapat 

menerima pelajaran.Pada hakikatnya setiap manusia yang diciptakan Allah SWT 

memiliki akal, namun perbedaan antara orang berilmu dan bodoh hanyalah 

bagaimana seseorang tersebut dapat menggunakan akalnya untuk menerima 

pembelajaran. Untuk itu akal dapat diartikan sebagai kemampuan intelektual 

seseorang dan memiliki tingkat kemampuan dalam menerima pembelajaran. 

C. Kajian Materi Pencemaran Lingkungan  

Tabel 6 

Kajian Materi Pencemaran Lingkungan 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator  
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KI.1: Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya. 

KI.2:Menghayati dan 

mengamalkan prilaku 

jujur, disiplin, dan 

tanggung jawab peduli 

(gotong royong, 

kerjasama, toleran, dmai), 

santun, responsif dan 

proaktif dan 

menunjukkan 

menunjukan sikap 

sebagai bagian dari solusi 

atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai  cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

KI.3:Memahami,menerapkan, 

menganalisis pengetahuan 

faktual,konseptual, 

prosedural berdasarkan 

rasa ingintahunya tentang 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni,budaya,dan 

humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait 

fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan 

pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI.4: Mengolah, menalar, dan 

menyaji dalam ranah 

a. Menganalisis data 

perubahan 

lingkungan dan 

dampak dari 

perubahan-

perubahan tersebut 

bagi kehidupan. 

4.10memecahkan 

masalah lingkungan 

dengan membuat 

desain produk daur 

ulang limbah dan 

upaya pelestarian 

lingkungan. 

3.10.1Mengidentifikasi 

jenis-jenis limbah 

penyebab berbagai 

pencemaran. 

 

3.10.2 memprediksi 

dampak negatif dari 

pencemaran udara di 

atmosfer terhadap 

bumi. 

 

 

 

3.10.3Mengemukakan 

penanganan 

berbagai jenis 

limbah. 

 

 

 

 

3.10.4memproduksi daur 

ulang limbah 

yangdapat 

bermanfaat bagi 

kehidupan 



54 
 

konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan 

mampu menggunakan 

metode sesuai dengan 

kaidah keilmuan. 

 

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan  

Seiring pertumbuhan ukuran populasi manusia yang cepat, aktivitas dan 

kemampuan teknologi kita telah mengacaukan struktur trofik, aliran energi, dan 

pendauran unsur kimia di ekosistem.bahkan sebagian besar siklus unsur kimia kini 

lebih dipengaruhi oleh aktivitas manusia daripada oleh proses-proses alami. Pada 

tingkat yang paling sederhana, seseorang yang memakan brokoli di Washington DC, 

mengkonsumsi nutrien yang baru beberapa hari sebelumnya terdapat di dalam tanah 

di California, tak lama kemudian beberapa dari nutrien ini akan berada didalam 

sungai Potomae,setelah melewati sistem pencernaan orang itu dan fasilitas pengolaan 

limbah lokal. Pada skala yang lebih besar nutrien di lahan peternakan dapat mengalir 

ke sungai kecil dan danau, menghabiskan nutrien di satu area, meningkatkan nutrien 

di daerah lain, dan mengubah siklus unsur kimia pada kedua area tersebut.
44

 

  Perubahan siklus kimia tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan 

dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia sendiri. Peristiwa masuknya 

atau dimasukkannya zat atau bahan ke lingkungan oleh kegiatan manusia atau 

peristiwa alam yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, sehingga 

                                                             
44

 Neil Campbell, Biologi Edisi Kedelapan jilid 3, (Jakarta : Erlangga,2010), h.421. 
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lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukkannya hal ini disebut juga dengan 

pencemaran lingkungan. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41-42 dijelaskan 

tentang pencemaran lingkungan. 

                          

                                

            

Artinya:” telah tampak kerusakan di darat disebabkan terhentinya hujan dan 

menipisnya tumbuh-tumbuhan(dan di laut) maksudnya di negeri-negeri yang 

banyak sungainya menjadi kering( di sebabkan perbuatan tangan manusia) 

berupa perbuatan-perbuatan maksiat ( supaya Allah merasakan kepada mereka) 

dapat dibaca liyudziiqahum dan linudziiqahum; kalau dibaca linudziiqahum 

artinya supaya kami merasakan kepada mereka (sebagian dari akibat perbuatan 

mereka )sebagai hukumannya (agar mereka kembali ) supaya mereka bertobat 

dari perbuatan-perbuatan maksiat” (Ar-Rum :41-42)
45

 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa telah terjadi kerusakan di muka bumi 

dikarenakan campur tangan manusia. Kerusakan atau pencemaran lingkungan 

tersebut merupakan peringatan dari Allah agar kita tidak berbuat maksiat atau 

merusak lingkungan sekitar karena akan berdampak kembali pada manusia itu 

sendiri. 

2. Perubahan Lingkungan  

 Telah banyak kerusakan-kerusakan di bumi yang di lakukan oleh manusia 

seperti penebangan hutan, limbah industri, sampah rumah tangga, dan masih banyak 

                                                             
45

 Latief awaludin, Al-Quran dan Terjemahannya untuk Wanita (Jakarta: WALI,2010), h.408-

409 
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lainnya. Akibat balik yang timbul dari ulah manusia terhadap alam sekitarnya adalah 

manusia itu sendiri yang akan merasakannya. Allah berfirman Q.S Ar-Ruum ayat 41 : 

                          

         

Artinya: 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebgian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar).
46

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang telah mengadakan 

kerusakan baik di laut dan di bumi maka aka diperingatkan langsung oleh Allah, 

dunia dengan banjir, kekeringan, kekurangan pangan, kebakaran hutan. Agar manusia 

mau kembali kejalan yang benar dan bertaubat tetapi jika setelah Allah memberikan 

peringatan di dunia manusia tidak menghiraukannya, maka Allah memperingatkan 

kepada mereka menunggu hari pembalasan.
47

 

3. Macam-macam Pencemaran Lingkungan  

  Penelitian terbaru mengindikasi bahwa aktivitas manusia telah melipat 

gandakan suplai nitrogen terfiksasi yang tersedia untuk produsen primer di bumi, 

sehingga kadar kerusakan/pencemaran di bumi semakin meningkat. Pencemaran 

dapat dikelompokkan menurut tempat terjadinya yaitu: pencemaran air, pencemaran 

udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. 

                                                             
46

 Al Qur’an Digital Surat Ar Ruum ayat 41 
47

 Khaelany, Op Cit, h.90. 



57 
 

a. Pencemaran Air  

 Air angkasa atau air hujan adalah sumber air yang belum banyak mengalami 

pencemaran. Air hujan yang telah mengalami pencemaran di udara disebabkan oleh 

terdapatnya gas atau partikel zat tertentu di udara. Apabila air hujan yang telah 

terbentuk kemudian turun melewati lapisan udara yang mengandung asam, maka airr 

hujan yang turun bersifat asam. Pencemaran air dimulai dari mana air angkasa itu 

jatuh, bahkan mulai saat air berbentuk uap di udara, pada waktu mengalir di 

permukaan atau dibawah tanah kemudian mengalir ke suatu lembah dan membentuk 

sungai atau badan air yang lain. 

Kegiatan domestik atau rumah tangga adalah kegiatan yang menghasilkan sampah 

atau limbah domestik dan kotoran lainnya yang berpotensi sebagai pencemar badan 

air . dewasa ini yang paling banyak mendapat sorotan adalah kegiatan industri, yang 

membuang limbahnya ke badan air.
48

 Salah satu fungsi air diterangkan dalam Al-

Qur’an, Allah berfirman dalam QS. Al-Anbiya’ ayat 30: 

                        

                

 Artinya: 

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya 

langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, 

kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan 

                                                             
48

 Didik Sarudji, Kesehatan Lingkungan,(Bandung: CV Karya Putra Darwati,2010), h.173-

174 
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segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga 

beriman ?. “
49

 

b. Pencemaran udara 

Pencemaran udara menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup R.I Nomor: 

Kep-2/MENKLH/1998 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

energi, dan atau komponen lain ke udara atau berubahnya tatanan udara oleh kegiatan 

manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara turun sampai ketingkat tertentu 

yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai 

dengan peruntukkannya. Bahan-bahan polutan udara dapat berupa debu, serbuk sari, 

bulu kucing, atau zat-zat kimia seperti oksida karbon (CO,   ), Oksida Nitrogen 

(NO,    ), Oksida Belerang (   ,    ), persenyawaan hidro karbon (   ,      ), 

asbes, timbal, partikel cair, seperti asam nitrat, asam sulfat, pestisida, dan 

sebagainya.
50

 

c. Pencemaran Tanah 

Kegiatan manusia tidak hanya menyebabkan pencemaran air dan udara. 

Pencemaran tanah juga merupakan pencemaran yang dominan manusia yang 

menyebabkan. Salah satu kegiatan manusia yang dapat menyebabkan pencemaran 

tanah adalah pertanian. Penggunaan pupuk industri menjadi sumber nitrogen 

tambahan terbesar dapat meningkatkan jumlah nitrogen terfiksasi di tanah. 

Pembakaran bahan bakar fosil juga melepaskan nitrogen oksida, yang memasuki 

                                                             
49

 Al Qur’an Digital Surat Ar al-Anbiya’ ayat 30 
50

 Ibid,h.256. 
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atmosfer yang terlarut air hujan, nitrogen akhirnya memasuki ekosistem sebagai 

nitrat. Peningkatan kultivasi pada legum, dengan simbion pemfiksasi nitrogennya. 

 Pembakaran kayu dan bahan bakar fosil, termasuk batu bara dan minyak, 

melepaskan oksida-oksida sulfur dan nitrogen yang bereaksi dengan air di atmosfer, 

sehingga membentuk asam sulfurat dan asam nitrat, dan demikian sebaliknya. Asam-

asam tersebut pada akhirnya jatuh ke permukaan tanah sebagai hujan asam, hujan 

salju, hujan air campur salju, atau kabut yang memiliki Ph dari 5,2. Hujan asam 

menurunkan pH sungai dan danau serta memengaruhi kimia tanah dan ketersediaan 

nutrien. Walaupun hujan asam telah terjadi sejak revolusi industri, emisi yang 

menyebabkan hujan asam telah meningkat selama seabad terakhir, terutama dari 

pelabuhan bijih logam dan instalasi pembangkit listrik. Hujan asam merupakan 

masalah regional yang muncul dari emisi lokal. Pabrik peleburan biijih logam dan 

instalasi pembangkit listrik dibangun dengan cerobong pembuangan setinggi lebih 

dari 300 m, yang menurangi polusi tingkat tanah, namun mengekspor polusi ke 

tempat yang lebih jauh akibat terbawa angin. Polutan-polutan sulfur dan nitrogen 

dapat tertiup angin hingga ratusan kilometer sebelum turun sebagai hujan asam. 

 Pada ekosistem darat seperti hutan meranggas di New England, perubahan 

pada pH tanah akibat hujan asam menyebabkan kalsium dan nutrien-nutrien yang lain 

tergelontor dari tanah. Defisiensi nutrien mempengaruhi kesehatan tumbuhan dan 
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membatasi pertumbuhannya. Hujan asam juga dapat merusak tumbuhan secara 

langsung, terutama melalui penggelontoran nutrien dari daun.
51

 

d. Pencemaran Suara 

Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh 

bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. 

Bunyi atau suara yang dapat mengganggu dan merusak pendengaran manusia disebut 

kebisingan. Pencemaran atau polusi suara diakibatkan suara-suara bervolume tinggi 

yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. 

  Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungn Hidup No.Kep 

48/MENLH/11/1996 tentang baku tingkat kebisingan menyebutkan bahwa 

kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha yang tidak diinginkan 

dari suatu usaha atau  kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Tingkat 

kebisingan terjadi bila intensitas bunyi melebihi 50 desibel (db). Pengukurannya 

menggunakan alat yang bernama Sound Level Meter.  Oleh karena kebisingan dapat 

mengganggu lingkungan, maka kebisingan dapat dimasukkan sebagai pencemaran. 

Dalam Al Qur’an juga dijelaskan bahwa berbicara terlalu keras dan saling mengejek 

sama halnya dengan polusi suara. Allah SWT berfirman QS Luqman ayat 6-7: 
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 Artinya: 

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan 

yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah 

tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. 

Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.dan apabila 

dibacakan kepadanya[1179] ayat-ayat kami dia berpaling dengan 

menyombongkan diri seolah-olah Dia belum mendengarnya, seakan-

akan ada sumbat di kedua telinganya: Maka beri kabar gembiralah dia 

dengan azab yang pedih. Yang dimaksud dengan kepadanya ialah 

kepada orang yang mempergunakan perkataan-perkataan yang tidak 

berfaedah untuk menyesatkan manusia.
52

(QS Luqman ayat 6-7) 

 

 

 

 

 

e. Usaha-Usaha untuk Mengatasi Pencemaran Lingkungan  

  Usaha-usaha untuk mengatasii pencemaran lingkungan dapat di lakukan 

dengan cara berikut : 

1) Menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau 

pemukiman penduduk. 

                                                             
52  Al Qur’an Digital Surat Luqman ayat 6-7 
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2) Pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari llingkungan 

atau ekosistem. 

3) Pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat kimia lain 

yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. 

4) Memperluas gerakan penghijauan. 

5) Memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup 

sehingga manusia lebih  

6) Memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup 

sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya. 

7) Membuang sampah pada tempatnya . 

8) Penggunaan lahan yang ramah lingkungan.
53

 

D. Hipotesis 

Dalam penelitian, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian.Hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

1. H1: μ1=μ2 (Ada pengaruh keterampilan berpikir kreatif  dan kecemasan 

terhadap penggunaan modul Biologi berbasis I-SETS di SMA Al-azhar 3 

Bandar Lampung). 

2. H0: μ1≠μ2(Tidak ada pengaruh keterampilan berpikir kreatif  dan kecemasan 

terhadap penggunaan modul Biologi berbasis I-SETS di SMA Al-azhar 3 

Bandar Lampung).  

                                                             
53

Erinalabidin, Usaha MengatasiPencemaran,(Bandung: CV Karya Putra Darwati,2010), 

h.60-63. 



BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada kelas X 

semester 2 (genap), yaitu pada bulan November tahun ajaran 2017/2018. 

B. Pendekatan dan Desain Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen atau 

bisa disebut eksperimen semu, kerena dalam penelitian ini dilakukan suatu percobaan 

dengan memberikan perlakuan kemudian dilihat pengaruhnya.
1
Untuk menjawab 

permasalahan di atas penulis menggunakan analisis uji Two Way Anova yang 

menganalisis perbedaan antara kelompok yang diberikan perlakuan pembelajaran I-

SETS (kelompok eksperimen) dengan pembelajaran konvensional (kelompok 

kontrol).Rancangan eksperimen dalam penelitian yang dilakukan adalah dengan pola 

posttest-only control design.  

 

 

 

 

                                                             
1
 Sukmadinata,dkk, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2011), 

h.207-208 
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2. Desain Penelitian 

Desain penelitian kuasi eksperimen ini adalah Penelitian Rancangan 

eksperimen dalam penelitian yang dilakukan adalah dengan pola posttest-only control 

design.  

Tabel 3.1 

Desain Penelitian Quasi Eksperimen 

 

Kelompok Perlakuan Tes Akhir 

Eksperimen X O2 

Kontrol C O2 
Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D ,Alpabeta : 

Bandung, 2013, h. 79 

Keterangan : 

O2 = tes akhir setelah perlakuan pada kelas eksperimen dan kontrol (postest). 

X = pembelajaran dengan menggunakan umpan balik asesmen kinerja. 

C = pembelajaran dengan menggunakan asesmen yang digunakan guru. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang diteliti oleh peneliti, baik itu manusia, 

benda, sistem maupun yang lainnya.Variabel sering kali diartikan sebagai sesuatu 

yang mempunyai variasi nilai.Hal penting, jika sesuatu itu tidak mempunyai variasi 

nilai, maka sesuatu itu tidak bisa dianalisis (terutama secara statistik).
2
Variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu : 

1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut dengan 

Variabel X. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Penggunaan modul 

                                                             
2
Prastya Irawan, Logika Dan Prosedur Penelitian, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi Negara, 1999), h. 41-42. 
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biologi berbasis ISETS (Islamic, Scientific, Environment, Technology, and 

Scociety). 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dengan adanya perlakuan dari 

variabel bebas atau disebut variabel Y. Dalam penelitian ini variabel terikatnya 

adalah kemampuan berpikir kreatif dengan lambang (Y1) dan (Anxiety)  

kecemasan (Y2). Hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat 

(Y) dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3.1 Pengaruh Variabel X dengan Y1 dan Y2 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

a) Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
3
 Populasi pada penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas X Semester 2 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

Tahun ajaran 2017/2018 yang yang terdiri dari 6 kelas dengan jumlah total 219 

siswa.   

 

                                                             
3
Suharsimi Arikunto, Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,(Jakarta:Rineka 

Cipta,2006), h.130. 

 

X 

Y1 

Y2 
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   Tabel 3.2 

         Distribusi Peserta Didik Kelas X SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

No Kelas 
Jumlah Peserta 

Didik 

1 X IPA 1 37 

2 X IPA 2 37 

3 X IPA 3 36 

4 X IPA 4 34 

5 X IPA 5 38 

6 X IPA 6 36 

Jumlah Keseluruhan ∑218 

 

b) Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
4
 Sampel pada 

penelitian ini adalah kelas X Semester 2 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.72 

orang siswa yang terbagi dalam 2 (dua) kelas, yaitu kelas X IPA 2 dan X IPA.3 

Berikut tabel jumlah siswa dan pembagian kelasnya. 

Tabel 3.2 

Jumlah Siswa Kelompok Eksperimen dan kontrol Kelas X SMA Al-

Azhar 3 Bandar Lampung 

Kelas Jumlah Siswa 

X-A 

X-B 

36 

36 

Jumlah 72 

 

 
                                                             

4
Ibid,h.131. 
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E. Tahapan Penelitian 

 Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut adalah: 

1. Prapenelitian 

a. Membuat surat izin pra survey ke Dekanat Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan untuk melakukan penelitian. 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian untuk 

mendapatkan data serta informasi tentang kelas yang akan diteliti. 

c. Menetapkan kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk mendapatkan 

sampel penelitian dengan pertimbangan kelas yang homogen. 

d. Menyusun rencana pembelajaran menggunakan strategi pendekatan I-

SETS untuk materi perubahan lingkungan. 

e. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan soal instrumen. 

f. Menyusun instrumen penelitian yaitu tes kemampuan berpikir kreatif 

ranah kognitif peserta didik sebanyak 16 soal dan tes kecemasan peserta 

didik ranah afektif sebanyak 20 soal. 
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g. Memperkenalkan pendekatan dengan menggunakan modul biologi 

berbasis I-SETS di kelas eksperimen dan menjelaskan materi yang akan 

dipelajari saat penelitian. 

 

2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian ini meliputi: 

a. Latihan dan pembuatan 

1. Melakukan sosialisasi berupa penyampaian maksud,tujuan dan cara 

kerja penelitian peserta didik mengenai strategi pendekatan 

menggunakan modul biologi berbasis I-SETS. 

b. Pengambilan Data 

1. Memberikan apersepsi pada awal pembelajaran 

2. Menyampaikan cara kerja kegiatan pembelajaran menggunakan modul 

biologi berbasis I-SETS. 

a) Langkah-langkah Kegiatan Kelas Eksperimen 

1. Mempersiapkan strategi pembelajaran dengan pendekatan I-SETS 

2. Mempersiapkan pretest pada materi perubahan lingkungan . 

3. Memberikan gambaran tentang materipelajaran yang akan dipelajari 

dengan mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya. 

4. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari. 
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5. Pertemuan pertama akan memabahas tentang pengertian perubahan 

lingkungan dan dampak dari perubahan perubahan tersebut bagi 

kehidupan.dan  membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok 

utnuk bersamasama memecahkan masalah lingkungan. 

6. Pertemuan kedua memberikan peserta didik kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya dengan membuat 

desain produk daur ulang limbah sebagai upaya bentuk pelestarian 

lingkungan. 

7. Jika peserta didik mendapat kesulitan, pendidik akan membantu 

meluruskan masalah yang dialami peserta didik, dan peserta didik saling 

membantu dalam menyelesaikan tugas tersebut. 

8. Setelah peserta didik menyelesaikan tugas, tugas tersebut dikumpulkan 

kemudian akan di evaluasi oleh pendidik untuk dikoreksi jawabannya. 

b) Langkah kegiatan pada kelas kontrol 

Secara keseluruhan gambaran kegiatan pada kelas kontrol adalah: 

1. Mempersiapkan pretest pada materi perubahan lingkungan . 

2. Pertemuan pertama akan memabahas tentang pengertian perubahan 

lingkungan dan dampak dari perubahan perubahan tersebut bagi 

kehidupan 

3. Pertemuan kedua mendesain produk daur ulang limbah sebagai upaya 

bentuk pelestarian lingkungan. 

4. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah di 

pelajari. 
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5. Pendidik memberikan postest pada materi perubahan lingkungan. 

 

 

3. Tahap Akhir penelitian 

Adapun tahapan penelitian pada kali ini adalah : 

a. Mengolah data yang diperoleh berdasarkan perhitungan data yang 

didapat selama tahapan penelitian. 

b. Melakukan analisis terhadap seluruh hasil data penelitian yang 

diperoleh selama penelitian. 

c. Menyimpulkan hasil analisis data. 

d. Menyusun laporan penelitian. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, kerena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
5
 

                                                             
5
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan 

R&D,(Bandung: Alfabeta,2008),h.308. 
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 Teknik Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa tes 

dengan data berupa skor siswa dari soal tes berbentuk objektif (pilihan 

ganda).Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data dan 

pengolahan data, sebagai berikut:  

 

1. Persiapan  

a) Menentukan kelas sampel, yaitu menentukan kelas yeng menggunakan 

pembelajaran I-SETS sebagai kelompok eksperimen dan menggunakan 

metode konvensional sebagai kelompok kontrol pada kelas yang berbeda 

dengan pertimbangan kelas yang homogen.  

b) Membuat soal, RPP, dan LKS. Terlampir  

c) Menyusun kisi-kisi instrumen THB kognitif yang dilakukan di luar kelas 

sampel yaitu kelas lain (kelas XI) yang tidak termasuk populasi. 

Terlampir  

d) Melaksanakan uji coba soal pada kelas uji coba, yaitu kelas XI yang tidak 

termasuk sampel.  

e) Memeriksa dan menganalisis uji coba instrumen untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda instrumen.  
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f) Menetapkan soal yang dapat digunakan untuk pengambilan data.  

 

 

 

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data  

Data hasil belajar diambil dengan:  

a. Observasi  

Melaksanakan observasi ke sekolah, berkonsultasi dan wawancara dengan 

guru bidang studi untuk mengetahui kondisi siswa, proses pembelajaran, 

sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tersebut. 

b. Dokumentasi  

Merupakan metode yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penelitian 

ini, yaitu berupa data hasil belajar siswa dan foto-foto penelitian.  

d. Melaksanakan postest  

 

3. Pengolahan data hasil penelitian  

Data hasil belajar diolah dengan:  

a. Memberikan skor pada masing-masing sampel.  

b. Analisis data hasil penelitian (uji hipotesis hasil penelitian).  
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c.  Menarik kesimpulan.  

d.  

G. Teknik Pengabsahan Data 

 Pengabsahan instrumen adalah untuk menjamin bahwa alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah baik dan benar. 

 

a) Validitas instrument  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrument yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah.
6
Bentuk Instrumen Penelitian : 

(1) Tes  

Tes tertulis dalam bentuk uraian yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan berpikir kreatif dilakukan dengan cara uji ahli yang 

melibatkan seorang dosen ahli sebagai validator. Nilai yang diperoleh 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

NP =     R     x 100.
7
 

            SM 

                                                             
6
Suharsimi Arikunto, Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,(Jakarta:Rineka 

Cipta,2002), h.144. 
7
Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pembelajaran (Bandung: 

Rosdakarya, 1992), h. 102. 
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Keterangan: 

NP : nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R : skor mentah yang diperoleh peserta didik 

SM : skor maksimum ideal dari tes kemampuan yang bersangkutan  

100: bilangan tetap 

 Untuk menentukan kategori berpikir kreatif baik, cukup, kurang, 

ataupun tidak baik maka skor diubah ke dalam bentuk persentase, dengan 

kategori sebagai berikut:
8
 

Tabel 3.3 

Kategori Berpikir Kreatif 

Nilai Kategori 

85-100 Sangat Baik 

75-84 Baik 

56-74 Cukup 

40-55 Kurang 

0-39 Tidak Baik 

 

(2) Non Tes 

 Instrumen non tes menggunakan angket dengan penilaian skala likert. Skala 

likert merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan 

distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai skala.
9
 

Tabel 3.4 

Skor Penilaian Kecemasan (Anxiety) 

                                                             
8
Nurani Hadnistia Darmawan, “Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Dalam Pembelajaran 

Berbasis Masalah Pada Konsep Pencemaran Lingkungan” (Skripsi Program Pendidikan Biologi, 

Universitas Pendidikan Indonesia, 2012), h. 39-40. 
9
Rijal Firdaos, Desain Instrumen Pengukur Afektif (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama 

Raharja, 2016), Cet. I, h. 132. 
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Pernyataan Positif Skor Pernyataan Negatif Skor 

Sangat Setuju 4 Sangat Setuju 1 

Setuju 3 Setuju 2 

Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3 

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju 4 

 

 

 

H. Analisis Uji Coba Instrumen 

  Untuk mengetahui apakah instrumen penelitian ini dapat digunakan dalam 

penelitian ini maka instrumen penelitian ini diuji cobakan terlebih dahulu. Agar dapat 

diperoleh data yang valid dan reliabel. 

1. Uji Soal Tes 

a. Uji validitas  

A test is valid if it measures what it purpose to measure atau jika 

diartikan adalah sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur 

apa yang hendak diukur.
10

Uji validitas instrumen kemampuan berpikir 

kreatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas isi dan uji 

validitas konstruk yaitu sebagai berikut: 

1) Uji Validitas Isi 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur mengukur apa 

yang ingin diukur. Dapat disimpulkan bahwa uji validitas merupakan suatu 

tes yang dilakukan dan yang akan diukur sehingga dapat menunjukkan 

                                                             
10

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2013), h. 211. 
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sejauh mana suatu alat ukur mengukur apa yang ingin diukur sehingga 

mempunyai validitas yang tinggi atau rendah. Hasil penelitian yang valid 

apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.
11

Uji validitas isi untuk 

menentukan suatu instrumen tes mempunyai validitas isi yang tinggi dalam 

penelitian yang dilakukan adalah melalui penilaian yang dilakukan oleh para 

pakar (experts judgment) yang ahli dalam bidangnya. Penelitimenggunakan  

4 validator yang terdiri dari 2 dosen ahli instrumen, dan 2 dosen ahli materi. 

Dosen ahli instrumen sebagai validator untuk mengetahui apakah 

instrumen tes sudah sesuai dengan indikator kemampuan berpikir kreatif 

yang akan diujikan, sedangkan dosen ahli materi sebagai validator untuk 

melihat apakah isi instrumen sudah sesuai dengan apa yang akan dipelajari 

disekolah. 

2) Validitas Konstruk 

Sebuah tes dikatakan valid jika skor-skor pada butir tes yang bersangkutan 

memiliki kesesuaian atau kesejajaran arah dengan skor totalnya, atau dengan bahasa 

statistik yaitu ada korelasi positif yang signifikan antara skor tiap butir  tes dengan 

skor totalnya.
12

 

                                                             
11

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D(Bandung: Alfabeta, 

2015), Cet. XIV, h. 182. 
12

Ibid, h. 177.  
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Adapun penggunaan validitas konstruk dapat dihitung dengan koefisien koelasi 

menggunakan product moment pearson, yaitu:
13

 

rxy = 
              

√                        
 

keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi antara skor butir soal (X) dan total skor (Y) 

N   = Banyak Subjek 

X = Skor butir soal atau skor item pernyataan dan pertanyaan 

Y   = Total skor 

Setelah didapat harga koefisien validitas maka harga tersebut 

diinterpretasikan terhadap kriteria dengan menggunakan tolak ukur mencari 

angka korelasi “r” product moment (rxy) dengan menggunakan derajat 

kebebasan sebesar (N-2) pada taraf signifikansi ( ) = 0,05 dengan ketentuan 

bahwa rxylebih besar atau sama denganrtabelmaka hipotesis nol diterima atau 

soal dapat dinyatakan valid. Sebaliknya jika rxylebih kecil dari rtabelmaka soal 

dikatakan tidak valid.
14

 

Nilai rxyadalah nilai koefisien korelasi dari setiap butir/item soal 

sebelum dikoreksi, kemudian dicarai corrected item-total correlation 

coefficient dengan rumus sebagai berikut: 

       = 
        

√  
    

                
 

                                                             
13

Karunia Eka Lestari dan M. Ridwan Yudhanegara, Op Cit. h. 193. 
14

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. XII, h. 

181. 
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Nilai         akan dibandingkan dengan koefisien korelasi tabel 

                 .jika        ≥        , maka instrumen valid.
15

 

 

 

 

Berdasarkan teori Anas Sudjono tolak ukurangka korelasi “r” product 

moment (rxy)pada taraf signifikansi ( ) = 0,05 tersebut, maka dalam penelitian 

ini soal dikatakan valid jika rxylebih besar atau sama denganrtabel(rxy  rtabel). 

Dan jika dikatakan tidak valid jika rxylebih kecil atau sama 

denganrtabel(rxy rtabel).
16

 

 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang 

dilakukan peneliti adalah uji Liliefors. Rumus uji Liliefors adalah sebagai 

berikut:
17

 

           |         |               

                                                             
15

 Novalia dan Muhamad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan(Lampung: AURA, 

2014)h.35-38. 
 

 
 
16

Ibid 
17

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: (PT.Raja Grafindo Persada, 

2011),h.35-358 
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Dengan hipotesis: 

H0 : data mengikuti sebaran normal 

H1 : data tidak mengikuti sebaran normal 

Kesimpulan: Jika                maka H0 diterima. 

Langkah-langkah uji Liliefors adalah: 

a) Menpendidiktkan data 

b) Menentukan frekuensi masing-masing data 

c) Menentukan frekuensi kumulatif 

d) Menentukan nilai ᵶ dimana    
    ̅

 
, dengan 

i.  ̅  
   

 
   √      ̅ 

 

   
 

e) Menentukan nilai     , dengan menggunakan tabel ᵶ 

f) Menentukan      
    

 
 

g) Menentukan nilai   |         | 

h) Menentukan nilai            |         | 

i) Menentukan nilai               

Membandingkan         dan         dan membuat kesimpulan. 

Jika                maka H0 diterima. 

Jika terdapat data yang berdistribusi tidak normal atau tidak valid, maka 

dapat digunakan statistik uji non parametrik, Uji statistik nonparametrik ialah 

suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai 
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sebaran data populasi. Uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas 

sebaran (distribution free). 
18

 

Statistik nonparametrik tidak mensyaratkanbentuk sebaran parameter 

populasi berdistribusi normal. Statistik nonparametrik dapat digunakan untuk 

menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal karena pada umumnya 

data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Dari segi jumla 

data, pada umumnya statistik nonparametrik digunakan untuk data berjumlah 

kecil (n <30). 

 Kelebihan Uji Non Parametrik:  

-Perhitungan sederhana dan cepat  

-Data dapat berupa data kualitatif (Nominal atau Ordinal)  

-Distribusi data tidak harus Normal  

 Kelemahan Uji Non Parametrik:  

- Tidak memanfaatkan semua informasi dari sampel (Tidak efisien)  

Kelemahan diperbaiki dengan menambah ukuran sampel. 

 Ada Beberapa Uji Non Parametrik :  

a. Uji tanda e. Uji Run(s) 

b. Uji Peringkat 2 Sampel Wilcoxon f. Uji Median 

c. Uji Korelasi Peringkat Spearman g. Uji chis quare 

d. Uji Konkordansi Kendall  

 

                                                             
18

Djarwanto,Statsitik Non Parametrik( Yogyakarta: BPFE Edisi kedua, 1992) h.260. 
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Pada penelitian ini akan membahas uji chi-square. 

Uji Chi Square  

Uji χ2 hanya digunakan untuk data diskrit. Uji ini adalah uji 

independensi, dimana suatu variable tidak dipengaruhi atau tidak ada 

hubungan dengan variable lain.χ2 bukan merupakan ukuran derajat 

hubungan. Uji ini hanya digunakan untuk mengestimate barangkali bahwa 

beberapa factor, disamping sampling error, dipandang mempengaruhi 

adanya hubungan. Selama hipotesa nihil menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan(variable-variabelnya independen), uji ini hanya mengevaluasi 

kemungkinan bahwa hubungan dari nilai pengamatan disebabkan oleh 

sampling error. Hipotesa nihil ditolak bila nilai χ2 yang dihitung dari 

sampel lebih besar dari nilai χ2 dalam tebel berdasarkan level of 

significance tertentu.  

Ho diterima apabila: χ2  ≤  χ2; derajat bebas tertentu  

Ho ditolak apabila: χ2>χ2; derajat bebas tertentu  

Diketemukan nilai χ2 yang signifikan belum tentu menunjukkan 

adanya hubungan sebab akibat (seperti halnya pada korelasi). Diketemukan 

nilai χ2 yang signifikan menunjukkan bahwa variabel-variabelnya 

dependen. 

 

a. Uji Reliabilitas 
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  Sugiyono berpendapat bahwa suatu instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama.
19

 Tes yang digunakan berbentuk 

uraian, maka untuk menentukan reliabilitas adalah menggunakan rumus 

alpha, yaitu: 
20

 

r11 =  
 

   
    

   
 

  
   

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya item / butirsoal 

   
    = jumlah seluruh varians masing-masing soal  

  
       = varians total  

Tabel 3.5 

Kriteria Koefisien Reliabilitas
21

 

Nilai Keterangan 

         Sangat rendah 

               Rendah 

               Sedang 

               Tinggi 

               Sangat tinggi 
 

b. Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran ini dilakukan untuk menguji apakah butir item soal 

yang digunakan ini sebagai butir soal yang baik, artinya butir soal tersebut 

                                                             
19

Sugiyono, Op Cit. h. 121. 
20

 Novalia dan Muhamad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan(Lampung: AURA, 2014), 

h. 39. 
21

Ibid, h. 115. 
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memiliki tingkat kesukaran tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit 

dengan kata lain tingkat kesukaran butir item soal itu adalah sedang. 

Tingkat kesukaran suatu butir item soal dapat dinyatakan dengan rumus 

sebagai berikut: 

P = 
 

  
 

 

Keterangan: 

P : Indeks kesukaran 

B : Banyaknya siswa yang menjawab soal benar 

JS : Jumlah seluruh peserta tes 

Tabel 3.6 

Interpretasi Tingkat Kesukaran Butir Soal
22

 

 
 

 

 

c. Daya Beda 

Daya beda yang dimaksud adalah untuk membedakan kemampuan 

antara peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kreatif yang 

lebih tinggi dengan kemampuan berpikir kreatif yang kurang dalam 

                                                             
22

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. XXIII, h. 

372.  

Indeks Kesukaran Kategori 

TK   0,30 Sukar 

0,30 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang 

TK  > 0,70 Mudah 
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menjawab butir item soal. Adapun rumus yang digunakan dalam hal ini 

yaitu: 

D = 
  

  
 - 

  

  
 = PA – PB 

Keterangan: 

DB   :  Indeks daya pembeda 

BA   :  Jumlah peserta yang menjawab benar pada kelompok atas 

BB   :  Jumlah peserta yang menjawab benar pada kelompok bawah 

JA   :  Jumlah peserta tes kelompok atas 

JB   : Jumlah peserta tes kelompok bawah 

PA : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

PB :Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut: 

     Tabel 3.7 
Kriteria Indeks Daya Pembeda  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Karunia Eka Lestari dan M. Ridwan Yudhanegara, PenelitianPendidikan Matematika 

 

2. Teknik Analisis Data 

a. Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 

Indeks Daya Pembeda (DP) Klasifikasi 

DP   0,00 Sangat Buruk 

0,00   DP   0,20 Buruk 

0,20   DP   0,40 Cukup 

0,40   DP   0,70 Baik  

0,70   DP   1,00 Sangat Baik 
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Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji 

kenormalan yang dilakukan peneliti adalah uji Liliefors. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya 

variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Untuk menguji 

homogenitas variansi ini digunakan metode Bartlett dengan rumus 

sebagai berikut: 

       
            ∑        

 

   
 

      
          

  

Hipotesis dari uji Bartlett adalah sebagai berikut: 

H0 : Data Homogen 

H1 : Data tidak Homogen 

Kriteria penarikan untuk uji Bartlett adalah sebagai berikut: 

Jika        
        

 , maka H0 diterima. 

Langkah-langkah uji Bartlett sebagai berikut: 

a) Menentukan varians masing-masing kelompok data. Rumus 

varians   
      ̅   
   

   
 

b) Menentukan varians gabungan dengan rumus       
     

  
   

   
 

dimana     derajat kebebasan (n -1) 
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c) Menentukan nilai Bartlett dengan rumus        
             

d) Menentukan nilai chi kuadrat dengan rumus        
  

                   
    

e) Menentukan nilai       
          

  

Membandingkan        
 dengan       

 , kemudian membuat 

kesimpulan. Jika        
        

 , maka H0 diterima. 

 

b. Uji Hipotesis 

1) Annava 

 Setelah uji normalitas dan uji homogenitas terpenuhi, maka dilakukan 

uji hipotesis. Untuk uji hipotesis, peneliti menggunakan analisis variansi dua 

jalan sel tak sama. Model untuk data populasi pada analisis variansi dua 

jalan dengan sel tak sama yaitu: 

                         

Keterangan: 

       : data (nilai) ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j 

    : rata-rata dari seluruh data (rata-rata besar, grand mean) 

     :      efek baris ke-i pada variabel terikat, dengan i = 1,  

   :      efek kolom ke-j pada variabel terikat, dengan j =1, 2, 

      :     (       ) kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j 

pada variabel terikat 
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      : deviasi data      terhadap rata-rata populasinya     yang berdistribusi 

normal dengan rata-rata 0 

i   : 1 yaitu  1 =  Modul biologi berbasis I-SETS  

j : 1, 2, yaitu  1 =  Kemampuan berpikir kreatif. 

2 =  Sikap Kecemasan (Anxiety) siswa. 

Prosedur dalam penelitian menggunakan analisis variansi dua jalan, yaitu: 

 

a) Hipotesis 

(1) H0A:    = 0 untuk i = 1,  (tidak ada perbedaan efek antar baris terhadap 

variabel terikat) 

H1A:     0 paling sedikit ada satu harga i (ada perbedaan efek antar 

baris terhadap variabel terikat) 

(2) H0B:      untuk j = 1, 2, (tidak ada perbedaan efek antar kolom 

terhadap variabel terikat) 

H1B:     paling sedikit ada satu harga j (ada perbedaan efek antar 

kolom terhadap variabel terikat) 

(3) H0AB:        = 0 untuk semua pasangan   dengan i = 1, 2 dan j = 1, 2,  

(tidak ada interaksi baris dan antar kolom terhadap variabel terikat) 

H1AB:        ≠ 0 paling sedikit ada satu pasang (ij) (ada interaksi baris 

dan antar kolom terhadap variabel terikat. 

b) Komputasi 
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ABij:Hasil kemampuan berpikir kreatif peserta didik ditinjau dari i dengan 

model j 

i = 1 

 j = 1, 2 

Pada analisis dua jalan sel tak sama didefinisikan notasi-notasi sebagai 

berikut: 

      : ukuran sel ij (sel pada baris ke-i dan kolom ke-j, banyaknya data 

amatan pada sel ij, frekuensi sel ij) 

 ̅  : rata-rata harmonik frekuensi seluruh sel = 
  

   
 

   

 

  :         banyaknya seluruh data amatan 

  
       

  

   
 

          
 

  
        

 

   
: jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij 

  ̅̅ ̅̅     : rata-rata pada sel ij 

      ̅̅ ̅̅     : jumlah rata-rata pada baris ke-i 

      ̅̅ ̅̅     : jumlah rata-rata pada baris ke-j 

     ̅̅ ̅̅       : jumlah rata-rata pada semua sel 

 

(2) Komponen Jumlah Kuadrat 
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 Didefinisikan besaran-besaran (1), (2), (3), (4), dan (5) sebagai 

berikut: 

(1) = 
  

  
;  (2) =         ;  (3) =  

  
 

  ; 

(4) =  
  
 

  ;  (5) =    ̅̅ ̅̅   
 

    

Terdapat lima jumlah kuadrat pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

sama, yaitu jumlah kuadrat baris (JKA), jumlah kuadrat kolom (JKB), 

jumlah kuadrat interaksi (JKAB), jumlah kuadrat galat (JKG), dan jumlah 

kuadrat total (JKT). Berdasarkan sifat-sifat matematis tertentu dapat 

diturunkan formula-formula untuk JKA, JKB, JKAB, JKG, dan JKT sebagai 

berikut: 

JKA =  ̅           

JKB =  ̅           

JKAB =  ̅                   

JKG = (2) 

JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG 

 

(3) Derajat Kebebasan (DK) 

Derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat tersebut adalah: 

dkA = p – 1 

dkB = q – 1 

dk AB= (p – 1)( q – 1) 
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dkG = N – pq 

dkT = N – 1  

(4) Rata-rata Kuadrat (RK) 

Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing-masing 

diperoleh rata-rata berikut: 

RKA = 
   

   
 

RKB = 
   

   
 

RKAB = 
    

    
 

RKG = 
   

   
 

c. Statistik Uji 

Statistik uji analisis ANAVA dua jalan dengan sel yang tak sama ini adalah 

sebagai berikut: 

(1)Untuk H0A adalah    
   

   
 yang mempunyai nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan p – 1 dan N-pq; 

(2)Untuk H0B adalah    
   

   
 yang mempunyai nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan q – 1 dan N-pq; 

(3)Untuk H0AB adalah     
    

   
 yang mempunyai nilai dari variabel 

random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p – 1)(q – 1) dan 

N – pq; 

(4)Menentukan nilai        
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Untuk masing-masing nilai F di atas, nilai        nya adalah: 

(a)        untuk    adalah             

(b)        untuk    adalah             

(c)        untuk     adalah                     

(d) Rangkuman analisis variansi dua jalan 

 

 

Tabel 3.9 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

(e)  

(f)  

 

Keterangan: 

F
*
 : nilai F yang diperoleh dari tabel 

dk : derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat 

JKA : jumlah kuadrat baris (A) 

JKB : jumlah kuadrat kolom (B) 

JKG : jumlah kuadrat galat 

JKT : jumlah kuadrat total 

RKA : rata-rata kuadrat baris (metode) = 
   

   
 

Sumber Dk JK RK                

Baris (A) p – 1  JKA RKA    F
*
 

Kolom (B) q – 1  JKB RKB    F
*
 

Interaksi 

(AB) 

(p – 1)(q – 

1) 
JKAB RKAB     F

*
 

Galat  N – pq JKG RKG - - 

Total  N – 1  JKT - - - 
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RKB : rata-rata kuadrat kolom (gaya kognitif) = 
   

   
 

RKAB: rata-rata kuadrat interaksi 
    

    
 

RKG  : rata-rata kuadrat galat = 
   

   
 

 

 

 

(e) Keputusan Uji 

 Uji hipotesis kesamaan rerata hasil belajar siswa kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol menggunakan uji Two Way Anova menggunakan program 

SPSS Versi 19.0 for Windows. Two Way Anova (Analisis of variances) 

digunakan untuk menguji perbedaan skor rata-rata yang signifikan.  

 

1. H0A ditolak jika           1. H0A diterima jika            

2. H0B ditolak jika           2. H0B diterima jika            

3. H0AB ditolak jika            3. H0AB diterima jika             
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.Data Hasil Penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung pada semester ganjil Tahun Ajaran 2017/2018 dengan proses 

pembelajaran menggunakan pendekatan I-SETS untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif dan tingkat kecemasan peserta didik pada materi perubahan 

lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan dengan sampel peserta didik kelas X IPA3 

sebagai kelas eksperimen dan kelas X IPA 2 sebagai kelas kontrol. Kelas 

eksperimen menggunakan pendekatan I-SETS (Islamic, Science, Environment, 

Technology and Society ) dan kelas kontrol menggunakan metode konvensional.  

 .Dari hasil penelitian yang di dapatkan, berikut hasil penelitian meliputi 

gambaran umum pembelajaran biologi di SMA Al-Azhar Bandar Lampung, dan 

data tes kemampuan berpikir kreatifserta data tes tingkat kecemasan. 

Pengujian instrumen bertujuan untuk melihat gambaran tentang pengaruh 

perlakuan terhadap objek amatan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan 

program Microsoft Office Excel 2007, namun sebelum dianalisis data tes terlebih 

dahulu menganalisis data uji coba instrumen. 
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1. Gambaran Umum Pembelajaran Biologi Di SMA Al-Azhar Bandar 

Lampung 

Proses pembelajaran Biologi di SMA AL-Azhar 3 Bandar Lampung 

sebelum penelitian masih bersifat monotondimana guru memberikan materi 

dengan menggunakan media cetak berupa buku panduan dengan metode ceramah 

dan peserta didik mendengarkan informasi yang diberikan oleh guru serta 

mencatat hal-hal yang penting. Pembelajaran Biologi yang berlangsung kurang 

maksimal dikarenakan kondisi kelas yang kurang kondusif akibat ruang kelas 

yang kecil dan jarak antara masing-masing kelas sangat berdekatan sehingga 

memicu peserta didik kurang fokus dalam belajar selain itu peserta didik kurang 

aktif menjadi salah satu faktor pembelajaran kurang maksimal,padahal peserta 

didik dituntut agar aktif dalam kegiatan pembelajaran agar potensi dalam diri 

peserta didik terus berkembang dan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran yang berlangsung didominasi oleh guru, dan peserta didik hanya 

fokus dalam menghafalkan teori-teori pelajaran. Menurut Rogers, belajar yang 

optimal akan terjadi, bila siswa berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam 

proses belajar.
1
 

Keadaan sarana dan prasarana proses pembelajaran Biologi di SMA AL-

Azhar 3 Bandar Lampung sudah sesuai untuk mendukung pembelajaran Biologi. 

Karena sudah terdapat Laboratorium IPA,dan didukung juga dengan guru-guru 

                                                             
1
 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) h. 

16 
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yang mengajar sesuai dengan bidang studi pelajaran Biologi.Tetapi pembelajaran 

Biologi  yang dilakukan belum mengaitkan antara ilmu sains tersebut dengan 

teknologi yang berhubungan. Dimana teknologi dapat memberikan dampak pada 

lingkungan dan masyarakat yang menggunakan teknologi dari sains tersebut. 

Sains tidak hanya berhubungan dengan teknologi tapi juga berhubungan dengan 

masyarakat serta lingkungan, selain itu masih kurang diterapkannya unsur religi 

pada saat pembelajaran, Sehingga nilai-nilai moral yang terdapat dalam ajaran 

islamdan pemahaman konsep pola pikir kritis mereka dalam memecahkan 

masalah masih perlu dikembangkan lagi. 

Faktor konsep diri perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan 

berhasil tidaknya penyesuaian diri seseorang. Salah satu factor yang menyebabkan 

peserta didik di SMA AL-Azhar 3 Bandar Lampung kurang aktif adalah karena 

adanya kecemasan, terutama dari aspek psikologis.Seperti kurangnya percaya diri, 

takut salah dalam berpendapat, merasa khawatir tidak bisa menjawab pertanyaan 

yang guru berikan, serta terdapat kegelisahan kegelisahan lain yang menyebabkan 

pola pikir kreatif masih perlu ditingkatkan lagi
2
 

Denganadanya model pembelajaran menggunakan modul biologi 

berbasis I-SETS ini diharapkan peserta didik tidak hanya duduk, diam, dan 

mendengarkan tetapi juga ikut aktif dalam proses pembelajaran di kelas. 

                                                             
2
Naniic Oktaviana,S.Pd, Guru Mata Pelajaran BiologiKelas X, Hasil wawancara dan angket, di 

SMA Al-Azhar  3 Bandar Lampung, Tanggal 20 Juli 2017 
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B. Pengujian Instrumen Penelitian 

1) Tes Kemampuan Berpikir Kreatif. 

Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan berpikir 

tingkat tinggi yang saat ini masih kurang mendapatkan perhatian guru dalam 

pembelajaran biologi.Menurut Edward de Bono mengemukakan bahwa berpikir 

kreatif adalah keterampilan: 1) merancang, 2) melakukan perubahan dan 

perbaikan, dan 3) memperoleh gagasan baru.
3
 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan tes kemampuan berpikir kreatif sebagai data utama. 

Data uji coba tes kemampuan berpikir kreatif diperoleh dengan cara 

mengujikan 12 butir soal uraian untuk materi Perubahan Lingkungan pada peserta 

didik diluar sampel penelitian. Analisis data uji coba meliputi uji validitas, uji 

reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda, dan yang akan 

dipaparkan sebagai berikut: 

a) Uji Validitas Kemampuan Berpikir Kreatif  

Uji validitas butir soal dilakukan untuk mengetahui kevalidan butir-butir 

soal yang digunakan pada saat penelitian. Setelah uji coba soal kepada peserta 

didik yang berada diluar sampel. Kemudian, hasil uji coba dianalisis 

keabsahannya menggunakan Microsoft Office Excel 2007. Adapun hasil uji coba 

dapat dilihat padalampiran 4.2 dan 4.3untuk validitas butir soal dapat dilihat di 

tabel bawah ini: 

                                                             
3
Muh. Tawil, Liliasari, Berpikir Kompleks dan Implementasinya dalam 

Pembelajaran IPA (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2013), h. 60. 
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  Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Soal Kemampuan Berpikir Kreatif 

No Soal rhitung Keterangan 

1 0,521 Valid 

2 0,757 Valid 

3 0.757 Valid 

4 0.484 Valid 

5 -0.057 Tidak Valid 

6 0,565 Valid 

7 0,521 Valid 

8 0,599 Valid 

9 -0.033 Tidak Valid 

10 0,599 Valid 

11 -0.064 Tidak Valid 

12 0,250 Tidak Valid 

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Validitas Tes Kemampuan Berpikir Kreatif  

Berdasarkan tabel 4.3, suatu soal dinyatakan valid jika rhitung>rtabelkarena 

rtabel 0.361 maka dari 12 butir soal yang telah diuji cobakan, diperoleh 8 butir soal 

yang dinyatakan valid yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. dan 4 butir soal yang 

dinyatakan tidak valid yaitu soal nomor5, 9, 11, 12. Soal yang valid nantinya akan 

digunakan untuk tes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  

b) Uji Reliabilitas Kemampuan Berpikir Kreatif  

 Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas instrumen tes kemampuan 

berpikir kreatif, diperoleh koefisien reliabilitasnya 0,494sehingga hasil uji coba 

tes kemampuan berpikir kreatif tersebut dinyatakan memiliki reliabilitas sedang 

dan layak digunakan sebagai instrumen. 
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Tabel 4.2 

Reliabilitas Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

rhitung rtabel Kesimpulan 

0,494 0,40≤r11<0,70 Reliabilitas sedang  
Sumber: Hasil Perhitungan Reliabilitas Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

c) Uji Tingkat Kesukaran Kemampuan Berpikir Kreatif 

Hasil analisis tingkat kesukaran menggunakan Microsoft Excel 2007 dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

    Tabel 4.3 

  Hasil Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal 

No Soal 
Tingkat Kesukaran 

(TK) 
Keterangan 

1 0,689 Sedang 

2 0,611 Sedang 

3 0,611 Sedang 

4 0,678 Sedang 

5 0,678 Sedang 

6 0,667 Sedang 

7 0,689 Sedang 

8 0,689 Sedang 

9 0,544 Sedang 

10 0,689 Sedang 

11 0,789 Mudah 

12 0,289 Sukar 

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Tingkat Kesukaran Tes Kemampuan Berpikir Kreatif  

 Berdasarkan tabel 4.5hasil analisis tingkat kesukaran uji coba instrumen 

tes dari 12 soal diperoleh butir soal nomor 11 memiliki kategori tingkat kesukaran 

mudah. Sedangkan butir soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10 memiliki kategori 

tingkat kesukaran sedang, serta butir soal nomor 12 memiliki kategori tingkat 

kesukaran sukar. 
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d) Uji Daya Pembeda Kemampuan Berpikir Kreatif 

 Hasil dari analisis daya pembeda menggunakan Microsoft Excel 

2007dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 

 Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Daya Pembeda Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

 Berdasarkan tabel 4.6 dari 12 butir soal yang telah diuji cobakan 

diperoleh 2 butir soal yang memiliki klasifikasi daya pembeda yang cukup, 4 butir 

soal memiliki klasifikasi daya pembeda baik, 6 soal memiliki klasifikasi daya 

pembeda sangat baik. 

Setelah dilakukan perhitungan uji coba soal seperti uji validitas, uji 

reliabilitas,uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda, maka peneliti 

menentukan soal yang akan digunakan pada saat penelitian yaitu soal yang valid, 

memiliki reliabilitas tinggi, tingkat kesukaran dengan kategori mudah-sedang, dan 

No Soal Daya Pembeda (DP) Keterangan 

1 0.889 Baik 

2 1,333 Baik sekali 

3 1.333 Baik sekali 

4 0,555 Baik 

5 0,222 Baik sekali 

6 0,666  Baik 

7 1.000 Baik 

8 1,000 Baik 

9 0,222 Cukup 

10 1,000 Baik sekali 

11 0 Baik sekali 

12 0.666 Cukup 
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daya beda cukup-baik-sangat baik sehingga soal yang digunakan untuk penelitian 

yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4,  6, 7, 8 , dan 10. 

 

2) DataKemampuan Berpikir Kreatif Pada Materi Perubahan 

Lingkungan Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol. 

Peneliti melakukan pembelajaran sebanyak 3 kali yang dilaksanakan pada 

tanggal 14 dan 15November 2017 untuk kelas eksperimen dan tanggal 21 dan 

22November 2017 untuk kelas kontrol,Nilai kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

untuk kelas eksperimen yang menggunakan  penggunaan modul biologi dengan 

pendekatan I-SETS (Islamic, Science, Environment, Technology and Society ) dan 

untuk kelas kontrolyang tanpa menggunakan pendekatan I-SETS . 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tes, 

observasi, angket, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan dua kelas pada 

penelitian ini yakni kelas X IPA 2, X IPA 3, X IPA 3 sebagai kelas eksperimen 

dengan jumlah 36, X IPA2 sebagai kelas kontrol dengan jumlah 36 peserta didik. 

Pada kelas eksperimen proses pembelajaran diberi perlakuanpembelajaran 

penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS, sedangkan pada 

kelas kontrol, saat proses pembelajaran berlangsung menggunakan pendekatan 

konvensional. Data yang diperoleh oleh peneliti ini berupa data tes (posttest) 

kemampuan berpikir kreatif, angket kecemasan, dan hasil dokumentasi kegiatan 
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pembelajaran. Rincian data yang diperoleh peneliti dapat dijabarkan pada Tabel 

4.5 dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Nilai Kemampuan Berpikir Kreatif  Peserta didik Kelas Eksperimen dan 

KontrolPerubahan Lingkungan  SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung T.A 

2017/2018 

Berdasarkan data nilai kemampuan berpikir kreatif peserta didik, diperoleh 

data nilai tertinggi (Xmaks), nilai terendah (Xmin), nilai rata-rata ( ̅), median (Me), 

modus (Mo), jangkauan (J), dan simpangan baku (s) pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5.2 Rangkuman data 

hasil penelitianuntuk nilai keterampilan proses sains kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut: 

 

 

 

Interval Nilai 
Kelas X IPA 

Jumlah Peserta 

didik 

Persentase 

% 

Rata – 

rat

a 

Ket. 
2 3 

90 – 100 2 1 3 orang 4.16% 

75 

68.05 %( 

49 

orang

) 

Lulus 

80 – 89 9 7 16 orang 22.22% 

70 – 79 17 13 30 orang 41.67 % 

60 – 69 8 7 15 orang 20.83% 31.95 % 

(23 

orang

) 

Tidak 

Lulus 

50 – 59 0 4 4 orang 5.56 % 

40 – 49 0 4 4 Orang  5.56 % 

Jumlah 36 36 72 orang 100% 
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Tabel 4.6 

Deskripsi Data Penelitian Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta DidikKelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Xmaks Xmin 
Ukuran Tendensi Sentral Ukuran Dispersi 

 ̅ Me Mo J S 

Eksperimen 91.67 62.5       75 67             

Kontrol 83.33 45.83       70.83 58.33            

 

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Kelas ekperimen memiliki rata-rata kemampuan berpikir kreatif yang 

lebih tinggi daripada kelas kontrol. Perbedaan ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan modul biologi dengan pendekatan I-SETS 

(Islamic, Science, Environment, Technology and Society )lebih baik daripada 

pembelajaran dengan tanpamenggunakan modul biologi dengan pendekatan I-

SETS. Karena dengan menggunakan modul biologi dengan pendekatan I-SETS 

peserta didik dituntut agar dapat lebih kreatif dalam memecahkan permasalahan 

dan memahami suatu konsep, selain itu peserta didik dituntut juga untuk 

meningkatkan karakter nilai-nilai moral yang terdapat dalam ajaran islam 

Sehingga dengan menggunakan modul biologi dengan pendekatan I-SETS peserta 

didik mendapatkan pengalaman belajar yang semakin bermakna dan mampu 

mengeksplorasi pola piker kemampuan berpikir kreatif dalam menyelesaikan 

masalah. Hal ini sejalan dengan pendapat Yager, yang mengemukakan bahwa 

pendekatan Science, Technology, Society (STS) sebagai salah satu pendekatan 
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pembelajaran inovatif yang memanfaatkan isu lingkungan dalam proses 

pembelajaran, secara teori mampu membentuk individu yang memiliki 

kemampuan untuk menumbuhkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir 

kreatif. Pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran STS bersifat kontekstual, 

artinya langsung mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa.
4
 

3) Analisis Indikator Tingkat Kecemasan Peserta didik 

Nilai kecemasan peserta didik yang diukur dalam penelitian ini ada 3 

indikator.Dengan 14 pernyataan berbentuk positif dan negatif. Data nilai 

perolehan tingkat kecemasan per indikator di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilihat pada Tabel 4.7  dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Perolehan Nilai Tingkat Kecemasan Peserta Didik per-Indikator 

 

Aspek Sikap Ilmiah 
Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

Secara kognitif               

Seecara Motorik             

Secara Afektif             

 

Tabel 4.7 menunjukkan perolehan nilai tingkat kecemasan peserta didik di 

kelas eksperimen dan kelas kontrol.Tingkat kecemasan dengan indikatorsecara 

kognitif di kelas ekperimen memperoleh persentase      % sedangkan di kelas 

                                                             
4
IGBN. SMARABAWA dkk,”Pengaruh Model Pembelajaran Sains Teknologi 

Masyarakat Terhadap Pemahaman Konsep Biologi Dan Keterampilan Berpikir Kreatif 

Siswa”.Jurnal Pendidikan,Vol.  3 No. 1 (Universitas Sebelas Maret  2013), h.58. 
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kontrol memperoleh persentase      %, indikatorsecara motorik  di kelas 

ekperimen memperoleh persentase      % sedangkan di kelas kontrol 

memperoleh persentase   %, indicator secara afektif di kelas ekperimen 

memperoleh persentase       % sedangkan di kelas kontrol memperoleh 

persentase    %. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

5.5halaman ?. 

 Hasil analisis ketercapaian  kemampuan berpikir kreatif dan perolehan presentase 

per indicator  tingkat kecemasan tersebut dapat memberikan kesimpulan dan 

gambaran  bahwa secara keseluruhan, nilai perolehan  kemampuan berpikir kreatif 

di kelas eksperimen lebih maksimal dan tingkat kecemasannya yang rendah 

dibandingkan dengan perolehan  kemampuan berpikir kreatif di kelas kontrol  

yang kurang maksimal dan tingkat kecemasannya yang masih cukup tinggi. 

Artinya pembelajaran dengan menggunakan modul biologi dengan pendekatan I-

SETS (Islamic, Science, Environment, Technology and Society )dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan bisa meminimalisir tingkat 

kecemasan peserta didik kelas X di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. 

Data-data nilai tersebut sebelum diuji hipotesis sebaiknya diujikan dengan 

uji prasyarat.Dalam hal ini ada dua uji yang digunakan yaitu uji normalitas dengan 

menggunkan metode Liliefors dan uji homogenitas dengan metode 

Barlett.Adapun penjelasannya dapat dilihat pada uraian berikut ini: 
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C. Teknik Analisis Data Penelitian 

 1. Analisis Data Posttest Kemampuan Berpikir Kreatif  

 Data tes kemampuan berpikir kreatif terdapat pada lampiran yang diolah 

dan dianalisis untuk menjawab hipotesis penelitian. Uji hipotesis yang digunakan 

adalah Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama. Sebelum melakukan Analisis 

Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama, uji tersebut harus memenuhi dua uji prasyarat 

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji prasyarat Analisis Variansi Dua 

Jalan Sel Tak Sama pada tes kemampuan berpikir kreatif dapat dipaparkan: 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan sebagai prasyarat pertama dalam menentukan uji 

hipotesis yang akan dilakukan. Uji normalitas data dengan menggunakan metode 

Liliefors terhadap hasil tes kemampuan berpikir kreatifpeserta didik yang 

dilakukan pada masing-masing kelas yaitu kelas eksperimen (kelompok kolom 

A1), kelas kontrol (kelompok kolom A2), kelompok kemampuan berpikir kreatif 

dengan tingkat kecemasan tinggi(kelompok baris B1), kemampuan berpikir kreatif 

dengan kecemasansedang(kelompok baris B2), dan kemampuan berpikir kreatif 

sains dengan kecemasanrendah(kelompok baris B3). 

Perhitungan uji normalitas data kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

pada masing-masing kelas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.1-

6.7halaman ?. Rangkuman hasil perhitungan uji normalitas keterampilan proses 

sains peserta didik dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut: 
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Tabel 4.8 

Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan berpikir kreatif 

No. Kelas Lhitung Ltabel 
Keputusan 

Uji 

1 Eksperimen (A1) 0.1196 0.147 H0 diterima 

2 Kontrol (A2) 0.1194 0.147 H0 diterima 

3 Kemampuan berpikir kreatif 

dengankecemasanTinggi (B1) 
0.120 0.161 H0 diterima 

4 Kemampuan berpikir kreatif 

dengankecemasan Sedang(B2) 
0.081 0.151 H0 diterima 

5 Kemampuan berpikir kreatif 

dengankecemasan rendah(B3) 
0.169 0.242 H0 diterima 

 

Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh hasil perhitungan pada kelas eksperimen 

yaitu Lhitung = 0,1196, dengan sampel (n) = 36 dan taraf signifikansi ( ) = 0,05 

diperoleh Ltabel = 0,147. Perhitungan pada kelas kontrol yaitu Lhitung = 0,1194, 

dengan sampel yang sama dengan kelas eksperimen yaitu  (n) = 36 dan taraf 

signifikansi ( ) = 0,05 diperoleh Ltabel = 0,147. Perhitungan kemampuan berpikir 

kreatif dengantingkat kecemasan tinggi yaitu Lhitung = 0,120dengan sampel (n) = 

26 dan taraf signifikansi ( ) = 0,05  diperoleh Ltabel = 0,161. Perhitungan 

kemampuan berpikir kreatif dengankecemasan sedang yaitu Lhitung = 0,081dengan 

sampel (n) = 34 dan taraf signifikansi ( ) = 0,05  diperoleh Ltabel = 0,151. 

Perhitungan kemampuan berpikir kreatif dengankecemasan rendah yaitu Lhitung = 

0,169dengan sampel (n) = 12 dan taraf signifikansi ( ) = 0,05  diperoleh Ltabel = 

0,242.  Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa Lhitung  Ltabel  yang berarti 

H0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data pada setiap kelas 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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b) Uji Homogenitas Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama  

 Uji homogenitas Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama yang 

digunakan penulis pada penelitian ini terdiri dari 2 yaitu uji homogenitas kelas 

eksperimen dan uji homogenitas kelas kontrol.  

(1) Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Uji Homogenitas Kelas 

Kontrol  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa variansi 

populasi data adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat kedua 

dalam menentukan uji hipotesis yang akan digunakan. Uji homogenitas dilakukan 

pada data variabel terikat yaitu kemampuan berpikir kreatifmateriperubahan 

lingkungan. Uji homogenitas variansi data penelitian ini menggunakan uji 

Bartlett. Uji ini digunakan untuk menguji sama atau tidaknya variansi-variansi 

dua buah distribusi atau lebih. Rangkuman hasil perhitungan uji homogenitas 

dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Homogenitas 

No. Kelompok χ
2

hitung χ
2

tabel Kesimpulan 

1 A1 dan A2 0.806 3.481 H0 diterima 

2 B1, B2 danB3 1.394 5.991 H0 diterima 

3 A1 B1 ,A1 B2 danA1 B3 0.014 5.991 H0 diterima 

4 A2 B1 ,A2 B2 dan A2B3 3.103 5.991 H0 diterima 

5 A1 B1dan A2 B1 0.443 3.481 H0 diterima 

6 A1 B2dan A2 B2 1.267 3.481 H0 diterima 

7 A1 B3dan A2 B3 0.930 3.481 H0 diterima 
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Berdasarkan Tabel 4.9, terlihat bahwa harga masing-masing kelompok 

tidak melebihi harga kritiknya,   
      

   
     

. Dari hasil perhitungan antar 

kelas eksperimen dan kontrol diperoleh   
      

       dengan   
     

       

sehingga H0 diterima, antar tingkat kecemasan diperoleh   
      

      dengan 

  
     

       sehingga H0 diterima, antar tingkat kecemasan kelas eksperimen 

diperoleh   
      

      dengan   
     

       sehingga H0 diterima, 

antartingkat kecemasan kelas kontrol diperoleh   
      

       dengan   
     

 

      sehingga H0 diterima, antar tingkat kecemasan tinggi  
      

 

      dengan   
     

       sehingga H0 diterima, antar tingkat kecemasan 

sedang  
      

      dengan   
     

       sehingga H0 diterima, antar 

tingkat kecemasan rendah  
      

      dengan   
     

       sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sampel berasal dari 

populasi yang homogen.Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.8 

halaman ?. 

D. Hasil Penelitian 

1. Uji Hipotesis Penelitian 

Setelah diketahui data berasal dari populasi berdistribusi normal dan dari 

populasi yang sama (homogen), maka dapat dilanjutkan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji parametrik yaitu uji analisis variansi (ANAVA). Uji hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan uji ANAVA dua jalan sel tak sama. 
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a) Analisis Variansi (ANAVA) Dua Jalan Sel Tak Sama 

Setelah data terkumpul dapat dilakukan penganalisaan data yang digunakan 

untuk menguji hipotesis. Hasil perhitungan ANAVA dua jalan sel tak sama dapat 

dilihat pada Tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Sumber dK JK RK Fhitung Ftabel 

Perlakuan (A) 1 1740.653 1740.653 Fb =18.540 3,99 

Kecemasan  (B) 2 560.8149689             Fb = 3.717 3,14 

Interaksi (AB) 2                           Fab = -960.2893 3,14 

Galat 66 4978.05 75.42495922  - 

Total 71 8255.44   - 

Berdasarkan Tabel 4.10, terlihat bahwa Derajat Kebebasan (dK) untuk 

perlakuan penggunaan modul dengan pendekatan I-SETS bernilai 1, derajat 

kebebasan tingkat kecemasan bernilai 2, derajat kebebasan interaksi pendekatan 

pembelajaran I-SETS dengan tingkat kecemasan bernilai 2, derajat kebebasan 

galat bernilai 66, dan derajat kebebasan total bernilai 71. Jumlah Kuadrat (JK) 

perlakuan pendekatan pembelajaran I-SETSdiperoleh nilai1740.653, jumlah 

kuadrat tingkat kecemasan diperoleh nilai560.8149689 jumlah kuadrat interaksi 

pendekatan pembelajaran I-SETS dengan tingkat kecemasan diperoleh nilai 

            , jumlah kuadrat galat diperoleh nilai        dan jumlah kuadrat 

total bernilai       . Rata-rata Kuadrat (RK) untuk perlakuan pendekatan 

pembelajaran I-SETSbernilai        , rataan kuadrat tingkat kecemasan 
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diperoleh nilai     , rataan kuadrat interaksi pendekatan pembelajaran I-SETS 

dengan tingkat kecemasan diperoleh nilai           , dan rataan kuadrat galat 

diperoleh nilai            . Fhitungperlakuan pendekatan pembelajaran I-SETS 

diperoleh nilai      , Fhitungtingkat kecemasan diperoleh nilai     , Fhitung 

interaksi pendekatan pembelajaran I-SETS dengan tingkat kecemasandiperoleh 

nilai         . Ftabel untuk perlakuan pendekatan pembelajaran I-SETS 

diperoleh nilai    , sedangkan Ftabel untuktingkat kecemasan (tinggi, sedang, 

rendah) dan interaksi pendekatan pembelajaran I-SETS dengan tingkat kecemasan 

masing-masing yang sama yaitu    . 

Hasil perhitungan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.9halaman ?. Berdasarkan 

perhitungan analisis data pada Tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa: 

1. Fa hitung       dan taraf signifikansi diperoleh F(0,05;1,66)      sehingga Fa 

hitung   F(0,05;1,66) yang menunjukkan bahwa H0A ditolak berarti terdapat 

perbedaan antara penggunaan modul biologi dengan pendekatan I-SETS (Islamic, 

Science, Environment, Technology and Society ) dengan yang tanpa menggunakan 

pendekatan I-SETS terhadap kemampuan berpikir kreatif. 

2. Fb hitung        dan taraf signifikansi diperoleh F(0,05;2,66)      sehingga Fb 

hitung   F(0,05;2,61) yang menunjukkan bahwa H0B ditolak berarti terdapat 

perbedaan antara tingkat kecemasan tinggi, sedang dan rendah terhadap 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik. 
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3. Fab hitung          dan taraf signifikansi diperoleh F(0,05;2,66)      

sehinggaFab hitung  F(0,05;2,66) yang menunjukkan bahwa H0AB diterima 

berartitidak terdapat interaksi antara perlakuan pembelajaran dengan kategori 

tingkat kecemasan peserta didik terhadap kemampuan berpikir kreatif. 

 

b) Uji Komparasi Ganda dengan Metode Scheffe’ 

Metode Scheffe’ digunakan sebagai tindak lanjut dari uji analisis variansi dua 

jalan karena hasil uji analisis variansi tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol 

ditolak yaitu pada H0B. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua tingkat 

kecemasan yang dimiliki peserta didik memberikan efek yang sama terhadap 

kemampuan berpikir kreatif. Dengan kata lain, pasti terdapat rataan yang tidak 

sama. Dari hasil uji analisis variansi dua jalan diperoleh data rataan tiap sel dan 

rata-rata marginal. Data amatan tersebut akan digunakan pada perhitungan uji 

komparasi ganda dengan metode Scheffe’. Rangkuman rata-rata dan rata-rata 

marginal dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 

Rangkuman Rata-rata dan Rata-rata Marginal 

Model Pembelajaran 

Kemampuan Berpikir Kreatif 
Rataan 

Marginal 
KBK 

(KCT) 

KBK 

(KCS) 

KBK 

(KCR) 

Penggunaan modul dengan 

pendekatan I-SETS 

75 77 76 76 

Tanpa Penggunaan 

 pendekatan I-SETS 

65 67 61 64.33 

Rataan Marginal 70 72 68.5  
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Berdasarkan Tabel 4.11 tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan uji 

komparasi ganda antar kolom dengan metode Scheffe’. Uji komparasi ganda antar 

baris dan kolom dilakukan pada tiap kelompok data, yaitu kelompok rataan 

marginal kecemasan Tinggi, Sedang, Rendah. Rangkuman uji komperansi ganda 

antar baris dan kolom dapat dilihat pad Tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12 

Rangkuman Uji Komparasi Ganda Antar Baris Dan Kolom  

No. Komparasi Fhitung  Ftabel  Kesimpulan  

1 

              (1)(3,99) H0 ditolak 

              (1)(3,99) H0 ditolak 

              (1)(3,99) H0 ditolak 

2 

              (2)(3,14) H0 diterima 

              (2)(3,14) H0 diterima 

              (2)(3,14) H0 diterima 

              (2)(3,14) H0 diterima 

         1.40 (2)(3,14) H0 diterima 

         3.157 (2)(3,14) H0 ditolak 

 

Hasil perhitungan uji komparasi ganda antar baris dan kolom selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 6.10halaman 266 Berdasarkan hasil perhitungan uji 
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komparasi ganda antar kolom pada Tabel 4.12 dapat dibuat kesimpulan sebagai 

berikut: 

a) Antara         diperoleh Fhitung =      dan Ftabel = 3,99. Berdasarkan 

perhitungan tersebut terlihat bahwa DK = {F F> (1) (3,99)} = 

{F F>3,99}; Fhitung =       DK. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif antara peserta didik yang memiliki tingkat kecemasan 

tinggi pada peserta didik yang memperoleh penggunaan modul biologi 

dengan pendekatan berbasis I-SETS dibandingkan yang tidak memperoleh 

penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS. Hal ini 

dikarenakan pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik dengan tingkat kecemasan yang tinggi cukup 

berbeda, baik peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan berbasis I-SETS atau tidak.. 

 Antara         diperoleh Fhitung =      dan Ftabel = 3,99. Berdasarkan 

perhitungan tersebut terlihat bahwa DK = {F F> (1) (3,99)} = 

{F F>3,99}; Fhitung =       DK. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif antara peserta didik yang memiliki kecemasan sedang pada 

peserta didik yang memperoleh penggunaan modul biologi dengan 

pendekatan berbasis I-SETS dan yang tidak memperoleh penggunaan 
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modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS. Hal ini dikarenakan 

pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik dengan tingkat kecemasan yang sedang jauh berbeda, baik 

peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan berbasis I-SETS atau tidak.. 

 Antara         diperoleh Fhitung =      dan Ftabel = 3,99. Berdasarkan 

perhitungan tersebut terlihat bahwa DK = {F F> (1) (61)} = {F F>3,99}; 

Fhitung =       DK. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa H0 

ditolak, artinya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara 

peserta didik yang memiliki kecemasan rendah pada peserta didik 

penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS dan yang 

tidak memperoleh penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis 

I-SETS. Hal ini dikarenakan pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan kecemasan yang rendah 

jauh berbeda, baik peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan berbasis I-SETS atau tidak.. 

b) Antara         diperoleh Fhitung =      dan Ftabel = 3,14. Berdasarkan 

perhitungan tersebut terlihat bahwa DK = {F F> (2) (3,14)} = 

{F F>6,28}; Fhitung =       DK. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan 

kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik yang memiliki tingkat 
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kecemasan tinggi dan kecemasan sedang pada peserta didik yang 

memperoleh penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-

SETS. Hal ini dikarenakan pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan kecemasan yang tinggi 

dan sedang tidak jauh berbeda, sama-sama mempunyai nilai yang tinggi 

pada peserta didik yang memperoleh pembelajaran penggunaan modul 

biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS. 

 Antara         diperoleh Fhitung =      dan Ftabel = 3,14. Berdasarkan 

perhitungan tersebut terlihat bahwa DK = {F F> (2) (3,14)} = 

{F F>6,28}; Fhitung =       DK. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan 

kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik yang memiliki tingkat 

kecemasan sedang dan kecemasan rendah pada peserta didik yang 

memperolehpenggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-

SETS.Hal ini dikarenakan pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan kecemasan yang sedang 

dan rendah tidak jauh berbeda, sama-sama mempunyai nilai yang tinggi 

pada peserta didik yang memperoleh pembelajaran penggunaan modul 

biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS. 

 Antara         diperoleh Fhitung =      dan Ftabel = 3,14. Berdasarkan 

perhitungan tersebut terlihat bahwa DK = {F F> (2) (3,14)} = 
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{F F>6,28}; Fhitung =       DK. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan 

kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik yang memiliki tingkat 

kecemasan tinggi dan kecemasan rendah pada peserta didik yang 

memperolehpenggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-

SETS.Hal ini dikarenakan pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan kecemasan yang 

tinggi dan rendah tidak jauh berbeda, sama-sama mempunyai nilai yang 

tinggi pada peserta didik yang memperoleh pembelajaran penggunaan 

modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS. 

 Antara         diperoleh Fhitung =      dan Ftabel = 3,14. Berdasarkan 

perhitungan tersebut terlihat bahwa DK = {F F> (2) (3,14)} = 

{F F>6,28}; Fhitung =        DK. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan 

kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik yang memiliki tingkat 

kecemasan tinggi dan kecemasan sedang pada peserta didik yang tidak 

memperoleh penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-

SETS.Hal ini dikarenakan pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan kecemasan yang 

tinggi dan sedang tidak jauh berbeda, sama-sama mempunyai nilai yang 
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tinggi pada peserta didik yang memperoleh pembelajaran penggunaan 

modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS. 

 Antara         diperoleh Fhitung =      dan Ftabel = 3,14. Berdasarkan 

perhitungan tersebut terlihat bahwa DK = {F F> (2) (3,14)} = 

{F F>6,28}; Fhitung =        DK. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan 

kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik yang memiliki tingkat 

kecemasan sedang dan kecemasan rendah pada peserta didik yang tidak 

memperoleh penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-

SETS.Hal ini dikarenakan pada Tabel 4.12menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan kecemasan yang 

sedang dan rendah tidak jauh berbeda, sama-sama mempunyai nilai 

yang tinggi pada peserta didik yang memperoleh pembelajaran 

penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS. 

 Antara         diperoleh Fhitung =      dan Ftabel = 3,14. Berdasarkan 

perhitungan tersebut terlihat bahwa DK = {F F> (2) (3,14)} = 

{F F>6,28}; Fhitung =        DK. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa H0 ditolak, artinyaterdapat perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif antara peserta didik yang memiliki tingkat kecemasan 

tinggi dan kecemasan rendah pada peserta didik yang tidak memperoleh 

penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS.Hal ini 
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dikarenakan pada Tabel 4.12menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik dengan kecemasan yang tinggi dan rendah tidak 

jauh berbeda, sama-sama mempunyai nilai yang tinggi pada peserta 

didik yang memperoleh pembelajaran penggunaan modul biologi 

dengan pendekatan berbasis I-SETS. 

Berdasarkan rata-rata marginal pada uji komparasi ganda pada Tabel 4.12 

diketahui rataan marginal peserta didik yang memiliki tingkat kecemasan sedang 

dan rendah lebih baik dari peserta didik yang memiliki tingkat kecemasan tinggi 

pada peserta didik yang memperoleh pembelajaran penggunaan modul biologi 

dengan pendekatan berbasis I-SETS. dan perbedaan tersebut berbeda secara 

signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang memiliki tingkat 

kecemasan sedang dan rendah lebih baik dari peserta didik yang kecemasan tinggi 

terhadap kemampuan berpikir kreatif. Peserta didik yang memiliki tingkat 

kecemasan tinggi dan sedang  lebih baik dari peserta didik yang memiliki tingkat 

kecemasan rendah pada peserta didik yang tidak memperoleh pembelajaran 

penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS. dan perbedaan 

tersebut berbeda secara signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta 

didik yang memiliki tingkat kecemasan tinggi dan sedang lebih baik dari peserta 

didik yang kecemasan rendah terhadap kemampuan berpikir kreatif.Kemudian 

dari Tabel 4.12 dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan nilai kemampuan berpikir 

kreatif antara peserta didik yang memiliki tingkat kecemasan tinggi, sedang, dan 

rendah baik pada peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan 
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penggunaan modil biologi dengan pendekatan I-SETS atau yang tidak 

memperoleh pembelajarandengan pendekatan I-SETS. Kesimpulan dari Tabel 

4.12 adalah terdapat perbedaan antara tingkat kecemasan peserta didik terhadap 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik. 

Pada Tabel 4.12 perhitungan uji komparasi ganda metode scheffe’ tersebut 

menunjukkan rata-rata H0 diterima dengan H0ditolak sama besar yang 

artinyamasih terdapat interaksi antara proses pembelajaran dengan tingkat 

kecemasan peserta didik terhadap kemampuan berpikir kreatif. Hal ini 

dikarenakan berdasarkan karakteristik dan tahapan-tahapan dalam pendekatan 

pembelajaran I-SETS (Islamic, Scientifiect, Environment, Technolgy,and Society) 

tampak bahwa pendekatan ini dapat menuntun peserta didik dalam memahami dan 

menempatkan perkembangan ilmiah dan teknologi dalam budaya 

lingkungan,ekonomi, konteks politik dan sosial.
5
Dan mampu memberikan 

hubungan dunia nyata antara siswa dan masyarakat.
6
 

  Menurut Yager, dalam jurnal penelitianigbn. Smarabawa dkk,pendekatan 

Science, Technology, Society (STS) sebagai salah satu pendekatan pembelajaran 

inovatif yang memanfaatkan isu lingkungan dalam proses pembelajaran, secara 

teori mampu membentuk individu yang memiliki kemampuan untuk 

                                                             
5
Pengertian SETS, tersedia di:http://www.viswiki.com/en/science.tecnology.society 

and environment education (17 April 2017)  
6
Wedi Apriyadi Hidayat,” penerapan pendekatan sains teknologi masyarakat dalam 

pembelajaran ipa pada materi pencemaran lingkungan untuk meningkatkan proses hasil 

belajar siswa kelas III SD”, (On-line), tersedia di 

repository.upi.edu/operator/uplouds/s_pgsd_0810160_chapter2.pdf(12 juni 2017) 
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menumbuhkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kreatif. 

Pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran STS bersifat kontekstual, artinya 

langsung mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa.
7
 Sehingga dengan 

penggunaan pendekatan SETS diharapkan peserta didik dapat langsung 

berhubungan dengan lingkungannya. 

E.Pembahasan 

 Pada bagian ini akan dibahas tentang pengaruh pendekatan penggunaan 

modul biologi berbasis I-SETS terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

dan tingkat kecemasan  peserta didik pada materiperubahan lingkungan. Variabel 

dalam penelitian ini yaitu variabel bebas berupa pendekatan pembelajaran 

berbasis I-SETS dan variabel terikat kemampuan berpikir kreatif dant tingkat 

kecemasn, serta variabel moderatornya kemampuan berpikir kreatif dengan 

kecemasan ilmiah tinggi, sedang, dan rendah. 

1. Pengaruh Penggunaan Modul Biologi Berbasis I-SETS Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kreatif  PadaMateri Perubahan Lingkungan. 

Hipotesis Pertama 

Terdapat pengaruh pembelajaran pendekatanpenggunaan modul biologi 

berbasis I-SETS terhadap kemampuan berpikir Kreatif peserta didik, ini dapat 

terlihat pada hasil perhitungan uji anava dua jalan dengan sel tak sama diperoleh 

                                                             
7
IGBN. SMARABAWA dkk,”Pengaruh Model Pembelajaran Sains Teknologi 

Masyarakat Terhadap Pemahaman Konsep Biologi Dan Keterampilan Berpikir Kreatif 

Siswa”.Jurnal Pendidikan,Vol.  3 No. 1 (Universitas Sebelas Maret  2013), h.58. 
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Fa hitung = 18.540dan Fa tabel = 3,99 yang ditunjukan pada Tabel 4.10. untuk 

lengkapnya dapat dilihat pada  Lampiran 6.9halaman ?.Artinya pendekatan 

pembelajaran berbasis I-SETS dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurwati,S, 

yang mengatakan bahwa Penerapan model pembelajaran bervisi SETS yang 

digunakan dalam pembelajaran IPA akan dapat memotivasi peserta didik untuk 

menjadi lebih tertarik pada topik/bahasan yang sedang dipelajarinya, karena 

dikaitkan langsung dengan hal-hal nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari.
8
 

adanya pengaruh antara proses pembelajaran baik yang penggunaan modul 

dengan pendekatan I-SETS maupun tanpa pendekatan I-SETS terhadap 

kemampuan berpikir kreatif ditunjukkan pada Tabel 4.10. Berdasarkan Tabel 4.10 

terlihat nilai kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan kecemasan yang 

tinggi, sedang, dan rendah pada pembelajaran yang menggunakan modul dengan 

pendekatan I-SETS jauh lebih meningkat dibandingkan nilai kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik dengan kecemasan yang tinggi, sedang, dan rendah pada 

pembelajaran yang tanpa menggunakan modul dengan pendekatan I-SETS.Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara perlakuan pembelajaran dengan 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik. 

                                                             
8
Nurwati,S,”Kontribusi Pendekatan SETS dan Pengelolaan Proses 

Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas II SMUN 12 

Semarang”.(TesispendidikanUNNES Semarang,2003),h.25. 
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Pada saat evaluasi ketika penelitian, peserta didik ditugaskan untuk 

menggambar slogan bertemakan pencemaran lingkungan dengan unsur hidup 

sehat sesuai kreasi dan kreatifitas mereka, dengan ditambahkannya alqur’an dan 

hadits yang membahas tentang pencemaran lingkungan di dalamnya. Selain 

tercapainya Penilaian posttest kemampuan berpikir kreatif melalui soal tes, hal 

yang sama juga didapatkan dalam evaluasi kemampuan berpikir kreatif dengan 

kreasi-kreasi peserta didik yang begitu kreatif, dan hasilnyaa sangat memuaskan, 

peserta didik sangat antusias dan sangat kreatif dalam berkreasi. Hal ini 

menunjukan bahwa aspek seni juga bisa meningkatkan minat belajar siswa. 

. Namun pengaruh penggunaan modul dengan pendekatan I-SETS 

terhadap kemampuan berpikir dengan kategori tinggi, sedang, rendah 

mendapatkan selisih nilai yang tidak terlalu signifikan, hal yang sama juga 

didapatkan pada pembelajaran tanpa pendekatan I-SETS. Hal ini menunjukkan 

adanya pengaruh antara kemampuan berpikir kreatif dengan penggunaan modul 

dengan pendekatan I-SETS. Peserta didik yang menggunakan modul dengan 

pendekatan I-SETS akan lebih mudah dalam memecahkan permasalahan, 

terutama dalam masalah lingkungan alam sekitar,sedangkan peserta didik yang 

tidak menggunakan modul dengan pendekatan I-SETS akan cenderung sulit 

memecahkan masalah lingkungan dengan pendekatan pembelajaran yang 

digunakan. 

Dalam proses pembelajaran menggunakan modul biologi dengan  

pendekatan I-SETS ini juga peserta didik dilatih untuk bertanya dan mengajukan 



122 
 

hipotesis. Sehingga peserta didik harus mengerahkan seluruh pikiran dan 

keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui 

proses penyelidikan atau percobaan. Menurut Bruner, siswa harus aktif untuk 

melakukan penemuan konsepnya sendiri, sebab pengetahuan yang diperoleh 

melalui pengalamannya sendiri akan lebih lama diingat dan akan lebih dipahami 

oleh peserta didik. 

Kesesuaian hasil penelitian tersebut didukung dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nurwati,S, yang mengatakan bahwa Penerapan model 

pembelajaran bervisi SETS yang digunakan dalam pembelajaran IPA akan dapat 

memotivasi peserta didik untuk menjadi lebih tertarik pada topik/bahasan yang 

sedang dipelajarinya, karena dikaitkan langsung dengan hal-hal nyata yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari.
9
 

 

2. Pengaruh Peserta Didik yang Memiliki kecemasan Tinggi, Sedang 

dan Rendah Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik. 

Hipotesis Kedua 

Terdapat perbedaan antara peserta didik yang memiliki tingkat kecemasan 

yang tinggi, sedang dan rendah terhadap kemampuan berpikir kreatif. Hal ini 

dapat ditunjukkan dengan Tabel 4.10 dan Tabel 4.11 bahwa peserta didik yang 

                                                             
9
Nurwati,S,”Kontribusi Pendekatan SETS dan Pengelolaan Proses 

Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas II SMUN 12 

Semarang”.(TesispendidikanUNNES Semarang,2003),h.25. 
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memperoleh pembelajaran penggunaan modul dengan pendekatan I-SETS 

terhadap tingkat kecemasan sedang, rendah cenderung lebih baik kemampuan 

berpikir kreatifnya dibandingkan dengan. peserta didik yang tingkat 

kecemasannya tinggi. Sedangkan untuk pembelajaran dengan tanpa pendekatan I-

SETSkemampuan berpikir kreatif dengan tingkat kecemasan sedang lebih baik 

dibandingkan dengan dengan. peserta didik yang tingkat kecemasannya tinggi dan 

rendah. 

Pesertadidik yang memiliki kecemasan sedang dan rendah pada kelas 

penggunaan modul denganpendekatan I-SETS maupun kelas tanpa pendekatan I-

SETS memiliki tingkat kemampuan berpikir kreatifyang lebih baik dibandingkan 

dengan peserta didik yang memiliki kecemasan tinggi.Dalam uji Scheffe’ yang 

pertama untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif 

antara peserta didik yang memiliki kecemasan tinggi, sedang dan rendah. Kedua 

untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik 

yang memiliki sikap ilmiah tinggi, sedang dan rendah pada kelas eksperimen dan 

kontrol. Dari hal tersebut diperoleh kesimpulan bahwa peserta didik yang 

memiliki kecemasan sedang dan rendah lebih baik dari peserta didik yang 

memiliki kecemasan tinggi terhadap kemampuan berpikir kreatif 

Pada penelitian ini tingkat kecemasan peserta didik dikategorikan 

menjadi tiga yaitu tinggi, sedang dan rendah.Sikap ilmiah ini merupakan faktor 

yang ikut mempengaruhi variabel penelitian juga.Kecemasan merupakan salah 



124 
 

satu masalah dalam menghadapi pembelajaran,Kecemasan atau kekhawatiran ini 

akan menimbulkan perasaan takut terhadap suatu pembelajaran, seperti merasa 

malas untuk mempelajari dan mengerjakan soal-soal,hilangnya konsentrasi, 

kecemasan menghadapi pembelajaran juga akan menimbulkan rasa takut gagal 

yang dimungkinkan berdampak negatif terhadap hasil belajar.10 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Slameto, menyatakan bahwa ada 

banyak yang mempengaruhi faktor dalam belajar, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal.Faktor internal meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan, sedangkan untuk factor eksternal meliputi faktor keluarga, faktor 

sekolah dan faktor masyarakat/lingkungan. Hal ini yang menjadi tugas kita 

sebagai pendidik untuk bisa meminimalisir masalah dalam proses pembelajaran. 

Hal ini tidak bisa dilakukan hanya dengan satu aspek saja melainkan kita sebagai 

pendidik harus pandai dalam mengkombinasikan model, teknik, pendekatan 

pembelajaran sehinggga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Berbedanya nilai kemampuan berpikir kreatif masing-masing peserta didik 

disebabkan karena tingkat kecemasan peserta didik yang berbeda pula terhadap 

pembelajaran Biologi. Peserta didik dengan kecemasan yang sedang dan rendah 

memiliki kemampuan berpikir kreatif yang lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa 

adanya tingkat kecemasan yang tinggi pada peserta didik dapat berpengaruh pola 

                                                             
10

I Gede Tresna, “Efektivitas Konseling Behavioral Dengan Teknik Desensitisasi 

Sistematis Untuk Mereduksi Kecemasan Menghadapi Ujian” ( Edisi Khusus, 2011), h. 91. 
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pikir kreatif peserta didik seperti kurang berkonsentrasi, gugup, takut ketika 

ditunjuk oleh guru dll. Kelebihan dari penggunaan modul I-SETS ini peserta didik 

di berikan kebebasan untuk mengeksplor pola pikir kreatif mereka dalam 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan  pendekatan 

pembelajaran yang bersifat kontekstual ini memberikan rasa percaya diri, 

tanggung jawab dan disiplin tinggi dalam mengambil tindakan maupun 

memberikan solusi khususnya dalam masalah lingkungan. Jika konsep diri 

tersebut sudah terbentuk dalam jiwa seseorang maka individu tersebut akan 

merasa lebih percaya diri saat komunikasi dan berinteraksi dengan guru, selain itu 

pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan modul ini, guru memberikan 

treatment relaksasi atau intermezzo berupa humor edukatif terhadap peserta didik 

dengan tujuan agar menciptakan suasana kelas yang efektif dan 

menyenangkan.Keberadaan humor dapat mencairkan situasi yang kaku, 

memecahkan kebosanan, menciptakan keakraban, dan dapat menurutkan tingkat 

kecemasan peserta didik pada saat proses pembelajaran.  

Menggambar slogan bertemakan pencemaran lingkungan dengan unsur 

islami didalamnya merupakan jenis humor dalam bentuk tulisan dan gambar, 

sehingga dengan memberikan kebebasan peserta didik untuk berkreasi sesuai 

keinginan mereka, bisa menurunkan tingkat kecemasan yang tinggi pada peserta 

didik.  

Rina, dkk.menyatakan bahwa siswa yang memiliki tingkat kecemasan 

yang rendah akan lebih mudah dalam menguasai dan menjelaskan materi 
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pelajaran kepada teman-temannya, sementara siswa yang memiliki kecemasan 

yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam belajar sehingga sulit menguasai 

materi pelajaran. 

Sejalan dengan pernyataan dalm penelitian Binadja,A. mengatakan bahwa 

pada pembelajaran sains harus bertumpu pada keaktifan siswa dan mereka harus 

mendapatkan pengalaman nyata dalam proses pembelajarannya. Setiap 

pembelajaran hendaknya dapat membentuk moral dan kepribadian siswa seperti 

jujur, bertanggung jawab, disiplin dan meningkatkan ketakwaan mereka terhadap 

Allah SWT. 
11

. Oleh karena itu, peserta didik yang memiliki kecemasan yang 

rendah dapat menyelesaikan masalah lebih baik dibanding dengan kecemasan 

yang tinggi. Dengan dilakukannya pendekatan I-SETS ini diharapkan faktor 

jasmaniah, faktor psikologis bisa lebih baik sehingga tingkat kecemasan pada diri 

peserta didik bisa teratasi. 

3. Interaksi Antara Proses Pembelajaran Dengan tingkat kecemasan 

Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Kreatif Peserta Didik 

Hipotesis Ketiga 

Tidak terdapat interaksi antara perlakuan pembelajaran dengan kategori 

kecemasan peserta didik terhadap kemampuan berpikir kreatif yaitu Fab hitung = -

960.2893dan Fabtabel = 3,14, hal ini menunjukkan bahwa Fab< Ftabel, untuk 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.9halaman ?.tidakadanya 

                                                             
11

Binadja, A,Hakekat dan Tujuan Pendidikan SETS dalam Konteks Kehidupan dan 

Pendidikan Yang Ada“Makalah Seminar Lokakarya Pendidikan SETS” (UNNES Semarang 
1999) 
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interaksi antara proses pembelajaran baik yang penggunaan modul dengan 

pendekatan I-SETS maupun tanpa pendekatan I-SETSdengan tingkat kecemasan 

peserta didik terhadap kemampuan berpikir kreatif ditunjukkan pada Tabel 4.10. 

Berdasarkan Tabel 4.11 . terlihat nilai kemampuan berpikir kreatif dengan tingkat 

kecemasan dengan kategori tinggi, sedang, rendah pada pembelajaran yang 

menggunakan modul dengan pendekatan I-SETS mendapatkan selisih nilai yang 

tidak terlalu signifikan, hal yang sama juga didapatkan pada pembelajaran tanpa 

pendekatan I-SETS. Hal ini menunjukkan tidak adanya interaksi antara tingkat 

kecemasan tinggi, sedang, rendah dengan kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurwati,S, ini juga dijelaskan 

bahwa penggunaan pendekatan I-SETS akan lebih maksimal jika penerapan I-

SETS tersebut dikombinasikan dengan berbagai metode pembelajaran, strategi 

pembelajaran maupun teknik-teknik pembelajaran. Hal ini menjadi intropeksi bagi 

saya sebagai peneliti untuk lebih efektif lagi dalam melaksanakan proses 

pembelajaran.  

Namun nilai kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan kecemasan 

yang tinggi yang memperoleh penggunaan modul dengan pendekatan I-SETS 

lebih kecil daripada peserta didik dengan tingkat kecemasan yang rendah. 

Kemudian nilai kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan kecemasan yang 

rendah yang memperoleh penggunaan modul dengan pendekatan I-SETS 

mendapatkan nlai lebih baik dibandingkan kemampuan berpikir kreatif peserta 
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didik dengan kecemasan yang tinggi dengan tidak memperoleh penggunaan 

modul dengan pendekatan I-SETS. Pesertadidik yang memiliki kecemasan yang 

rendah dan sedang akan lebih mudah beradaptasi dengan pembelajaran 

penggunaan modul dengan pendekatan I-SETS daripada dengan pembelajaran 

tanpa pendekatan I-SETS, sedangkan peserta didik yang memiliki kecemasan 

tinggi akan cenderung sulit untuk beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran 

yang digunakan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa 

ketidaksesuaian antara hasil penelitian dengan teori diduga karena beberapa faktor 

tersebut peserta didik kurang serius dan ada kegiatan kerjasama antar peserta didik 

dalam mengerjakan soal tes kemampuan berpikir kreatif, selain itu 

Ketidaksesuaian hasil penelitian juga diduga karena ada beberapa peserta didik 

yang tidak mengikuti pembelajaran sehingga informasi materi pembelajaran yang 

disampaikan tertinggal. Hal tersebut membuat peserta didik mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan soal tes, sehingga berpengaruh terhadap hasil yang tidak 

sesuai dengan teori, yang seharusnya terdapat interaksi antara prosestingkat 

kecemasan terhadap kemampuan berpikir peserta didik. 

 Sejalan dengan pernyataan yang terdapat pada penelitian Siti Zainatur dkk, 

yang menyatakan bahwa mengaitkan dampak lingkungan dengan melakukan 

model pembelajaran melalui kunjungan ke objek dan/atau situasi buatan sesuai 

dengan sasaran yang memanfaatkan Sains dan teknologi yang diterangkan 
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guruakan jauh lebih berpengaruh terhadap peserta didik. Mungkin ini salah satu 

factor ketidaksesuaian hasil penelitian dikarenakan tidak menerapkan bentuk 

pembelajaran tersebut, hal ini karena keterbatasan waktu dan materi yang 

membuat peneliti tidak melakukan pembelajran tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap data penelitian 

mengenai pengaruh prnggunaan modul biologi berbasis I-SETS ( 

Islamic,Scientifiect, Environment, Technology, Society) peserta didik pada mata 

pelajaran Biologi kelas X di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, di dapat bahwa: 

1.  Terdapat pengaruh pembelajaran dengan menggunakan modul biologi 

dengan pendekatan I-SETS terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik. Nilai rata-rata kemampuan berpikir kreatif pada kelas yang 

menggunakan pembelajaran dengan pendekatan I-SETS  sebesar 76 

sedangkan pada kelas yang tanpa menggunakan pembelajaran dengan 

pendekatan I-SETS  sebesar 64.33 Uji Hipotesis menggunakan uji 

ANAVA dua jalan sel tak sama yaitu Fa hitung        dan taraf 

signifikansi diperoleh F(0,05;1,61)       sehingga Fa hitung   F(0,05;1,61) yang 

menunjukkan bahwa H0A ditolak dan H1A diterima. Dapat disimpulkan 

bahwa Hipotesis penelitian diterima artinya terdapat pengaruh 

pembelajaran dengan menggunakan modul biologi dengan pendekatan I-

SETS terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Artinya 

118 
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penelitian yang dilakukan dapat menjawab rumusan masalah yang telah 

ditentukan. 

2. Terdapat pengaruh pada peserta didik yang memiliki tingkat kecemasan 

tinggi, sedang, dan rendah terhadap kemampuan berpikir kreatif. Peserta 

didik yang memiliki kecemasan yang sedang dan rendah cenderung lebih 

baik kemampuan berpikir kreatifnya dibandingkan dengan peserta didik 

yang memiliki kecemasan tinggi yang ada dikelas eksperimen maupun 

kelas kontrol. Peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kreatif 

tinggi akan memiliki tingkat kecemasan yang rendah. seperti yang 

ditunjukkan pada Lampiran ? halaman ?. Uji Hipotesis menggunakan uji 

ANAVA dua jalan sel tak sama yaitu Fb hitung        dan taraf 

signifikansi diperoleh F(0,05;2,61)      sehingga Fb hitung    F(0,05;2,61) yang 

menunjukkan bahwa H0B ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 

penelitian diterima artinya terdapat pengaruh peserta didik yang memiliki 

tingkat kecemasan tinggi, sedang dan rendah terhadap kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik. Artinya penelitian yang dilakukan dapat 

menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. 

 

3. Tidak terdapat interaksi antara perlakuan pembelajaran dengan tingkat 

kecemasan peserta didik terhadap kemampuan berpikir kreatif. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil Uji Hipotesis menggunakan uji ANAVA dua jalan 

sel tak sama yaitu Fab hitung           dan taraf signifikansi diperoleh 
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F(0,05;2,61)      sehingga Fab hitung  F(0,05;2,61) yang menunjukkan bahwa 

H0AB diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara 

perlakuan pembelajaran dengan kecemasan peserta didik terhadap 

kemampuan berpikir kreatif. 

B. Saran 

 Berkaitan dengan pembahasan hasil penelitian, Pengaruh penggunaan 

modul biologi berbasis i-sets (islamic, science, environment, technology and 

society) terhadap kemampuan berpikir kreatif dan anxiety (kecemasan) peserta 

didik, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik harus mengembangkan kemampuan berpikir kreatif yang 

telah dimiliki pada diri masing-masing peserta didik dan peserta didik 

harus meminimalisir tingkat kecemasan dalam pribadi masing-masing, 

sehingga dapat memaksimalkan tujuan pembelajaran. 

2. Bagi Pendidik  

Guru dapat menggunakan modul biologi berbasis I-SETS ini sebagai 

bahan ajar pada mata pelajaran Biologi khususnya pada materi perubahan 

lingkungan sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif 

dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

3. Bagi Sekolah 
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Disarankan kepada sekolah agar dapat menciptakan kondisi yang mampu 

mendorong para guru untuk memaksimalkan penerapan metode 

pembelajaran yang islami  sehingga dapat memaksimalkan tujuan 

pembelajaran yang religius, aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

 

4. Bagi Peneliti Lain  

Penulis menyadari kemampuan yang dimiliki sangat terbatas, penelitian 

ini masih sangat sederhana dan hasil penelitian ini bukan akhir, maka 

disarankan kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian, dapat 

melanjutkan penerapan modul biologi berbasis I-SETS terhadap 

kemampuan berpikir kreatif dan tingkat kecemasan siswa. 
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LAMPIRAN I: 

INSTRUMEN PRA PENELITIAN 

1.1 Daftar Wawancara Guru 

1.2 Daftar nama responden uji coba tes soal kemampuan 

berpikir kreatif 

1.3 Kisi-kisi dan rubrik soal soal uji coba tes soal kemampuan 

berpikir kreatif 

1.4 Soal uji coba tes soal kemampuan berpikir kreatif 
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LAMPIRAN I: 

INSTRUMEN PRA PENELITIAN 

1.1 Daftar Wawancara Guru 

1.2 Daftar nama responden uji coba tes soal kemampuan 

berpikir kreatif 

1.3 Kisi-kisi soal uji coba tes soal kemampuan berpikir kreatif 

1.4 Soal uji coba tes soal kemampuan berpikir kreatif. 
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Lampiran1.2 

Daftar Nama Responden Uji Coba Tes Soal Kemampuan Berpikir Kreatif  

  



Lampiran 1.3 

 

KISI-KISI SOAL  

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN 

 

Jenjang Sekolah  : SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  :Biologi 

Kelas/ Semester  : X IPA 2 & 3 

Bentuk tes  :Essay 

Kompetensi Dasar  : 3.10 Menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan perubahan tersebut bagi kehidupan. 

4.10 Memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian 

lingkungan. 

 

 

No 

Indikator 

kemampuan 

berpikir kreatif 

Sub Indikator 

kemampuan 

berpikir kreatif 

No. 

Butir 

Soal 

Soal Kisi 

1 Berpikir Lancar 

(Fluency) 

Mencetuskan banyak 

gagasan jawaban, 

penyelesaian 

masalah atau 

jawaban 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar lingkungan hidup tetap terjaga, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk melestarikan 

lingkungan hidup? 

Kunci jawaban:  

1. Menyediakan tempat sampah di sebuah lingkungan. 

2. Melakukan pengelompokkan jenis sampah baikorganik maupun anorganik 

3. Melakukan penghijauan, jika tidak memiliki lahan bisa dilakukan dengan cara menanam 

dengan cara hidroponik 

4. Melakukan pembersihan selokan disekitar rumah. 

5. Selain menjaga lingkungan luar rumah, menjaga kebersihan rumah juga sangat 

diperhatikan dengan cara memiliki ventilasi udara, rutin menguras bak mandi dsb. 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

 

Disuatu lingkungan perkotaan banyak dijumpai macam-macam pencemaran, baik pencemaran 

yang disebabkan oleh zat kimia organik atau anorganik, pencemaran yang di sebabkan oleh zat 

cair,zat padat,maupun gas, sampai pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam 

mikroorganisme penyebab penyakit. Dari permasalahan diatas dapatkah  kamu  

mengelompokkan pencemaran diatas berdasarkan  zat pencemarnya ? 

Kunci jawaban: 

-Berdasarkan wujudnya: 

a) pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia organik atau anorganik merupakan 

pencemaran Kimiawi. 

b) pencemaran yang di sebabkan oleh zat cair (limbah industri),zat padat(sampah),maupun 

gas(asap) merupakan kelompok pencemaran Fisika 

c) pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme seperti Entamoeba 

Hystolitica, Eschericia coli yang menyebabkan sakit perut merupkan kelompok 

pencemaran secara Biologi. 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

2 



jawaban. 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 
 

  Selalu memikirkan 

lebih dari satu 

jawaban 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Selama ini masyarakat sering menggunakan pupuk kimia dan pestisida untuk membantu 

pertumbuhan  tanaman, tanpa memikirkan dampaknya, dapatkah anda menyebutkan apa saja 

dampak penggunaan pupuk kimia secara berlebihan ? 

Kunci jawaban:  

Dibatasi minimal 3 dampak pencemaran air. 

a. Membunuh mikroorganisme baik yang hidup di tanah 

b. Mengganggu keseimbangan unsur hara di tanah 

c. Membunuh berbagai jenis serangga dan cacing di dalam tanah 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

 

Selama ini masyarakat beranggapan bahwa solusi untuk mengatasi limbah organik agar tidak 

mencemari lingkungan yaitu dibuat pupuk kompos. Selain itu, solusi apa lagi yang yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi limbah organik tersebut agar tidak mencemari lingkungan? 

Kunci jawaban: 

Dibatasi minimal 2 solusi untuk mengatasi limbah organik. 

-Limbah organik dapat dibuat Biogas (Gas Bio). Gas ini dihasilkan dari proses pembusukan atau 



fermentasi sampah organik yang terjadi secara anaerobik. 

-Limbah organik dapat didaur ulang menjadi kertas. Daur ulang kertas dari sampah rumah 

tangga, kegiatan administrasi, kertas pembungkus dapat menghasilkan kertas yang dapat 

dimanfaatkan sebagai kertas buram, kertas pembungkus kado, atau aneka kerajinan yang lain. 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 
 

2 Berpikir Luwes 

(Flexibility) 

Dapat melihat 

masalah dari sudut 

pandang yang 

berbeda-beda 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Pontianak pernah ditemukan  hewan primata seperti orang hutan masuk ke area pemukiman 

warga, apa yang menyebabkan hal tersebut dan apa solusi atas masalah diatas? 

Kunci jawaban: 

Dibatasi minimal 3 

-karena kerusakan hutan seperti penebangan liar,kebakaran hutan sehingga menghancurkan 

habitat mereka. 

-berkurangnya jumlah makanan yang ada di hutan karena banyaknya perburuan hewan. 

- solusi yang dapat diberikan melakukan penghijauan dengan penanaman pohon, serta tanamkan 

pada diri sendiri untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jawaban. 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

 

 

 

Di lingkungan kita banyak terdapat limbah, baik limbah organik maupun anorganik, bisakah 

anda menyebutkan pemanfaatan dari pengelolaan limbah organik? 

Kunci jawaban: 

 

-limbah organik dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti sisa sayuran, dan ternak 

makanan. 

-limbah organik dapat dibuat menjadi bentuk lain yang bermanfaat,seperti limbah serabut kelapa 

dijadikan kerajinan tangan berupa keset. 

-limbah organik kertas dapat dijadikan kerajinan handmade seperti bunga kertas 

-limbah organik dapat dijadikan pupuk kompos dengan bantuan mikrooorganisme. 

 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 
 



 

 

  Mampu mengubah 

cara pendekatan atau 

pemikiran 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Banyak bencana alam yang menimpa Indonesia baik itu tsunami, gunung meletus,badai, angin 

puting beliung dll yang menyebabkan rusaknya keseimbangan lingkungan, menurut pendapat 

kalian apakah bencana tersebut murni atas kesalahan manusia ? 

Kunci jawaban: 

Terlepas akibat dari perbuatan manusia, bencana tersebut terjadi atas kehendak Allah. Seperti 

pada Firmannya Q.S Ar-Ruum ayat 41” Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” dari penjelasan ayat 

diatas Allah tidak bermaksud menyiksa manusia dengan kerusakan kerusakan tersebut, 

melainkan Allah hanya menegur umatnya agar lebih bersyukur atas apa yang diberikan. 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

 

Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan, bahkan islam bukan hanya memerintahkan 

kebersihan jasmani tapi jiwa juga harus bersih dari sifat-sifat yang kotor, seperti syirik,munafiq, 

maksiat, iri hati, dengki, sombong,, dan lain-lain. Menurut anda mengapa hal diatas bisa 

termasuk dalam masalah kebersihan ? 

Kunci jawaban:  

Karen jika kebersihan hati tidak dijaga nantinya manusialah yang akan merasakan dampaknya, 



akibat dari penyakit hati tersebut akan menimbulkan rasa kurang kepedulian,acuk tak acuh 

terhadap lingkungan. Sehinggaterjadi pencemaran lingkungan,kerusakan lingkungan dll. 

 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 
 

3 Berpikir Original 

(Originality) 

Mampu melahirkan 

ungkapan yang baru 

dan unik 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buatlah slogan kebersihan lingkungan beserta gambarnya semenarik mungkin, agar orang lain 

sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan! 

Kunci jawaban: 

Slogan harus terdapat unsur peringatan akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 
 

 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

 

Air merpakan  salah  satu  pencemaran lingkungan, karena air merupakan sumber kehidupan . 

buatlah simbol dalam menjaga pencemaran air ? 

Kunci jawaban: 



Minimal simbol didukung unsur kata-kata yang menandakan termasuk limbah bahan berbahaya 

dan beracun. 

 
 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 
 

  Mampu membuat 

kombinasi-kombinasi 

yang tak lazim dari 

bagian-bagian atau 

unsur-unsur 

11 

 

 

 

 

 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber:https://www.google.co.id/search?q=limbah+kelapa=batok&rlz=1C

DGOYI_enlD664ID664&hl=id&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwi-wZ6M--

fTAhXHRI8KHdQpDMsQ_AUICigB&biw=320&bih=404) 

Selama ini limbah dari batok kelapa ini  digunakan sebagai tempat minum yang unik,Dapatkah 

limbah batok kelapa ini dikombinasi dengan bahan lain untuk menghasilkan suatu produk? 

Kemukakan alasan Anda? 

Kunci jawaban: 

Tentu bisa,  Limbah k batok kelapa ini dikombinasi dengan minimal 3 unsur yang berbeda untuk 

menghasilkan sebuah produk. 

Limbah batok kelapa dikombinasi dengan beberapa biji-biji kering  disusun menyerupai bentuk 

hewan, dipasangkan mata dakocan, dan dipasangkan tali agel menyerupai sendal sehingga dibuat 

kerajinan tangan berupa gantungan kunci yang bermacam karakter dan sendal. 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

 

              

4 Berfikir 

Elaboratif 

(Elaboration) 

Mampu memperkaya 

dan mengembangkan 

suatu gagasan atau 

produk 

12 

 

 

 

Tahu kah kamu,,bahwa dalam sehari manusia menghirup udara 2.880 liter oksigendan 11.376 

liter nitrogen bayangkan jika apa yang kita hirup itu adalah polusi polusi diudara ada berapa 

penyakit yang kita terima dalam waktu jangka panjang salah satunya yaitu dapat mempercepat 

penuaan pada kulit dan otak , timbulnya penyakit ISPA,sehingga beresiko tinggi terkena stroke. 



 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

Bagaimanakah penanganan penanganan yang tepat agar tidak mencemari udara sehingga  

menghasilkan sebuah produk? 

Kunci jawaban: 

Dibatasi minimal 2 gagasan yang dikembangkan. 

- melakukan  reboisasi dengan penanaman pohon kembali,agar dapat mengurangi emisi karbon 

di udara 

-meminimalisir penggunaan kendaraan misal dengan menggantinya menggunkan sepeda sebagai 

alat transportasi selain ramah lingkungan juga dapat membuat tubuh lebih sehat. 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pencemaran  limbah pabrik tahu di Sungai Cibuyut oleh beberapa pabrik tahu yang berada di 

wilayah Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku menyebabkan masyarakat Desa Jelat kesulitan 

mendapat air bersih lantaran sungai tersebut sebagai satu-satunya sumber air yang biasa 

digunakan masyarakat untuk keperluan rumah tangga. Bukan hanya untuk keperluan rumah 

tangga, air dari sungai itu juga digunakan untuk mengairi kolam warga namun dengan 

tercemarnya sungai, ikan banyak yang mati karena air tersebut menimbulkan bau yang tidak 

sedap. Bagaimanakah penanganan limbah cair pabrik tahu agar tidak menimbulkan bau yang 

tidak sedap dan menghasilkan sebuah produk?  

Kunci jawaban:  



Dibatasi dengan minimal 2 teknologi yang dikembangkan. 

-Penanganan limbah cair pabrik tahu agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap yaitu dengan 

cara biofilter, biofilter dapat mengurangi zat berbahaya yang terkandung didalam limbah serta 

dapat menetralisir bau tidak sedap yang dihasilkan oleh limbah. Salah satu bahan yang efektif 

dalam mengatasi pencemaran adalah eceng gondok dan kulit pisang yang dipadu dengan arang, 

sabut kelapa, pasir dan batu kerikil. Bahan tersebut dapat menetralisir zat berbahaya serta bau 

tidak sedap yang ditimbulkan limbah. Proses filterisasi menghasilkan air bersih, terbebas dari 

bau, bahan organik dan bahan anorganik yang terdapat didalamnya. 

-Limbah cair pabrik tahu dapat dimanfaatkan menjadi produk pangan nata de soya.  

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 
 

  Menambah atau 

merinci detail-detail 

suatu objek, gagasan 

atau situasi sehingga 

menjadi lebih 

menarik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(sumber:https://www.google.co.id/search?q=limbah+botol+plastik.bekas



 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&rlz=1CDGOYI_enID664ID664&hI=id&prmd=inv&source=Inms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUvbT8k4vUAhVJOI8KhaAtCwAQ_ 

AUICigB&biw=320&bih=404 

 

Dapatkah limbah botol plastik bekas dengan penambahan detail menjadikan limbah botol plastik 

bekas tersebut menghasilkan produk yang bernilai ekonomis? Kemukakan pendapat Anda? 

Kunci jawaban: 

Apabila dapat menjabarkan dengan runtut langkah-langkah pembuatan produk. 

Limbah botol plastik bekas dapat dibuat menjadi miniatur-miniatur yang berkarakter cantik dan 

lucu bernilai ekonomis. Melalui proses botol dibersihkan, memotong botol sesuai dengan bentuk 

yang diinginkan. Setelah itu diwarnai dengan piloks lalu tambahkan hiasan kain wol dan mata 

dakocan sehingga jadilah miniatur-miniatur yang berkarakter cantik dan lucu. 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

 



 

 

 

 

 

15 

 
(sumber:https://www.google.co.id/search?q=koran++bekas&rlz=1CDG

OYI_enlD664ID664&hl=id&source=lnms&tbm=isch) 

 

Dapatkah limbah koran dengan penambahan detail menjadikan limbah ban bekas tersebut 

menghasilkan produk  yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi? Kemukakan pendapat Anda? 

Kunci jawaban: 

Dapat. Dengan penambahan minimal 2 detail. 

Limbah bahan  koran bekas dengan penambahan tali agel, papa triplek dan lem , dsb dapat 

menghasilkan produk berupa bingkai cantik,tempat alat tulis,keranjang anyam, kap lampu 

gantung,bunga, dan hiasan lampu. 

 

 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 
 



 



 
 

  

SOAL UJI COBA INSTRUMEN 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat ! 

 

1. Di bagian belakang rumah Aldo terdapat banyak tumpukan barang bekas seperti 

gelas plastik bekas minuman kemasan, kaleng bekas minuman ringan, botol 

plastik bekas air mineral, dus mie, sterofoam, bekas alat-alat elektronik, papan 

tripleks, kaleng cat, tumpukan majalah bekas, segulung kawat, dan segulung tali. 

 

Jika menurutmu barang-barang tersebut masih bisa dimanfaatkan kembali, 

produk apa saja yang bisa kamu buat dari barang-barang bekas yang terdapat 

pada kasus-kasus di atas ? 

  

2. Disuatu lingkungan perkotaan banyak dijumpai macam-macam pencemaran, baik 

pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia organik atau anorganik, pencemaran 

yang di sebabkan oleh zat cair,zat padat,maupun gas, sampai pencemaran yang 

disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit. Menurut 

anda bagaimanakah solusi yang tepat dalam mengatasi pencemaran tersebut ? 

 

3. Semua orang telah mengetahui dampak negatif rokok bagi kehidupan, Menurut 

penelitian bahwa kurang lebih 11.000 orang meninggal akibat rokok. Hal 

tersebut terjadi karena setiap orang menyalakan sebatang rokok, setiap kali pula 

seseorang tersebut terkena lebih dari 4.000 bahan kimia beracun yang 

membahayakan. Selain bahaya rokok yang sudah di jelaskan sebelumnya, 

uraikan juga bahaya rokok bagi diri sendiri dan bahaya rokok bagi lingkungan 

sekitar, Jelaskan ? 

 

4. Gunung meletus yang terjadi di gunung merapi, sleman Yogyakarta pada oktober 

2010 yang menyebabkan kerusakan biotik maupun abiotiknya, hal ini dapat 

menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan, Sebagai seorang pemerhati 

lingkungan aspek apa saja yang dirugikan akibat peristiwa lingkungan tersebut ? 

 

5. Di Pontianak pernah ditemukan  hewan primata seperti orang hutan masuk ke 

area pemukiman warga, apa yang menyebabkan hal tersebut dan apa solusi atas 

masalah diatas? 

 

Nama  : 

Kelas             : 

No. Absen       : 

  



 
 

6. Banyak bencana alam yang menimpa Indonesia baik itu tsunami, gunung 

meletus, badai, angin puting beliung dll. Yang menyebabkan rusaknya 

keseimbangan lingkungan, menurut pendapat kalian apakah bencana tersebut 

murni atas kesalahan manusia ? Jelaskan ? 

 

 

7. Pencemaran lingkungan saat ini menjadi sorotan utama dalam masalah 

kebersihan, Dalam Islam bukan hanya memerintahkan kebersihan jasmani saja, 

tapi jiwa juga harus bersih dari sifat-sifat yang kotor, seperti syirik, munafiq, 

maksiat, iri hati, dengki, sombong, dan lain-lain. Menurut anda mengapa hal 

diatas bisa termasuk dalam masalah kebersihan ? 

  

8. Selama ini limbah dari batok kelapa ini digunakan sebagai tempat minum yang 

unik, Dapatkah limbah batok kelapa ini dikombinasi dengan bahan lain untuk 

menghasilkan suatu produk ? Kemukakan alasan  Anda ? 



204 
 

 

 

 

LAMPIRAN 2: 

PERANGKAT PEMBELAJARAN 

2.1 Silabus 

2.2 Rpp Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol 

2.3 Modul Pendekatan I-Sets 



204 
 

 

 

 

LAMPIRAN 3: 

INSTRUMENT PENELITIAN 

3.1 Daftar Nama Peserta Didik Kelas Eksperimen Dan Kelas 

Kontrol. 

3.2 Kisi-Kisi Soal dan Kunci  Jawaban Kemampuan Berpikir 

Kreatif Materi Perubahan Lingkungan 

3.3 Soal Test Posttest Kemampuan Berpikir Kreatif Pada 

Materi Perubahan Lingkungan. 

3.4 Kisi-Kisi Angket Kecemasan Peserta Didik 

3.5 Angket Kecemasan Peserta Didik 
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Lampiran1.2 

Daftar Nama Responden Uji Coba Tes Soal Kemampuan Berpikir Kreatif 

Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Eksperimen 
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Kelas Kontrol 
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SOAL UJI COBA INSTRUMEN 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat ! 

 

1. Di bagian belakang rumah Aldo terdapat banyak tumpukan barang bekas seperti 

gelas plastik bekas minuman kemasan, kaleng bekas minuman ringan, botol 

plastik bekas air mineral, dus mie, sterofoam, bekas alat-alat elektronik, papan 

tripleks, kaleng cat, tumpukan majalah bekas, segulung kawat, dan segulung tali. 

 

Jika menurutmu barang-barang tersebut masih bisa dimanfaatkan kembali, 

produk apa saja yang bisa kamu buat dari barang-barang bekas yang terdapat 

pada kasus-kasus di atas ? 

  

2. Disuatu lingkungan perkotaan banyak dijumpai macam-macam pencemaran, baik 

pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia organik atau anorganik, pencemaran 

yang di sebabkan oleh zat cair,zat padat,maupun gas, sampai pencemaran yang 

disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit. Menurut 

anda bagaimanakah solusi yang tepat dalam mengatasi pencemaran tersebut ? 

 

3. Semua orang telah mengetahui dampak negatif rokok bagi kehidupan, Menurut 

penelitian bahwa kurang lebih 11.000 orang meninggal akibat rokok. Hal 

tersebut terjadi karena setiap orang menyalakan sebatang rokok, setiap kali pula 

seseorang tersebut terkena lebih dari 4.000 bahan kimia beracun yang 

membahayakan. Selain bahaya rokok yang sudah di jelaskan sebelumnya, 

uraikan juga bahaya rokok bagi diri sendiri dan bahaya rokok bagi lingkungan 

sekitar, Jelaskan ? 

 

4. Gunung meletus yang terjadi di gunung merapi, sleman Yogyakarta pada oktober 

2010 yang menyebabkan kerusakan biotik maupun abiotiknya, hal ini dapat 

menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan, Sebagai seorang pemerhati 

lingkungan aspek apa saja yang dirugikan akibat peristiwa lingkungan tersebut ? 

 

5. Di Pontianak pernah ditemukan  hewan primata seperti orang hutan masuk ke 

area pemukiman warga, apa yang menyebabkan hal tersebut dan apa solusi atas 

masalah diatas? 

 

Nama  : 

Kelas             : 

No. Absen       : 

  



 
 

6. Banyak bencana alam yang menimpa Indonesia baik itu tsunami, gunung 

meletus, badai, angin puting beliung dll. Yang menyebabkan rusaknya 

keseimbangan lingkungan, menurut pendapat kalian apakah bencana tersebut 

murni atas kesalahan manusia ? Jelaskan ? 

 

 

7. Pencemaran lingkungan saat ini menjadi sorotan utama dalam masalah 

kebersihan, Dalam Islam bukan hanya memerintahkan kebersihan jasmani saja, 

tapi jiwa juga harus bersih dari sifat-sifat yang kotor, seperti syirik, munafiq, 

maksiat, iri hati, dengki, sombong, dan lain-lain. Menurut anda mengapa hal 

diatas bisa termasuk dalam masalah kebersihan ? 

  

8. Selama ini limbah dari batok kelapa ini digunakan sebagai tempat minum yang 

unik, Dapatkah limbah batok kelapa ini dikombinasi dengan bahan lain untuk 

menghasilkan suatu produk ? Kemukakan alasan  Anda ? 



Lampiran 1.3 

 

KISI-KISI SOAL DAN KUNCI JAWABAN  

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN 

 

Jenjang Sekolah  : SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran  :Biologi 

Kelas/ Semester  : X IPA 2 & 3 

Bentuk tes  :Essay 

Kompetensi Dasar  : 3.10 Menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan perubahan tersebut bagi kehidupan. 

4.10 Memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian 

lingkungan. 

 

 

No 

Indikator 

kemampuan 

berpikir kreatif 

Sub Indikator 

kemampuan 

berpikir kreatif 

No. 

Butir 

Soal 

Soal Kisi 

1 Berpikir Lancar 

(Fluency) 

Mencetuskan banyak 

gagasan jawaban, 

penyelesaian 

masalah atau 

jawaban 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar lingkungan hidup tetap terjaga, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk melestarikan 

lingkungan hidup? 

Kunci jawaban:  

1. Menyediakan tempat sampah di sebuah lingkungan. 

2. Melakukan pengelompokkan jenis sampah baikorganik maupun anorganik 

3. Melakukan penghijauan, jika tidak memiliki lahan bisa dilakukan dengan cara menanam 

dengan cara hidroponik 

4. Melakukan pembersihan selokan disekitar rumah. 

5. Selain menjaga lingkungan luar rumah, menjaga kebersihan rumah juga sangat 

diperhatikan dengan cara memiliki ventilasi udara, rutin menguras bak mandi dsb. 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

 

Disuatu lingkungan perkotaan banyak dijumpai macam-macam pencemaran, baik pencemaran 

yang disebabkan oleh zat kimia organik atau anorganik, pencemaran yang di sebabkan oleh zat 

cair,zat padat,maupun gas, sampai pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam 

mikroorganisme penyebab penyakit. Dari permasalahan diatas dapatkah  kamu  

mengelompokkan pencemaran diatas berdasarkan  zat pencemarnya ? 

Kunci jawaban: 

-Berdasarkan wujudnya: 

a) pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia organik atau anorganik merupakan 

pencemaran Kimiawi. 

b) pencemaran yang di sebabkan oleh zat cair (limbah industri),zat padat(sampah),maupun 

gas(asap) merupakan kelompok pencemaran Fisika 

c) pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme seperti Entamoeba 

Hystolitica, Eschericia coli yang menyebabkan sakit perut merupkan kelompok 

pencemaran secara Biologi. 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

2 



jawaban. 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 
 

  Selalu memikirkan 

lebih dari satu 

jawaban 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Selama ini masyarakat sering menggunakan pupuk kimia dan pestisida untuk membantu 

pertumbuhan  tanaman, tanpa memikirkan dampaknya, dapatkah anda menyebutkan apa saja 

dampak penggunaan pupuk kimia secara berlebihan ? 

Kunci jawaban:  

Dibatasi minimal 3 dampak pencemaran air. 

a. Membunuh mikroorganisme baik yang hidup di tanah 

b. Mengganggu keseimbangan unsur hara di tanah 

c. Membunuh berbagai jenis serangga dan cacing di dalam tanah 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

 

Selama ini masyarakat beranggapan bahwa solusi untuk mengatasi limbah organik agar tidak 

mencemari lingkungan yaitu dibuat pupuk kompos. Selain itu, solusi apa lagi yang yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi limbah organik tersebut agar tidak mencemari lingkungan? 

Kunci jawaban: 

Dibatasi minimal 2 solusi untuk mengatasi limbah organik. 

-Limbah organik dapat dibuat Biogas (Gas Bio). Gas ini dihasilkan dari proses pembusukan atau 



fermentasi sampah organik yang terjadi secara anaerobik. 

-Limbah organik dapat didaur ulang menjadi kertas. Daur ulang kertas dari sampah rumah 

tangga, kegiatan administrasi, kertas pembungkus dapat menghasilkan kertas yang dapat 

dimanfaatkan sebagai kertas buram, kertas pembungkus kado, atau aneka kerajinan yang lain. 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 
 

2 Berpikir Luwes 

(Flexibility) 

Dapat melihat 

masalah dari sudut 

pandang yang 

berbeda-beda 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Pontianak pernah ditemukan  hewan primata seperti orang hutan masuk ke area pemukiman 

warga, apa yang menyebabkan hal tersebut dan apa solusi atas masalah diatas? 

Kunci jawaban: 

Dibatasi minimal 3 

-karena kerusakan hutan seperti penebangan liar,kebakaran hutan sehingga menghancurkan 

habitat mereka. 

-berkurangnya jumlah makanan yang ada di hutan karena banyaknya perburuan hewan. 

- solusi yang dapat diberikan melakukan penghijauan dengan penanaman pohon, serta tanamkan 

pada diri sendiri untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jawaban. 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

 

 

 

Di lingkungan kita banyak terdapat limbah, baik limbah organik maupun anorganik, bisakah 

anda menyebutkan pemanfaatan dari pengelolaan limbah organik? 

Kunci jawaban: 

 

-limbah organik dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti sisa sayuran, dan ternak 

makanan. 

-limbah organik dapat dibuat menjadi bentuk lain yang bermanfaat,seperti limbah serabut kelapa 

dijadikan kerajinan tangan berupa keset. 

-limbah organik kertas dapat dijadikan kerajinan handmade seperti bunga kertas 

-limbah organik dapat dijadikan pupuk kompos dengan bantuan mikrooorganisme. 

 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 
 



 

 

  Mampu mengubah 

cara pendekatan atau 

pemikiran 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Banyak bencana alam yang menimpa Indonesia baik itu tsunami, gunung meletus,badai, angin 

puting beliung dll yang menyebabkan rusaknya keseimbangan lingkungan, menurut pendapat 

kalian apakah bencana tersebut murni atas kesalahan manusia ? 

Kunci jawaban: 

Terlepas akibat dari perbuatan manusia, bencana tersebut terjadi atas kehendak Allah. Seperti 

pada Firmannya Q.S Ar-Ruum ayat 41” Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” dari penjelasan ayat 

diatas Allah tidak bermaksud menyiksa manusia dengan kerusakan kerusakan tersebut, 

melainkan Allah hanya menegur umatnya agar lebih bersyukur atas apa yang diberikan. 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

 

Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan, bahkan islam bukan hanya memerintahkan 

kebersihan jasmani tapi jiwa juga harus bersih dari sifat-sifat yang kotor, seperti syirik,munafiq, 

maksiat, iri hati, dengki, sombong,, dan lain-lain. Menurut anda mengapa hal diatas bisa 

termasuk dalam masalah kebersihan ? 

Kunci jawaban:  

Karen jika kebersihan hati tidak dijaga nantinya manusialah yang akan merasakan dampaknya, 



akibat dari penyakit hati tersebut akan menimbulkan rasa kurang kepedulian,acuk tak acuh 

terhadap lingkungan. Sehinggaterjadi pencemaran lingkungan,kerusakan lingkungan dll. 

 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 
 

3 Berpikir Original 

(Originality) 

Mampu melahirkan 

ungkapan yang baru 

dan unik 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air merpakan  salah  satu  pencemaran lingkungan, karena air merupakan sumber kehidupan . 

buatlah simbol dalam menjaga pencemaran air ? 

Kunci jawaban: 

Minimal simbol didukung unsur kata-kata yang menandakan termasuk limbah bahan berbahaya 

dan beracun. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 
 

  Mampu membuat 

kombinasi-kombinasi 

yang tak lazim dari 

bagian-bagian atau 

unsur-unsur 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
(sumber:https://www.google.co.id/search?q=limbah+kelapa=batok&rlz=1C

DGOYI_enlD664ID664&hl=id&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwi-wZ6M--

fTAhXHRI8KHdQpDMsQ_AUICigB&biw=320&bih=404) 

Selama ini limbah dari batok kelapa ini  digunakan sebagai tempat minum yang unik,Dapatkah 

limbah batok kelapa ini dikombinasi dengan bahan lain untuk menghasilkan suatu produk? 

Kemukakan alasan Anda? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci jawaban: 

Tentu bisa,  Limbah k batok kelapa ini dikombinasi dengan minimal 3 unsur yang berbeda untuk 

menghasilkan sebuah produk. 

Limbah batok kelapa dikombinasi dengan beberapa biji-biji kering  disusun menyerupai bentuk 

hewan, dipasangkan mata dakocan, dan dipasangkan tali agel menyerupai sendal sehingga dibuat 

kerajinan tangan berupa gantungan kunci yang bermacam karakter dan sendal. 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

 

              

4 Berfikir 

Elaboratif 

(Elaboration) 

Mampu memperkaya 

dan mengembangkan 

suatu gagasan atau 

produk 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahu kah kamu,,bahwa dalam sehari manusia menghirup udara 2.880 liter oksigendan 11.376 

liter nitrogen bayangkan  jika apa yang kita hirup itu adalah polusi polusi diudara ada berapa 

penyakit yang kita terima dalam waktu jangka panjang salah satunya yaitu dapat mempercepat 

penuaan pada kulit dan otak , timbulnya penyakit ISPA,sehingga beresiko tinggi terkena stroke. 

Bagaimanakah penanganan penanganan yang tepat agar tidak mencemari udara sehingga  

menghasilkan sebuah produk? 

Kunci jawaban: 

Dibatasi minimal 2 gagasan yang dikembangkan. 

- melakukan  reboisasi dengan penanaman pohon kembali,agar dapat mengurangi emisi karbon 

di udara 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

-meminimalisir penggunaan kendaraan misal dengan menggantinya menggunkan sepeda sebagai 

alat transportasi selain ramah lingkungan juga dapat membuat tubuh lebih sehat. 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pencemaran  limbah pabrik tahu di Sungai Cibuyut oleh beberapa pabrik tahu yang berada di 

wilayah Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku menyebabkan masyarakat Desa Jelat kesulitan 

mendapat air bersih lantaran sungai tersebut sebagai satu-satunya sumber air yang biasa 

digunakan masyarakat untuk keperluan rumah tangga. Bukan hanya untuk keperluan rumah 

tangga, air dari sungai itu juga digunakan untuk mengairi kolam warga namun dengan 

tercemarnya sungai, ikan banyak yang mati karena air tersebut menimbulkan bau yang tidak 

sedap. Bagaimanakah penanganan limbah cair pabrik tahu agar tidak menimbulkan bau yang 

tidak sedap dan menghasilkan sebuah produk?  

Kunci jawaban:  

Dibatasi dengan minimal 2 teknologi yang dikembangkan. 

-Penanganan limbah cair pabrik tahu agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap yaitu dengan 

cara biofilter, biofilter dapat mengurangi zat berbahaya yang terkandung didalam limbah serta 

dapat menetralisir bau tidak sedap yang dihasilkan oleh limbah. Salah satu bahan yang efektif 

dalam mengatasi pencemaran adalah eceng gondok dan kulit pisang yang dipadu dengan arang, 

sabut kelapa, pasir dan batu kerikil. Bahan tersebut dapat menetralisir zat berbahaya serta bau 



tidak sedap yang ditimbulkan limbah. Proses filterisasi menghasilkan air bersih, terbebas dari 

bau, bahan organik dan bahan anorganik yang terdapat didalamnya. 

-Limbah cair pabrik tahu dapat dimanfaatkan menjadi produk pangan nata de soya.  

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 
 

  Menambah atau 

merinci detail-detail 

suatu objek, gagasan 

atau situasi sehingga 

menjadi lebih 

menarik 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(sumber:https://www.google.co.id/search?q=limbah+botol+plastik.bekas

&rlz=1CDGOYI_enID664ID664&hI=id&prmd=inv&source=Inms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUvbT8k4vUAhVJOI8KhaAtCwAQ_ 

AUICigB&biw=320&bih=404 

 

Dapatkah limbah botol plastik bekas dengan penambahan detail menjadikan limbah botol plastik 

bekas tersebut menghasilkan produk yang bernilai ekonomis? Kemukakan pendapat Anda? 
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Kunci jawaban: 

Apabila dapat menjabarkan dengan runtut langkah-langkah pembuatan produk. 

Limbah botol plastik bekas dapat dibuat menjadi miniatur-miniatur yang berkarakter cantik dan 

lucu bernilai ekonomis. Melalui proses botol dibersihkan, memotong botol sesuai dengan bentuk 

yang diinginkan. Setelah itu diwarnai dengan piloks lalu tambahkan hiasan kain wol dan mata 

dakocan sehingga jadilah miniatur-miniatur yang berkarakter cantik dan lucu. 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 

 

 
(sumber:https://www.google.co.id/search?q=koran++bekas&rlz=1CDG

OYI_enlD664ID664&hl=id&source=lnms&tbm=isch) 

 

Dapatkah limbah koran dengan penambahan detail menjadikan limbah ban bekas tersebut 

menghasilkan produk  yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi? Kemukakan pendapat Anda? 



Kunci jawaban: 

Dapat. Dengan penambahan minimal 2 detail. 

Limbah bahan  koran bekas dengan penambahan tali agel, papa triplek dan lem , dsb dapat 

menghasilkan produk berupa bingkai cantik,tempat alat tulis,keranjang anyam, kap lampu 

gantung,bunga, dan hiasan lampu. 

 

Rubrik Skor 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

dan lengkap sesuai dengan kunci 

jawaban. 

3 

Mendeskripsikan jawaban dengan benar 

tetapi kurang sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2 

Jawaban benar tetapi penjelasan tidak 

sesuai dengan kunci jawaban. 

1 

Jawaban tidak benar. 0 
 

 



KISI-KISI ANGKET KECEMASAN 

Identitas Responden 

Nama   : ..................................................... 

Kelas/No. Absen : ..................................................... 

Petunjuk Pengisian : 

a) Angket tidak dimaksudkan untuk penilaian, akan tetapi hanya untuk mengetahui apa yang Anda rasakan selama 

mengikuti proses pembelajaran IPA. 

b) Tidak ada jawaban benar atau salah, sehingga tidak perlu terpengaruh oleh pendapat teman. 

c) Bacalah setiap pernyataan dengan baik kemudian tetapkan jawaban dengan memberi tanda cek (√) pada jawaban 

yang Anda pilih. 

Keterangan : 

SS : Sangat Sesuai 

S : Sesuai 

J : Jarang 

TP : Tidak Pernah 



 

Indikator 

 

Sub Indikator 

 Jenis Pernyataan Jawaban 

_ + SS S J TP 

Secara kognitif.  individu tersebut terus 

menerus mengkhawatirkan 

segala macam masalah yang 

mungkin terjadi dan sulit 

sekali berkonsentrasi atau 

mengambil keputusan. 

1. Saya merasa susah 

berkonsentrsi ketika 

belajar untuk ulangan 

biologi. 

 

 

2. Saya merasa gelisah 

ketika akan menghadap 

ulangan biologi. 

 

 

 

 

 

 

3. Saya merasa khawatir 

jika waktu yang tersedia 

tidak cukup untuk 

menyelesaikan butir 

soal. 

 

4. saya merasa 

enjoy ketika 

menjawab 

pertanyaan oleh 

guru. 

 

5. saya merasa 

percaya diri jika 

jawaban saya 

salah ketika 

mengerjakan 

soal di depan 

kelas. 

 

6.saya merasa 

lebih rileks 

menjelang 

ulangan biologi 

besok harinya. 

    



Secara motorik.  sering gugup dan 

mengalami kesukaran dalam 

berbicara. 

 

1. Tangan saya 

 gemetar ketika 

mengerjakan soal 

Biologi di depan 

kelas 

. 

 

 

2. Suara saya 

 bergetar ketika 

 berbicara di depan 

kelas. 

 

3. Saya merasa lebih 

santai dari teman 

yang lain, ketika 

guru akan menunjuk 

siswa untuk mengerj- 

akan soal di depan 

kelas. 

 

4. Saya merasa lebih 

fokus dalam 

 mengerjakan soal  

ulangan ketika 

 teman-teman sudah 

 banyak yang selesai 

dan keluar dari kelas. 

    

Secara afektif. Dalam emosi individu tidak 

tenang dan mudah  

tersinggung, sehingga 

 memungkinkan ia depresi. 

 

1.  Saya merasa takut 

akan ditertawakan 

ketika salah 

Menjawab 

pertanyaan dari 

 guru.  

3. Saya merasa kurang 

tambahan jam pada 

pelajaran biologi. 

 

 

 

    



2. Saya merasa 

 tertekan setiap kali 

mengerjakan soal-

soal biologi 

4. Saya merasa enjoy 

selama mengerjakan 

soal-soal ulangan 

biologi 

 



ANGKET KECEMASAN 

Identitas Responden 

Nama   : ..................................................... 

Kelas/No. Absen : ..................................................... 

Petunjuk Pengisian : 

a) Angket tidak dimaksudkan untuk penilaian, akan tetapi hanya untuk 

mengetahui apa yang Anda rasakan selama mengikuti proses pembelajaran 

IPA. 

b) Tidak ada jawaban benar atau salah, sehingga tidak perlu terpengaruh oleh 

pendapat teman. 

c) Bacalah setiap pernyataan dengan baik kemudian tetapkan jawaban 

dengan memberi tanda cek (√) pada jawaban yang Anda pilih. 

Keterangan : 

SS : Sangat Sesuai 

S : Sesuai 

J : Jarang 

TP : Tidak Pernah 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. Pernyataan Jawaban Jenis 

Pernyataan SS S J  TP 

1. Saya merasa susah berkonsentrsi 

ketika belajar untuk ulangan 

biologi. 

     

_ 

2. Saya merasa gelisah ketika akan 

menghadap ulangan biologi. 

     

_ 

3. saya merasa enjoy ketika 

menjawab pertanyaan oleh guru. 

     

+ 

4. saya merasa percaya diri jika 

jawaban saya salah ketika 

mengerjakan soal di depan kelas. 

     

+ 

5. Saya merasa khawatir jika waktu 

yang tersedia tidak cukup untuk 

menyelesaikan butir soal. 

     

_ 

6. saya merasa lebih rileks 

menjelang ulangan biologi besok 

harinya. 

     

+ 

7. Tangan saya gemetar ketika 

mengerjakan soal Biologi di 

depan kelas. 

     

_ 

8. Saya merasa lebih santai dari 

teman yang lain, ketika guru 

akan menunjuk siswa untuk 

mengerjakan soal di depan kelas. 

     

+ 

9. Suara saya bergetar ketika 

 berbicara di depan kelas. 

    _ 

10. Saya merasa lebih fokus dalam 

 mengerjakan soal ulangan ketika 

 teman-teman sudah banyak yang 

     

+ 



 

selesai dan keluar dari kelas 

11. Saya merasa takut akan 

ditertawakan ketika salah 

menjawab pertanyaan dari 

 guru. 

     

_ 

12. Saya merasa kurang tambahan 

jam pada pelajaran biologi 

     

+ 

13.  Saya merasa enjoy selama 

mengerjakan soal-soal ulangan 

biologi 

     

+ 

14. Saya merasa tertekan setiap kali 

mengerjakan soal-soal biologi 

     

_ 
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LAMPIRAN 4 : 

INSTRUMENT PENELITIAN 

4.1 Hasil Uji Coba Tes Soal Kemampuan Berpikir Kreatif 

4.2 Perhitungan Manual Analisis Validitas Soal 

4.3 Tabel Analisis Validitas Per Item Soal  

4.4 Perhitungan Manual Reliabilitas Soal 

4.5 Tabel Analisis Reliabilitas Soal 

4.6 Analisis Tingkat Kesukaran Soal  

4.7 Tabel Analisis Tingkat Kesukaran Soal  

4.8 Analisis Daya Pembeda Soal 

4.9 Tabel Daya Pembeda Soal 

4.10 Nilai R Product Moment 
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Lampiran 4.1 

HASIL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 
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Lampiran 4.2 

PERHITUNGAN MANUAL ANALISIS VALIDASI TES 

Untuk soal nomor 1, perhitungan validitasnya yaitu: 
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 Kemudian dengan menggunakan rumus: 

    
  ∑      ∑    ∑  

√  ∑  
   ∑   

    ∑    ∑    

  

    
                  

√                                  
  

    
           

√                             
  

    
    

√         
  

    
    

         
  

           

  
  

∑    ̅  

   
  

  
  

  

  
  

  
         

   √         742 

  
  

∑    ̅  

   
  

  
  

    

  
  

  
          

   √             

 Kemudian penulis menentukan        

                  selanjutnya 

membandingkan         dan       . Jika 

               maka soal tersebut 

dinyatakan valid. Sehingga dari 

perhitungan di atas butir soal nomor satu 

dinyatakan valid karena         

                   . Dengan cara 

perhitungan yang sama, maka penulis 

melakukan perhitungan sampai butir soal 

ke-10. 
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136 

 

Lampiran 4.3  

 

TABEL ANALISIS VALIDITAS ITEM TES 
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Lampiran 4.4 

PERHITUNGAN MANUAL RELIABILITAS ITEM TES 

Untuk menguji reliabilitas tes digunakan rumus Alpha Cronbach yang dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

    (
 

   
)(  

∑  
 

   
) 

Dengan: 

  
  

∑  
  

 ∑   
 

 

 
 dan   

  
∑  

  
 ∑   

 

 

 
   

Nomor Item Soal 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ƩXi 62 55 55 61 61 60 62 62 49 62 71 26 

(Ʃxi)
2
 3844 3025 3025 3721 3721 3600 3844 3844 2401 3844 5041 676 

ƩXi
2
 144 121 121 137 145 132 144 146 109 146 193 40 
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   4 

  
  

    
    

  

  
 

          

  
        

  
  

    
    

  

  
 

          

  
        

  
  

    
    

  

  
 

         

  
        

   
  

    
    

  

  
 

          

  
        

   
  

    
    

  

  
 

          

  
        

   
  

   
   

  

  
 

        

  
        

 

∑  
  =    

     
     

       
  

 

 

∑  
                                                      

                   

∑  
         

 

  
  

       
      

  

  
 

       
      

  

  
 

                

  
 

         

  
           

 

    (
 

   
) (  

∑  
 

  
 )  

    (
  

    
)(  

     

        
)  
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Dengan demikian butir-butir soal  tersebut reliabel dan dapat digunakan dalam 

penelitian. 
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Lampiran 4.5 

 

TABEL ANALISIS RELIABILITAS ITEM TES 
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ANALISIS TINGKAT KESUKARAN 

Menggunakan rumus sebagai berikut: 

  
 

  
  

Berikut hasil analisis tingkat kesukaran item: 

1.   
  

  
       (sedang) 

2.   
  

  
       (sedang) 

3.   
  

  
       (sedang) 

4.   
  

  
       (sedang) 

5.   
  

  
       (sedang) 

6.   
  

  
       (sedang) 

7.   
  

  
       (sedang) 

8.   
  

  
       (sedang) 

 

 

 

9.   
  

  
       (sedang) 

10.   
  

  
       (sedang) 

11.   
  

  
       (mudah) 

12.   
  

  
       (sukar)  

L
a
m

p
ira

n
 4

.6
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Lampiran 4.7 

Tabel Analisis Tingkat Kesukaran 
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Lampiran 4.8 

ANALISIS DAYA PEMBEDA 

Adapun rumus untuk menentukan daya beda tiap item instrumen penelitian 

digunakan rumus sebagai berikut: 

   
  
  
 
  
  
       

Berikut hasil analisis daya pembeda: 

1.    
  

 
 
  

 
       

2.    
  

 
 
 

 
       

3.    
  

 
 
 

 
       

4.    
  

 
 
  

  
       

5.    
  

 
 
  

 
       

6.    
  

 
 
  

 
       

7.    
  

 
 
  

 
       

8.    
  

 
 
  

 
   

9.    
  

 
 
  

 
       

10.    
  

 
 
  

 
   

11.    
  

 
 
  

 
   

12.    
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Lampiran 4.9 

Tabel Analisis Daya Pembeda 
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Keterangan: 

J : Jelek 

C : Cukup 

B : Baik 

SB : Sangat Baik 

 



149 
 

Lampiran 4.10 

NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 

 

N 

Taraf Signifikan 

N 

Taraf Signifikan 

N 

Taraf Signifikan 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345 

4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330 

5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317 

6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306 

7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296 

8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286 

9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278 

10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270 

11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263 

12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256 

13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230 

14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210 

15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194 

16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181 

17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148 

18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128 

19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115 

20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105 

21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097 

22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091 

23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086 

24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081 

25 0.396 0.505 49 0.281 0.364       

26 0.388 0.496 50 0.279 0.361       
Sumber: Novalia dan Muhammad Syazali. 2014. Olah Data Penelitian Pendidikan. Lampung. Aura 
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LAMPIRAN 5 : 

HASIL DATA PENELITIAN 

5.1 daftar nilai kemampuan berpikir kreatif dan 

kecemasan peserta didik 

5.2 Distribusi Data Skor Kemampuan berpikir Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

5.3 Pencapaian posttest kelas eksperimen 

5.4 Perhitungan Angket Kecemasan Per-Indikator Kelas 

Eksperimen  

5.5 Perhitungan Angket Kecemasan Peserta Didik 
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Lampiran 5.1 

DAFTAR NILAI KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DAN KECEMASAN 

PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Kelas Eksperimen 
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Kelas Kontrol 
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Lampiran 5.2 

Distribusi Data Skor Kemampuan berpikir kreatif Materi perubahan 

lingkungan Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas eksperimen  kelas kontrol 

xi xi−X (xi−X)
2
 xi xi−X (xi−X)

2
 

62.5 -13.542 183.377 45.83 -19 378.205 

62.5 -12.500 156.20 45.83 -21 434.306 

62.5 -8.330 69.389 54.17 -4 17.306 

62.5 54.026 2918.860 54.17 54 2934.389 

66.67 66.670 4444.889 54.17 54 2934.389 

66.67 66.670 4444.889 54.17 54 2934.389 

66.67 66.670 4444.889 54.17 54 2934.389 

66.67 66.670 4444.889 58.33 58 3402.889 

70.83 70.830 5016.889 58.33 58 3402.889 

70.83 70.830 5016.889 58.33 58 3402.889 

70.83 70.830 5016.889 58.33 58 3402.889 

70.83 70.830 5016.889 58.33 58 3402.889 

70.83 70.830 5016.889 58.33 58 3402.889 

70.83 70.830 5016.889 62.5 63 3906.250 

75 75.000 5625.000 62.5 63 3906.250 

75 75.000 5625.000 62.5 63 3906.250 

75 75.000 5625.000 62.5 63 3906.250 

75 75.000 5625.000 66.67 67 4444.889 

75 75.000 5625.000 66.67 67 4444.889 

79.17 79.170 6267.889 66.67 67 4444.889 

79.17 79.170 6267.889 66.67 67 4444.889 

79.17 79.170 6267.889 66.67 67 4444.889 

79.17 79.170 6267.889 66.67 67 4444.889 

79.17 79.170 6267.889 70.83 71 5016.889 

79.17 79.170 6267.889 70.83 71 5016.889 

83.33 83.330 6943.889 70.83 71 5016.889 

83.33 83.330 6943.889 70.83 71 5016.889 

83.33 83.330 6943.889 75 75 5625.000 

83.33 83.330 6943.889 75 75 5625.000 

83.33 83.330 6943.889 75 75 5625.000 
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Kelas eksperimen  kelas kontrol 

xi xi−X (xi−X)
2
 xi xi−X (xi−X)

2
 

83.33 83.330 6943.889 75 75 5625.000 

87.5 87.500 7656.250 79.16 79 6266.306 

87.5 87.500 7656.250 79.17 79 6267.889 

87.5 87.500 7656.250 79.17 79 6267.889 

91.67 91.670 8403.389 83.33 83 6943.889 

91.67 91.670 8403.389 83.33 83 6943.889 

2738 

 

198379.959 2350 

 

150533.456 

 

DESKRIPSI DATA 

1. Kelas Eksperimen 

a. Standar Deviasi 

   
∑     ̅  

     
 

          

      
           

   √                     

b. Rata-rata 

 ̅  
∑ 

 
 

    

  
         

c. Modus = 70.83 

d. Median = 75 

e. Rentang                   

2. Kelas Kontrol 

a. Standar Deviasi 

   
∑     ̅  

     
 

          

      
             

   √                       

b. Rata-rata  

 ̅  
∑ 

 
 

    

  
         

c. Modus = 58.33 

d. Median = 67 

e. Rentang                   
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PENCAPAIAN  POSTEST KELAS EKSPERIMEN 

 

     

Lampiran 5.3 
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PENCAPAIAN POSTEST KELAS KONTROL 
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Perhitungan Postest Mengenai Indikator Kemampuan berpikir kreatif. 

Rumus = 
Skor Siswa Tiap Item     

X 100 
  Skor Total 
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Lampiran 5.4 

Perhitungan Angket Kecemasan Per-Indikator Kelas Eksperimen  
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Perhitungan Angket Kecemasan Per-Indikator Kelas Kontrol 

 



206 
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Lampiran 5.5 

Perhitungan Angket Kecemasan Peserta Didik 

      

 

Aspek Kecemasan Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Secara kognitif    

   
             

   

   
             

Secara motorik    

   
             

   

   
          

Secara afektif    

   
             

   

   
          

 

Rumus = 
Jumlah Skor yang diperoleh 

X 100 % 
            Jumlah Skor Maksimal
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 LAMPIRAN 6 : 

HASIL OLAH DATA PENELITIAN 

6.1 Uji Normalitas Kemampuan Berpikir Kreatif 

Kelas Eksperimen 

6.2 Uji Normalitas Kemampuan Berpikir Kreatif 

Kelas Kontrol 

6.3 Pengelompokan Kelas Eksperimen Berdasarkan Tingkat 

Kecemasan Siswa 

6.4 Pengelompokan Kelas Kontrol Berdasarkan Tingkat 

Kecemasan Siswa 

6.5 Uji Normalitas Kemampuan Berpikir Kreatif 

Peserta Dengan Kecemasan  Yang Tinggi 

6.6 Uji Normalitas Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta 

Didik Dengan Kecemasan Yang Sedang 

6.7 Uji Normalitas Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta 

Didik Dengan Kecemasan Yang Rendah 

6.8 Perhitungan Uji Homogenitas Kemampuan Berpikir 

Kreatif Kelas Eksperimen Dan Kontrol 

6.9 Hasil Perhitungan Uji Hipotesis Menggunakan  Analisis 

Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

6.10     Uji Komparasi Ganda Metode ‘Scheffe’ 

6.11 Tabel Nilai Kritis Uji Liliefors 

6.12 Tabel Nilai Kritis Distribusi Chi Kuadrat (  ) 

 

 

 

 

5.1 Distribusi Data Skor Kemampuan berpikir Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 
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Lampiran 6.1 

UJI NORMALITAS KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

KELAS EKSPERIMEN 
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HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

KELAS EKSPERIMEN 

1) Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2) Taraf Signifikansi ( )       

3) Statistik Uji 

       (  )   (  ) ;    
    ̅

 
 

4) Komputasi  

 ̅  
∑  

 
 
       

  
        

         

   = 
(    ̅)

 
 
           

      
        

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai    . 

Menentukan nilai  (  )  
    

 
 

 (  )  
 

  
        

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai    . 

Menentukan Lhitung berdasarkan        (  )   (  )   

Nilai                

Menentukan Ltabel dengan rumus: 

       
     

√  
        

5) Daerah kritik    *        (   )+; n ukuran sampel                

6) Keputusan Uji 

                          . Berdasarkan hal tersebut maka H0 diterima. 

7) Kesimpulan 

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 6.2 

UJI NORMALITAS KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

KELAS KONTROL 
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HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

KELAS KONTROL 

1) Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2) Taraf Signifikansi ( )       

3) Statistik Uji 

       (  )   (  ) ;    
    ̅

 
 

4) Komputasi  

 ̅  
∑  

 
 
    

  
        

         

   = 
(    ̅)

 
 
            

      
        

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai    . 

Menentukan nilai  (  )  
    

 
 

 (  )  
 

  
        

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai    . 

Menentukan Lhitung berdasarkan        (  )   (  )   

Nilai                

Menentukan Ltabel dengan rumus: 

       
     

√  
        

5) Daerah kritik    *        (   )+; n ukuran sampel                

6) Keputusan Uji 

                          . Berdasarkan hal tersebut maka H0 diterima. 

7) Kesimpulan 

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 



Lampiran 6.3 

PENGELOMPOKAN KELAS EKSPERIMEN BERDASARKAN TINGKAT 

KECEMASAN SISWA 

 

 



PENGELOMPOKAN KELAS KONTROL BERDASARKAN TINGKAT 

KECEMASAN SISWA 
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Lampiran 33 

UJI NORMALITAS KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

PESERTA DENGAN KECEMASAN  YANG TINGGI 
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HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS KEMAMPUAN BERPIKIR 

KREATIF PESERTA DIDIK  DENGAN KECEMASAN  YANG TINGGI 

1) Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2) Taraf Signifikansi ( )       

3) Statistik Uji 

       (  )   (  ) ;    
    ̅

 
 

4) Komputasi  

 ̅  
∑ 

 
 
      

  
        

         

   = 
(    ̅)

 
 
            

       
           

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai    . 

Menentukan nilai  (  )  
    

 
 

 (  )  
 

  
            

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai    . 

Menentukan Lhitung berdasarkan        (  )   (  )   

Nilai                 

Menentukan Ltabel dengan rumus: 

                   

5) Daerah kritik    *        (   )+; n ukuran sampel                  

6) Keputusan Uji 

                              Berdasarkan hal tersebut maka H0 

diterima. 

7) Kesimpulan Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 



212 

 

 

 



 

 

Lampiran 6.6 

UJI NORMALITAS KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF PESERTA DIDIK 

DENGAN KECEMASAN YANG SEDANG 

 



 

 

 

UJI NORMALITAS KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF PESERTA DIDIK 

DENGAN KECEMASAN YANG SEDANG 

 

1) Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2) Taraf Signifikansi ( )       

3) Statistik Uji 

       (  )   (  ) ;    
    ̅

 
 

4) Komputasi  

 ̅  
∑ 

 
 
       

  
            

             

   = 
(    ̅)

 
 
                 

           
            

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai    . 

Menentukan nilai  (  )  
    

 
 

 (  )  
 

  
            

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai    . 

Menentukan Lhitung berdasarkan        (  )   (  )   

Nilai                 

Menentukan Ltabel dengan rumus: 

       
     

√  
        

5) Daerah kritik    *        (   )+; n ukuran sampel                  

6) Keputusan Uji                               Berdasarkan hal 

tersebut maka H0 diterima. 

7) Kesimpulan Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 35 

UJI NORMALITAS KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF PESERTA DIDIK 

DENGAN KECEMASAN YANG RENDAH 
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HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS KEMAMPUAN BERPIKIR 

KREATIF PESERTA DIDIK DENGAN KECEMASAN YANG RENDAH 

 

1) Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2) Taraf Signifikansi ( )       

3) Statistik Uji 

       (  )   (  ) ;    
    ̅

 
 

4) Komputasi  

 ̅  
∑ 

 
 
      

  
            

            

   = 
(    ̅)

 
 
             

       
            

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai    . 

Menentukan nilai  (  )  
    

 
 

 (  )  
 

  
         

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai    . 

Menentukan Lhitung berdasarkan        (  )   (  )   

Nilai                 

Menentukan Ltabel dengan rumus: 

                    

5) Daerah kritik    *        (   )+; n ukuran sampel                  

6) Keputusan Uji                               Berdasarkan hal 

tersebut maka H0 diterima. 

7) Kesimpulan  Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 36 

PERHITUNGAN UJI HOMOGENITAS KEMAMPUAN BERPIKIR 

KREATIF KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

1. Uji Homogenitas Antar Baris (Pendekatan Pembelajaran) 

perhitungan homogenitas antar baris (pendekatan pembelajaran) 

Pendekatan  modul 

biologi berbasis I-

SETS 

tanpa Pendekatan  modul 

biologi berbasis I-SETS 
x1

2
 x2

2
 

62.5 45.83 3906.25 2100.39 

62.5 45.83 3906.25 2100.39 

62.5 54.17 3906.25 2934.39 

62.5 54.17 3906.25 2934.39 

66.67 54.17 4444.89 2934.39 

66.67 54.17 4444.89 2934.39 

66.67 54.17 4444.89 2934.39 

66.67 58.33 4444.89 3402.39 

70.83 58.33 5016.89 3402.39 

70.83 58.33 5016.89 3402.39 

70.83 58.33 5016.89 3402.39 

70.83 58.33 5016.89 3402.39 

70.83 58.33 5016.89 3402.39 

70.83 62.5 5016.89 3906.25 

75 62.5 5625.00 3906.25 

75 62.5 5625.00 3906.25 

75 62.5 5625.00 3906.25 

75 66.67 5625.00 4444.89 

75 66.67 5625.00 4444.89 

79.17 66.67 6267.89 4444.89 

79.17 66.67 6267.89 4444.89 

79.17 66.67 6267.89 4444.89 

79.17 66.67 6267.89 4444.89 

79.17 70.83 6267.89 5016.89 

79.17 70.83 6267.89 5016.89 

83.33 70.83 6943.89 5016.89 

83.33 70.83 6943.89 5016.89 
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83.33 75 6943.89 5625.00 

83.33 75 6943.89 5625.00 

83.33 75 6943.89 5625.00 

83.33 75 6943.89 5625.00 

87.5 79.16 7656.25 6266.31 

87.5 79.17 7656.25 6267.89 

87.5 79.17 7656.25 6267.89 

91.67 83.33 
8403.39 

6943.89 

91.67 83.33 8403.39 6943.89 

2738 2350 210677.08 156838.81 

 

Rangkuman Analisis Uji Homogenitas 

Kelas nj fj 1/fj SSj Sj
2
 Log Sj

2
 fj Log Sj

2
 

Eksperimen 36 35 0.02857 2513.02 71.801 1.856 64.964 

Kontrol 36 35 0.02857 3437.33 98.210 1.992 69.725 

Jumlah 72 70 0.057 5950.35 170.010 3.848 134.690 

K 2 

  Daerah kritik   : χ
2
0,05;1 = 3,481 

                          DK = {χ
2
 | χ

2
 > 3,481}; χ

2
hitung = 0.806 

∈ D 

  Keputusan uji  : H0 diterima   

  Kesimpulan     : Variansi dari kedua populasi tersebut 

sama (homogen). 

N 72 

F 70 

RKG 85.005 

Log RKG 1.929 

f Log RKG 135.061 

1/f 0.014 

C 1.014 

χ
2
hitung 0.806 

χ
2
tabel 3.481 

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Bartlett yaitu sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

H0 :  
  =   

  =   =   
   (populasi yang homogen). 

H1 :  Populasi tidak homogen. 

2) Taraf Signifikansi ( )       
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3) Statistik Uji 

Diketahui:      

                            

                                   

    
 

  (   )
(∑

 

  
 
 

  
)  

    
 

  (   )
((

 

  
  

 

  
)  

 

  
)  

     
 

  ( )
((                )       )  

    
 

  
(             )  

    
 

  
(       )  

           

         

    ∑  
  

(∑  )
 

  
  

    ∑  
  

(∑  )
 

  
  

              
(    ) 
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Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama untuk    . 

             

    
∑   

∑  
 
                  

     
 
       

  
         

Selanjutnya menentukan   
  dengan rumus sebagai berikut: 

  
  

∑   (    ̅ )
 

    
 
∑   

    
  

  
  

∑   

    
 
         

  
         

  
  

∑   

    
 
       

  
         

Kelas  Log Sj
2
 fj Log Sj

2
 

Eksperimen 
1.856 64.964 

Kontrol 
1.992 69.725 

Jumlah 
3.848 134.690 

 

Selanjutnya menentukan nilai uji        
 , yaitu sebagai berikut: 

       
  

     

 
(        ∑        

 )  

       
  

     

     
(                    )  

       
       (  (     )         )  

       
       (              )  

       
       (    )  

       
         

Selanjutnya menentukan nilai uji       
 , yaitu sebagai berikut: 

      
 = χ

(    - )
 = χ

(       - )
 = χ

(       )
 = 3,481; melihat tabel nilai chi kuadrat 

dengan derajat kebebasan (k – 1) = (2 – 1) = 1  
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4) Daerah Kritik  

DK = { χ │χ
      
   (     )

 } = { χ │χ
      
   3,481} ; χ

      
  =        DK. 

5) Keputusan Uji 

χ
      
  =        χ

     
  = 3,481 maka H0  diterima 

6) Kesimpulan 

Variansi dari kedua populasi sama (homogen). 

 

2. Uji Homogenitas Antar Kolom (Tingkat Kecemasan) 

No. 
Perhitungan homogenitas antar kolom (Tingkat Kecemasan) 

SI T x1 SI S x2 SI R x3 x1
2
 x2

2
 x3

2
 

1 54.16 45.83 45.83 2933.31 2100.39 2100.39 

2 54.16 54.16 58.33 2933.31 2933.31 3402.39 

3 58.33 54.16 62.5 3402.39 2933.31 3906.25 

4 62.5 54.16 66.67 3906.25 2933.31 4444.89 

5 62.5 58.33 70.83 3906.25 3402.39 5016.89 

6 62.5 58.33 70.83 3906.25 3402.39 5016.89 

7 62.5 58.33 70.83 3906.25 3402.39 5016.89 

8 62.5 62.5 70.83 3906.25 3906.25 5016.89 

9 66.67 62.5 79.16 4444.89 3906.25 6266.31 

10 66.67 66.67 79.16 4444.89 4444.89 6266.31 

11 66.67 66.67 83.33 4444.89 4444.89 6943.89 

12 66.67 66.67 91.67 4444.89 4444.89 8403.39 

13 70.83 66.67 

 

5016.89 4444.89 

 
14 70.83 66.67 

 

5016.89 4444.89 

 15 70.83 70.83 

 

5016.89 5016.89 

 16 75 70.83 

 

5625.00 5016.89 

 17 75 70.83 

 

5625.00 5016.89 

 18 75 75 

 

5625.00 5625.00 

 19 75 75 

 

5625.00 5625.00 

 20 75 75 

 

5625.00 5625.00 

 



222 

 

21 79.16 75 

 

6266.31 5625.00 

 22 83.33 79.16 
 

6943.89 6266.31 
 23 83.33 79.16 

 

6943.89 6266.31 

 24 83.33 79.16 

 

6943.89 6266.31 

 25 83.33 79.16  6943.89 6266.31  

26 87.5 79.16  7656.25 6266.31  

27  79.16   6266.31  

28  83.33   6943.89  

29  83.33   6943.89  

30  83.33   6943.89  

31  87.5   7656.25  

32  87.5   7656.25  

33  87.5   7656.25  

34  91.67   8403.39  

jumlah 1833 2433 850 131453.58 178496.72 61801.36 

  

rangkuman uji homogenitas 

Sikap Ilmiah nj fj 1/fj SSj Sj
2
 

Log 

Sj
2
 

fj Log 

Sj
2
 

SI Tinggi 26 25 0.040 2184.78 87.391 1.941 48.537 

SI Sedang 34 33 0.030 4356.89 132.027 2.121 69.982 

SI Rendah 12 11 0.091 1597.28 145.207 2.162 23.782 

Jumlah 72 69 0.161 8138.95 364.625 6.224 142.300 

k 3 

  Daerah kritik   : χ
2
0,05;2 = 5,991  

                 DK = {χ
2
 | χ

2
 > 5,991}; χ

2
hitung = 1,394 ∈ 

D 

  Keputusan uji  : H0 diterima   

  Kesimpulan     : Variansi dari ketiga populasi 

tersebut sama (homogen). 

N 72 

f 69 

RKG 117.956 

Log RKG 2.072 

f Log RKG 142.949 

1/f 0.014 

c 1.024 

χ
2
hitung 1.394 

χ
2
tabel 5.991 
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Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Bartlett yaitu sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

H0 :  
  =   

  =   =   
   (populasi yang homogen). 

H1 :  Populasi tidak homogen. 

2) Taraf Signifikansi ( )       

3) Statistik Uji 

Diketahui:      

                                      

                                        

    
 

  (   )
(∑

 

  
 
 

  
 
 

  
)  

    
 

  (   )
((

 

  
  

 

  
 

 

  
)  

 

  
)  

     
 

  ( )
((                 )       )  

    
 

  
(          )  

    
 

  
(     )  

           

         

    ∑  
  

(∑  )
 

  
  

    ∑  
  

(∑  )
 

  
  

              
(    ) 
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Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama untuk     . 

     4356.89 

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama untuk       

     1597.28 

    
∑   

∑  
 
                           

        
 
        

  
           

Selanjutnya menentukan   
  dengan rumus sebagai berikut: 

  
  

∑   (    ̅ )
 

    
 
∑   

    
  

  
  

∑   

    
 
        

  
          

  
  

∑   

    
 
       

  
          

  
  

∑   

    
 
       

  
          

 

Kelas  Log Sj
2
 fj Log Sj

2
 

SI (Tinggi) 
1.941 48.537 

SI (Sedang) 
2.121 69.982 

SI (Rendah) 
2.162 23.782 

Jumlah 
6.224 142.300 

 

Selanjutnya menentukan nilai uji        
 , yaitu sebagai berikut: 

       
  

     

 
(        ∑        

 )  

       
  

     

     
(             –         )  

       
       (  (     )         )  

       
       (               )  
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       (     )  

       
         

Selanjutnya menentukan nilai uji       
 , yaitu sebagai berikut: 

      
 = χ

(    - )
 = χ

(       - )
 = χ

(       )
 = 5,991; melihat tabel nilai chi kuadrat 

dengan derajat kebebasan (k – 1) = (3 – 1) = 2  

4) Daerah Kritik  

DK = { χ │χ
      
   (     )

 } = { χ │χ
      
   3,481} ; χ

      
  =        DK. 

5) Keputusan Uji 

χ
      
  =        χ

     
  = 5.991 maka H0  diterima 

6) Kesimpulan 

Variansi dari kedua populasi sama (homogen). 

 

3. Uji Homogenitas Antar Kolom (Tingkat Kecemaasan Kelas Eksperimen) 

NO 

Perhitungan homogenitas antar kolom (tingkat 

kecemasan  Kelas Eksperimen) 

SI T 

x1 
SI S x2 

SI R 

x3 
x1

2
 x2

2
 x3

2
 

1 62.5 62.5 66.67 3906.25 3906.25 4444.89 

2 62.5 66.67 70.83 3906.25 4444.89 5016.89 

3 62.5 66.67 70.83 3906.25 4444.89 5016.89 

4 66.67 70.83 70.83 4444.89 5016.89 5016.89 

5 70.83 75 70.83 5016.89 5625.00 5016.89 

6 62.5 75 79.16 5625.00 5625.00 6266.31 

7 62.5 79.16 83.33 5625.00 6266.31 6943.89 

8 62.5 79.16 91.67 5625.00 6266.31 8403.39 

9 79.16 79.16 

 

6266.31 6266.31 

 10 83.33 79.16 

 

6943.89 6266.31 

 11 83.33 83.33 

 

6943.89 6943.89 

 12 83.33 87.5 
 

6943.89 7656.25 

 13 
83.33 87.5 

 

6943.89 
7656.25 

 14 87.5 91.67 

 

7656.25 8403.39 

 jumlah 1050 1083 604 79753.64 84787.92 46126.03 
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rangkuman uji homogenitas 

Sikap Ilmiah nj fj 1/fj SSj Sj
2
 Log Sj

2
 fj Log Sj

2
 

SI Tinggi 14 13 0.091 1165.74 105.977 2.025 22.277 

SI Sedang 14 13 0.100 650.182 65.018 1.813 18.130 

SI Rendah 8 7 0.100 1862.18 186.218 2.270 22.700 

Jumlah 36 33 0.291 3678.11 357.213 6.108 63.108 

K 3 

  Daerah kritik   : χ
2
0,05;2 = 5,991 

                  DK = {χ
2
 | χ

2
 > 5,991}; χ

2
hitung = 0.014 ∈ D 

  Keputusan uji  : H0 diterima   

  Kesimpulan     : Variansi dari ketiga populasi 

tersebut sama (homogen). 

N 36 

F 33 

RKG 74.854 

Log RKG 1.874 

f Log RKG 61.849 

1/f 0.030 

c 1.044 

χ
2
hitung 0.014 

χ
2
tabel 5.991 

 

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Bartlett yaitu sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

H0 :  
  =   

  =   =   
   (populasi yang homogen). 

H1 :  Populasi tidak homogen. 

2) Taraf Signifikansi ( )       

3) Statistik Uji 

Diketahui:      
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  (   )
(∑

 

  
 
 

  
 
 

  
)  

    
 

  (   )
((
 

  
  
 

  
 
 

 
)  

 

  
) 

     
 

  ( )
((             

     )       )  

    
 

  
(           )  

    
 

  
(     )  

           

        

    ∑  
  

(∑  )
 

  
  

    ∑  
  

(∑  )
 

  
  

             
(    ) 

  
  

             
         

  
  

                    

           

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama untuk     . 

             

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama untuk       

              

    
∑   

∑  
 
                          

       
 
       

  
          

Selanjutnya menentukan   
  dengan rumus sebagai berikut: 

  
  

∑   (    ̅ )
 

    
 
∑   

    
  

  
  

∑   

    
 
         

  
          

  
  

∑   

    
 
       

  
         

  
  

∑   

    
 
       

 
         

Kelas  Log Sj
2
 fj Log Sj

2
 

SI (Tinggi) 
1.889 24.556 

SI (Sedang) 
1.869 24.301 

SI (Rendah) 
1.855 12.985 

Jumlah 
5.613 61.843 
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Selanjutnya menentukan nilai uji        
 , yaitu sebagai berikut: 

       
  

     

 
(        ∑        

 )  

       
  

     

     
(            –        )  

       
      (  (     )        )  

       
      (             )  

       
      (     )  

       
         

Selanjutnya menentukan nilai uji       
 , yaitu sebagai berikut: 

      
 = χ

(    - )
 = χ

(       - )
 = χ

(       )
 = 5,991; melihat tabel nilai chi kuadrat 

dengan derajat kebebasan (k – 1) = (3 – 1) = 2  

4) Daerah Kritik  

DK = { χ │χ
      
   (     )

 } = { χ │χ
      
   5.991} ; χ

      
  =        DK. 

5) Keputusan Uji 

χ
      
  =        χ

     
  = 5.991 maka H0  diterima 

6) Kesimpulan 

Variansi dari kedua populasi sama (homogen). 
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4. Uji Homogenitas Antar Kolom (Tingkat kecemasan Kelas Kontrol) 

NO Perhitungan homogenitas antar kolom (Tingkat Kecemasan  Kelas 

Kontrol) 

SI T x1 SI S x2 SI R x3 x1
2
 x2

2
 x3

2
 

1 54.16 45.83 45.83 2933.31 2100.39 2100.39 

2 54.16 54.16 58.33 2933.31 2933.31 3402.39 

3 58.33 54.16 62.5 3402.39 2933.31 3906.25 

4 62.5 54.16 79.16 3906.25 2933.31 6266.31 

5 62.5 58.33  3906.25 3402.39  

6 66.67 58.33  4444.89 3402.39  

7 66.67 58.33  4444.89 3402.39  

8 66.67 62.5  4444.89 3906.25  

9 70.83 66.67  5016.89 4444.89  

10 70.83 66.67  5016.89 4444.89  

11 75 66.67  5625.00 4444.89  

12 75 70.83  5625.00 5016.89  

13  70.83   5016.89  

14  75   5625.00  

15  75   5625.00  

16  79.16   6266.31  

17  79.16   6266.31  

18  83.33   6943.89  

19  83.33   6943.89  

20  878.5   7656.25  

jumlah 783 1350 246 51699.94 93708.81 15675.33 
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rangkuman uji homogenitas 

Sikap Ilmiah nj fj 1/fj SSj Sj
2
 Log Sj

2
 fj Log Sj

2
 

SI Tinggi 12 11 0.091 567.426 51.584 1.713 18.838 

SI Sedang 20 19 0.053 2590.56 136.345 2.135 40.558 

SI Rendah 4 3 0.333 568.465 189.488 2.278 6.833 

Jumlah 36 33 0.477 3726.45 377.418 6.125 66.229 

k 3 

  Daerah kritik   : χ
2
0,05;2 = 5,991 

                    DK = {χ
2
 | χ

2
 > 5,991}; χ

2
hitung = 3.103 ∈ D 

  Keputusan uji  : H0 diterima   

  Kesimpulan     : Variansi dari ketiga populasi tersebut 

sama (homogen). 

N 36 

f 33 

RKG 112.923 

Log RKG 2.053 

f Log RKG 67.742 

1/f 0.030 

c 1.074 

χ
2
hitung 3.103 

χ
2
tabel 5.991 

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Bartlett yaitu sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

H0 :  
  =   

  =   =   
   (populasi yang homogen). 

H1 :  Populasi tidak homogen. 

2) Taraf Signifikansi ( )       

3) Statistik Uji 

Diketahui:      

                                    

                                        

    
 

  (   )
(∑

 

  
 
 

  
 
 

  
)  

    
 

  (   )
((
 

  
  
 

  
 
 

 
)  

 

  
) 

     
 

  ( )
((             

    )       )  

    
 

  
(           )  

    
 

  
(     )  
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    ∑  
  

(∑  )
 

  
  

    ∑  
  

(∑  )
 

  
  

             
(   ) 

  
  

             
      

  
  

                      

            

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama untuk     . 

              

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama untuk       

              

    
∑   

∑  
 
                         

       
 
        

  
           

 

Selanjutnya menentukan   
  dengan rumus sebagai berikut: 

  
  

∑   (    ̅ )
 

    
 
∑   

    
  

  
  

∑   

    
 
          

  
           

  
  

∑   

    
 
        

  
           

  
  

∑   

    
 
       

 
          

 

Kelas  Log Sj
2
 fj Log Sj

2
 

SI (Tinggi) 
1.713 18.838 

SI (Sedang) 
2.135 40.558 

SI (Rendah) 
2.278 6.833 

Jumlah 
6.125 66.229 
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Selanjutnya menentukan nilai uji        
 , yaitu sebagai berikut: 

       
  

     

 
(        ∑        

 )  

       
  

     

     
(             –       )  

       
       (  (     )        )  

       
       (             )  

       
       (    )  

       
         

Selanjutnya menentukan nilai uji       
 , yaitu sebagai berikut: 

      
 = χ

(    - )
 = χ

(       - )
 = χ

(       )
 = 5,991; melihat tabel nilai chi kuadrat 

dengan derajat kebebasan (k – 1) = (3 – 1) = 2  

 

4) Daerah Kritik  

DK = { χ │χ
      
   (     )

 } = { χ │χ
      
   5.991} ; χ

      
  =        DK. 

5) Keputusan Uji 

χ
      
  =        χ

     
  = 5.991 maka H0  diterima 

6) Kesimpulan 

Variansi dari kedua populasi sama (homogen). 
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5. Uji Homogenitas Antar Sel pada Kolom 1 (Pendekatan Pembelajaran untuk 

tingkat kecemasan yang Tinggi) 

No Perhitungan homogenitas antar sel pada kolom 1 ( Pendekatan 

pembelajaran untuk tingkat kecemasan Tinggi) 

SI T x1 / eksperimen SI T x2 / kontrol x1
2
 x2

2
 

1 62.5 54.16 3906.25 2933.31 

2 62.5 54.16 3906.25 2933.31 

3 62.5 5833 3906.25 3402.39 

4 66.67 62.5 4444.89 3906.25 

5 70.83 62.5 5016.89 3906.25 

6 75 66.67 5625.00 4444.89 

7 75 66.67 5625.00 4444.89 

8 75 66.67 5625.00 4444.89 

9 79.16 70.83 6266.31 5016.89 

10 83.33 70.83 6943.89 5016.89 

11 83.33 75 6943.89 5625.00 

12 83.33 75 6943.89 5625.00 

13 83.33  6943.89  

14 87.5  7656.25  

JUMLAH 1050 783 79753.64 51699.94 
 

rangkuman uji homogenitas 

Sikap Ilmiah nj fj 1/fj SSj Sj
2
 

Log 

Sj
2
 

fj Log 

Sj
2
 

SI T/ 

eksperimen 14 13 0.091 1165.74 105.977 2.025 22.277 

SI T / kontrol 12 11 0.100 768.182 76.818 1.885 18.855 

Jumlah 26 24 0.191 1933.92 182.795 3.911 41.132 

K 2   Daerah kritik   : χ
2
0,05;1 = 3,481 

                    DK = {χ
2
 | χ

2
 > 3,481}; χ

2
hitung = 0,443 ∈ D 

  Keputusan uji  : H0 diterima   

  Kesimpulan     : Variansi dari kedua populasi tersebut 

sama (homogen). 

N 26 

F 24 

RKG 65.586 
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Log RKG 1.817 

f Log RKG 43.603 

1/f 0.042 

c 1.042 

χ
2
hitung 0.443 

χ
2
tabel 3.481 

 

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Bartlett yaitu sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

H0 :  
  =   

  =   =   
   (populasi yang homogen). 

H1 :  Populasi tidak homogen. 

2) Taraf Signifikansi ( )       

3) Statistik Uji 

Diketahui:      

                            

                                   

    
 

  (   )
(∑

 

  
 
 

  
)  

    
 

  (   )
((
 

  
  
 

  
)  

 

  
) 

     
 

  ( )
((            )  

     )  

    
 

  
(           )  

    
 

  
(     )  

           

        

    ∑  
  

(∑  )
 

  
  

    ∑  
  

(∑  )
 

  
  

             
(    ) 

  
  

             
         

  
  

                    

           

  Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama untuk    . 
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∑   

∑  
 
                  

     
 
       

  
          

Selanjutnya menentukan   
  dengan rumus sebagai berikut: 

  
  

∑   (    ̅ )
 

    
 
∑   

    
  

  
  

∑   

    
 
         

  
          

  
  

∑   

    
 
        

  
           

Kelas  Log Sj
2
 fj Log Sj

2
 

Eksperimen 
1.889 24.556 

Kontrol 
1.713 18.838 

Jumlah 
3.601 43.394 

 

Selanjutnya menentukan nilai uji        
 , yaitu sebagai berikut: 

       
  

     

 
(        ∑        

 )  

       
  

     

     
(            –        )  

       
       (  (     )        )  

       
       (             )  

       
       (     )  

       
         

Selanjutnya menentukan nilai uji       
 , yaitu sebagai berikut: 

      
 = χ

(    - )
 = χ

(       - )
 = χ

(       )
 = 3,481; melihat tabel nilai chi kuadrat 

dengan derajat kebebasan (k – 1) = (2 – 1) = 1  

 

4) Daerah Kritik  

DK = { χ │χ
      
   (     )

 } = { χ │χ
      
   3,481} ; χ

      
  =        DK. 
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5) Keputusan Uji 

χ
      
  =        χ

     
  = 3,481 maka H0  diterima 

6) Kesimpulan: Variansi dari kedua populasi sama (homogen). 

 

6. Uji Homogenitas Antar Sel pada Kolom 2 (Pendekatan Pembelajaran untuk 

tingkat kecemasan  yang Sedang) 

No Perhitungan homogenitas antar sel pada kolom 1 ( Pendekatan 

pembelajaran untuk tingkat kecemasan Sedang) 

SI S x1 / 

eksperimen 

SI S x2 / 

kontrol 

x1
2
 x2

2
 

1 62.5 45.83 3906.25 2100.39 

2 66.67 54.16 4444.89 2933.31 

3 66.67 54.16 4444.89 2933.31 

4 70.83 54.16 5016.89 2933.31 

5 75 58.33 5625.00 3402.39 

6 75 58.33 5625.00 3402.39 

7 79.16 58.33 6266.31 3402.39 

8 79.16 62.5 6266.31 3906.25 

9 79.16 66.67 6266.31 4444.89 

10 79.16 66.67 6266.31 4444.89 

11 83.33 66.67 6943.89 4444.89 

12 87.5 70.83 7656.25 5016.89 

13 87.5 70.83 7656.25 5016.89 

14 91.67 75 8403.39 5625.00 

15  75  5625.00 

16  79.16  6266.31 

17    6266.31 

18  83.33  6943.89 

19  83.33  6943.89 

20  87.5  7656.25 

JUMLAH 1083 1350 84787.92 93708.81 
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rangkuman uji homogenitas 

Sikap Ilmiah nj fj 1/fj SSj Sj
2
 

Log 

Sj
2
 

fj Log Sj
2
 

SI S/ eksperimen 14 13 0.077 962.163 74.013 1.869 24.301 

SI S / kontrol 20 19 0.053 2590.56 136.345 2.135 40.558 

Jumlah 34 32 0.130 3552.72 210.358 4.004 64.859 

k 2 

  Daerah kritik   : χ
2

0,05;1 = 3,481 

               DK = {χ
2
 | χ

2
 > 3,481}; χ

2
hitung = 1.267 ∈ D 

  Keputusan uji  : H0 diterima   

  Kesimpulan     : Variansi dari kedua populasi 

tersebut sama (homogen). 

N 34 

f 32 

RKG 111.022 

Log RKG 2.045 

f Log RKG 65.453 

1/f 0.031 

c 1.033 

χ
2
hitung 1.267 

χ
2
tabel 3.481 

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Bartlett yaitu sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

H0 :  
  =   

  =   =   
   (populasi yang homogen). 

H1 :  Populasi tidak homogen. 

2) Taraf Signifikansi ( )       

3) Statistik Uji 

Diketahui:      

                            

                                   

    
 

  (   )
(∑

 

  
 
 

  
)  

    
 

  (   )
((
 

  
  
 

  
)  

 

  
) 

     
 

  ( )
((            )  

     )  

    
 

  
(           )  

    
 

  
(     )  
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    ∑  
  

(∑  )
 

  
  

    ∑  
  

(∑  )
 

  
  

             
(    ) 

  
  

             
         

  
  

                       

            

 Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama untuk    . 

              

    
∑   

∑  
 
                 

     
 
       

  
           

Selanjutnya menentukan   
  dengan rumus sebagai berikut: 

  
  

∑   (    ̅ )
 

    
 
∑   

    
  

  
  

∑   

    
 
        

  
          

  
  

∑   

    
 
         

  
            

Kelas  Log Sj
2
 fj Log Sj

2
 

Eksperimen 
1.869 24.301 

Kontrol 
2.135 40.558 

Jumlah 
4.004 64.859 

 Selanjutnya menentukan nilai uji        
 , yaitu sebagai berikut: 

       
  

     

 
(        ∑        

 )  

       
  

     

     
(             –        )  

       
       (  (     )        )  

       
       (            )  

       
   (     )  
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Selanjutnya menentukan nilai uji       
 , yaitu sebagai berikut: 

      
 = χ

(    - )
 = χ

(       - )
 = χ

(       )
 = 3,481; melihat tabel nilai chi kuadrat 

dengan derajat kebebasan (k – 1) = (2 – 1) = 1  

4) Daerah Kritik  

DK = { χ │χ
      
   (     )

 } = { χ │χ
      
   3,481} ; χ

      
  =        DK. 

5) Keputusan Uji 

χ
      
  =        χ

     
  = 3,481 maka H0  diterima. 

6) Kesimpulan 

Variansi dari kedua populasi sama (homogen). 

 

7. Uji Homogenitas Antar Sel pada Kolom 3 (Pendekatan Pembelajaran untuk 

tingkat kecemasan yang Rendah) 

No 

Perhitungan homogenitas antar sel pada kolom 1 ( Pendekatan 

pembelajaran untuk Sikap Ilmiah Rendah) 

SI R x1 / eksperimen SI R x2 / kontrol x1
2
 x2

2
 

1 66.67 45.83 4444.89 2100.39 

2 70.83 58.33 5016.89 3402.39 

3 70.83 62.5 5016.89 3906.25 

4 70.83 79.16 5016.89 6266.31 

5 70.83 

 

5016.89 

 6 79.16 

 

6266.31 

 7 83.33 

 

6943.89 

 8 91.67 

 

8403.39 

 
JUMLAH 604 246 46126.03 15675.33 
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rangkuman uji homogenitas 

Sikap Ilmiah nj fj 1/fj SSj Sj
2
 

Log 

Sj
2
 

fj Log 

Sj
2
 

SI R/ eksperimen 8 7 0.100 1862.18 186.218 2.270 22.700 

SI R / kontrol 4 3 0.100 602 60.200 1.780 17.796 

Jumlah 12 10 0.200 2464.18 246.418 4.050 40.496 

k 2 

  Daerah kritik   : χ
2
0,05;1 = 3,481 

             DK = {χ
2
 | χ

2
 > 3,481}; χ

2
hitung = 0.930 ∈ D 

  Keputusan uji  : H0 diterima   

  Kesimpulan     : Variansi dari kedua populasi 

tersebut sama (homogen). 

N 12 

f 10 

RKG 106.984 

Log RKG 2.029 

f Log RKG 20.293 

1/f 0.0100 

c 1.125 

χ
2
hitung 0.930 

χ
2
tabel 3.481 

 

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Bartlett yaitu sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

H0 :  
  =   

  =   =   
   (populasi yang homogen). 

H1 :  Populasi tidak homogen. 

2) Taraf Signifikansi ( )       

3) Statistik Uji 

Diketahui:      

                                            

                                 

    
 

  (   )
(∑

 

  
 
 

  
)  

    
 

  (   )
((
 

 
  
 

 
)  

 

  
) 

     
 

  ( )
((            )  

   )  

    
 

  
(         )  

    
 

  
(     )  
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    ∑  
  

(∑  )
 

  
  

    ∑  
  

(∑  )
 

  
  

             
(   ) 

 
  

             
       

 
  

                    

             

 Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama untuk    . 

              

    
∑   

∑  
 
                   

   
 
       

  
            

Selanjutnya menentukan   
  dengan rumus sebagai berikut: 

  
  

∑   (    ̅ )
 

    
 
∑   

    
  

  
  

∑   

    
 
        

 
         

  
  

∑   

    
 
          

 
              

Kelas  Log Sj
2
 fj Log Sj

2
 

Eksperimen 
1.855 12.985 

Kontrol 
2.278 6.833 

Jumlah 
4.133 19.818 

 

Selanjutnya menentukan nilai uji        
 , yaitu sebagai berikut: 

       
  

     

 
(        ∑        

 )  

       
  

     

     
(              –        )  

       
       (  (     )        )  

       
       (            )  

       
       (     )  
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Selanjutnya menentukan nilai uji       
 , yaitu sebagai berikut: 

      
 = χ

(    - )
 = χ

(       - )
 = χ

(       )
 = 3,481; melihat tabel nilai chi kuadrat 

dengan derajat kebebasan (k – 1) = (2 – 1) = 1  

4) Daerah Kritik  

DK = { χ │χ
      
   (     )

 } = { χ │χ
      
   3,481} ; χ

      
  =        DK. 

5) Keputusan Uji 

χ
      
  =         χ

     
  = 3,481 maka H0  diterima 

6) Kesimpulan 

Variansi dari kedua populasi sama (homogen).  
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Lampiran 6.9 

HASIL PERHITUNGAN UJI HIPOTESIS MENGGUNAKAN  

ANALISIS VARIANSI DUA JALAN SEL TAK SAMA 

 

Perlakuan 

Pembelajaran      

Kemampuan berpikir kreatif 

 

kecemasan      

SI T     SI S      SI R      

Penggunaan modul 

biologi dengan 

pendekatan berbasis 

I-SETS (  ) 

62.5 , 62.5  , 62.5  

66.67 , 70.83, 75 , 

75, 75 , 79.16 , 

83.33 , 83.33 , 

83.33 , 83.33, 87.5 

62.5 , 66.67 , 66.67, 

70.83 , 75, 75 , 79.16 , 

79.16 , 79.16 , 79.16 , 

83.33 , 87.5, 87.5, 

91.67 

66.67 , 70.83, 

70.83, 70.83, 

70.83, 79.16 , 

83.33 , 91.67. 

Pembelajaran Tanpa 

modul biologi 

berbasis I-SETS (  ) 

54.16, 54.16, 

58.33, 62.5 , 62.5 , 

66.67 , 66.67, 

66.67 , 70.83, 

70.83, 75, 75 . 

45.83, 54.16, 54.16, 

54.16,  58.33, 58.33, 

58.33, 62.5 , 66.67 , 

66.67, 66.67 , 70.83, 

70.83, 75, 75 , 79.16 , 

79.16 , 83.33 , 83.33 , 

87.5. 

45.83, 58.33, 

62.5 , 79.16. 

 

 

Uji analisis variansi dua jalan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

variansi dua jalan dengan sel tak sama, dengan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis 

a. H0A:    = 0; untuk i = 1, 2 (tidak terdapat perbedaan pengaruh penggunaan 

modul biologi dengan pendekatan I-SETS dengan pembelajaran tanpa 

menggunakan modul biologi pendekatan I-SETS terhadap kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik) 
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H1A:       untuk i = 1, 2 (terdapat perbedaan pengaruh penggunaan modul 

biologi dengan pendekatan I-SETS dengan pembelajaran tanpa menggunakan 

modul biologi pendekatan I-SETS terhadap kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik) 

b. H1B:     ; untuk j = 1, 2, 3 (tidak terdapat perbedaan pengaruh peserta didik 

yang memiliki tingkat kecemasan tinggi, sedang, dan rendah terhadap 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik) 

H1B:       untuk j = 1, 2, 3 (terdapat perbedaan pengaruh peserta didik yang 

memiliki tingkat kecemasan tinggi, sedang, dan rendah terhadap kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik) 

c. H1AB:        = 0; untuk i = 1, 2 dan j = 1, 2, 3 (tidak terdapat interaksi antara 

Penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS dan tingkat 

kecemasan (tinggi, sedang, rendah) terhadap kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik) 

H1AB:          0; untuk i = 1, 2 dan j = 1, 2, 3 (terdapat interaksi antara 

Penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS dan tingkat 

kecemasan (tinggi, sedang, rendah) terhadap kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik). 

2. Taraf Signifikansi          

3. Komputasi  

a) Notasi dan Tata Letak 

Perlakuan 

Pembelajaran      

Kemampuan berpikir kreatif 

 

Kecemasan      

 SI (T) SI (S) SI (R) 

Penggunaan modul 

biologi dengan 

pendekatan berbasis 

I-SETS (  ) 

n 14 14 8 

∑x 1050 1083 604 

 ̅  75 77 76 

∑x
2
 79753.64 84787.92 46126.03 
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Perlakuan 

Pembelajaran      

Kemampuan berpikir kreatif 

 

Kecemasan      

 SI (T) SI (S) SI (R) 

c 78747.00003 83825.75401 45624.65281 

SSij 1006.64 962.16 501.38 

 
       

Pembelajaran 

Tanpa modul 

biologi berbasis I-

SETS (  ) 

n 12 20 4 

∑x 783 1350 246 

 ̅  65 67 61 

∑x
2
 51700 93709 15675 

c 51133 91118 15107 

Ssij 567 2590.56 568.47 

 

Perhitungan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama dilakukan 

dengan langkah sebagai berikut: 

Diketahui:             = 14     = 14     = 8  p = 2 

    = 12      = 20     = 4  q = 3 

N = ∑         = 72     ∑
 

   
       = 0,651190476 

 ̅  = 
  

∑
 

   
      

  = 
 

     
 = 9.21389396 

SSij = ∑    
 

   –  
(∑     )

 

   
 = jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ke-ij 

SS11 = 79753.64    
         

  
 =79753.64 – 78747.00003= 1006.64 

SS12 = 84787.92    
         

  
 =84787.92 –             = 962.16 

SS13 = 46126.03    
       

 
 =46126.03 –            = 501.38 

 

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama untuk SS21, SS22 dan SS23. 

Ai  =  ∑   ̅̅ ̅̅ ij  =  jumlah rataan pada baris ke-i 
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A1 = 
∑   

   
 + 

∑   

   
 +  

∑   

   
= 

    

  
 + 

    

  
 + 

   

 
 = 75+ 77.35 + 75.5= 227.85 

A2 = 
∑   

   
 + 

∑   

   
 +  

∑   

   
 = 

   

  
 + 

    

  
 + 

   

 
 = 65.25 + 67.5 + 61.5 = 194.25 

Bj  =  ∑   ̅̅ ̅̅ ij  =  jumlah rataan pada kolom  ke-j 

B1 = 
∑   

   
 + 

∑   

   
 = 

    

  
 + 

   

  
 = 75 + 65.25 = 140.25 

B2 = 
∑   

   
 + 

∑   

   
 = 

    

  
  + 

    

  
 = 77.35+ 67.5= 144.85 

B2 = 
∑   

   
 + 

∑   

   
 = 

   

 
  + 

   

 
 = 75.5+ 61.5= 137 

G = ∑   ̅̅ ̅̅   ij = jumlah rataan semua sel = 227.85+ 194.25 = 422.1 

b) Komponen Jumlah Kuadrat 

Menentukan besaran-besaran, yaitu sebagai berikut: 

(1) = 
  

  
 = 

                

 
 = 29698.36149      

(2) = ∑         = 6196.62 

(3) = ∑
   

    = 
                

 
 + 

               

 
  = 17312.29 + 6287.49 = 

23599.78 

(4) = ∑
   

    = 
            

 
 + 

                

 
 + 

                

 
 = 9838.571211 

+ 10494.64152 + 9380.904095  = 29714.11683 

(5) = ∑   ̅̅ ̅̅   ij
2
  = 29909.093918 

Menentukan jumlah kuadrat, yaitu sebagai berikut: 

JKA            ̅̅ ̅ {(3) – (1)} = 9.213893967 (23599.78271 – 29698.36149) =          

JKB             ̅̅ ̅ {(4) – (1)} = 9.213893967 (29714.11683– 29698.36149) =             

JKAB          ̅̅ ̅ {(1) + (5)  – (3)   (4)} = 9.213893967 (6293.555865) =              

JKG         (2) =         

JKT      =  JKA + JKB + JKAB + JKG = 74731.251 
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c) Derajat Kebebasan (dk)  

Derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat tersebut adalah: 

dkA        p – 1 = 2 – 1 = 1     dkG = N – pq = 72 – 6 = 66 

dkB        q – 1 = 3 – 1 = 2   dkT = N – 1 = 72 – 1 = 71 

dkAB           (p -1 ) (q – 1) = 1 . 2 = 2  

 

d) Rataan Kuadrat (RK) 

Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing–masing diperoleh 

rataan kuadrat berikut: 

RKA =  
   

   
  = 

        

 
 =             RKAB=

    

    
=
            

 
=           

RKB   =  
   

   
  = 

            

 
 =                    RKG = 

   

   
 = 

        

  
 =             

 

4. Statistik Uji  

a) Untuk H0A adalah Fa = 
   

   
 yang merupakan nilai dari variabel random yang 

berditribusi F dengan derajat kebebasan (p – 1) dan N – pq.   

Fa = 
   

   
 = 

         

           
 = 18.540 

dk = (p – 1) dan N – pq = 3,99 ; berdasarkan tabel F 

b) Untuk H0B adalah Fb = 
   

   
 yang merupakan nilai dari variabel random yang 

berditribusi F dengan derajat kebebasan (q – 1) dan N – pq.   

Fb = 
   

   
 = 

           

           
 = 3.717 

dk = (q – 1) dan N – pq = 3,14 ; berdasarkan tabel F 

c) Untuk H0AB adalah Fab = 
    

   
 yang merupakan nilai dari variabel random yang 

berditribusi F dengan derajat kebebasan (p – 1) (q – 1)  dan N – pq. 

Fab = 
    

   
 = 

            

           
 = -960.2893 

= 

= 

=  
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dk = (p – 1) (q – 1)  dan N – pq = 3,14 ; berdasarkan tabel F 

d) Menentukan nilai Ftabel 

Untuk masing-masing nilai F, daerah kritiknya adalah sebagai berikut: 

1) Daerah Kritik untuk Fa adalah DK = {Fa  Fa  > 3,99}; Fa = 18.540  DK. 

2) Daerah Kritik untuk Fb adalah DK = {Fb  Fb  > 3,14}; Fb = 3.717  DK. 

3) Daerah Kritik untuk Fab adalah DK = {Fab Fab   3,14};Fab=           

DK. 

Rangkuman analisis variansi dua jalan 

 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber DK JK RK Fhitung 
Ftabel 

Metode (A) 1 1740.653 1740.653 Fb =18.540 
   3,99       

kecemasan (B) 
2 560.8149689             Fb = 3.717 

3,14 

Interaksi (AB) 2                           Fab = -960.2893 3,14 

Galat 
66 4978.05 75.42495922 - 

- 

Total 71 8255.44  - 
- 

 
e) Keputusan Uji 

1) Karena                maka H0A ditolak 

2) Karena                maka H0B ditolak 

3) Karena                maka H0AB diterima 
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Lampiran 38 

UJI KOMPARASI GANDA METODE SCHEFFE’ 

 

Hasil uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama menunjukkan bahwa H0B 

ditolak, sehingga perlu dilakukan uji komparasi rataan antar kolom. Dari hasil uji 

analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama diperoleh data rataan tiap sel dan 

rataan marginal. Data amatan tersebut akan digunakan pada perhitungan uji 

komparasi ganda dengan metode scheffe’ sebagai berikut: 

Model Pembelajaran 

Kemampuan Berpikir 

Kreatif Rataan 

Marginal KBK 

(SI T) 

KBK 

(SI S) 

KBK 

(SI R) 

Penggunaan modul biologi dengan 

pendekatan berbasis I-SETS 

75 77 76 76 

Pembelajaran Tanpa modul biologi 

berbasis I-SETS 

65 67 61 64.33 

Rataan Marginal 70 72 68.5  

 

1. Hipotesis 

Komparasi H0 H1 

                           
                           

                          
 

2. Taraf Siginifikan ( ) = 0,05 
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3. Komputasi 

Fi – j  = 
( ̅     ̅ )

 

    (
 

  
   

 

  
)

 

a) Komparasi rerata antar baris 

 Fi. – j.= 
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)
 = 

(     ) 

        (
 

  
   

 

  
)
 

(  ) 

        (       )
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( ̅     ̅ )

 

    (
 

  
   

 

  
)
 = 

(     ) 

        (
 

 
   
 

 
)
 

(  ) 

        (     )
 

   

       
         

b) Komparasi rerata antar kolom 

 F.i – .j = 
( ̅     ̅ )
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 = 

(     ) 
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c) Komparasi rerata antar sel pada kolom yang sama 

Fij – kj = 
( ̅     ̅ )

 

    (
 

  
   

 

  
)
 = 

(     ) 

        (
 

 
   
 

 
)
 = 

(  ) 

        (     )
 = 

 

       
 = 0.11361 

Fij – kj = 
( ̅     ̅ )

 

    (
 

  
   

 

  
)
 = 

(       ) 

        (
 

 
   
 

 
)
 = 

(   ) 

        (     )
 = 

    

       
 = 0.0631 

Fij – kj = 
( ̅     ̅ )

 

    (
 

  
   

 

  
)
 = 

(       ) 

         (
 

 
   
 

 
)
 = 

(   ) 

         (     )
 = 

     

       
 = 0,34793 

4. Daerah Kritik  

a) DK = {F  F  > (p – 1)   ; p – 1, N – pq} = {F  F  > (1) (66)} = {F  F  > 3,99} 

b) DK = {F  F  > (q – 1)   ; q – 1, N – pq} = {F  F  > (2) (66)} = {F  F  > 3,14} 

c) DK = {F  F  > (pq – 1)   ; pq – 1, N – pq} = {F  F  > (5) (66)} = {F  F  > 2.35} 

5. Keputusan Uji 

Dengan membandingkan Fobs dengan daerah kritik, tampak perbedaan yang 

signifikan yaitu: 

a) - H0 ditolak karena Fi-j berada di luar daerah kritik. 

- H0 ditolak karena Fi-j berada di luar daerah kritik. 

- H0 ditolak  Fi-j berada di luar daerah kritik. 

b) - H0 diterima karena Fi-j di dalam berada daerah kritik. 

- H0 diterima karena Fi-j di dalam berada daerah kritik 

- H0 diterima karena Fi-j di dalam berada daerah kritik. 

- H0 diterima karena Fi-j di dalam berada daerah kritik. 

- H0 diterima karena Fi-j di dalam berada daerah kritik 
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- H0 ditolak karena Fi-j di dalam berada daerah kritik. 

c) - H0 diterima karena Fi-j di dalam berada daerah kritik. 

- H0 diterima karena Fi-j di dalam berada daerah kritik 

- H0 diterima karena Fi-j di dalam berada daerah kritik. 

 

6. Kesimpulan  

a. terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik yang 

memiliki tingkat kecemasan tinggi pada peserta didik yang memperoleh 

penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS dan yang tidak 

memperoleh penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS. 

 terdapat  perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik yang 

memiliki tingkat kecemasan sedang pada peserta didik yang memperoleh 

penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS dan yang tidak 

memperoleh penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS. 

 terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik yang 

memiliki tingkat kecemasan rendah pada peserta didik yang memperoleh 

penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS dan yang tidak 

memperoleh penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS. 
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b. Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik yang 

memiliki tingkat kecemasan tinggi pada peserta didik yang memperoleh 

penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS. 

 Tidak  terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik yang 

memiliki tingkat kecemasan sedang pada peserta didik yang memperoleh 

penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS. 

  Tidak  terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik 

yang memiliki tingkat kecemasan rendah pada peserta didik yang memperoleh 

penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS. 

   Tidak  terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik 

yang memiliki tingkat kecemasan tinggi pada peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran  biologi tanpa pendekatan berbasis I-SETS. 

  Tidak  terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik 

yang memiliki tingkat kecemasan sedang pada peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran  biologi tanpa pendekatan berbasis I-SETS. 

   Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik yang 

memiliki tingkat kecemasan rendah pada peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran  biologi tanpa pendekatan berbasis I-SETS. 
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c. Tidak Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik 

yang memiliki tingkat kecemasan tinggi pada peserta didik yang memperoleh 

penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS dan yang tidak 

memperoleh penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS. 

 Tidak Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik 

yang memiliki tingkat kecemasan sedang pada peserta didik yang 

memperoleh penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS 

dan yang tidak memperoleh penggunaan modul biologi dengan pendekatan 

berbasis I-SETS. 

   Tidak Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik 

yang memiliki tingkat kecemasan rendah pada peserta didik yang 

memperoleh penggunaan modul biologi dengan pendekatan berbasis I-SETS 

dan yang tidak memperoleh penggunaan modul biologi dengan pendekatan 

berbasis I-SETS. 
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Lampiran  

TABEL NILAI KRITIS UJI LILIEFORS 

Ukuran 

Sampel (n) 

Tingkat signifikansi ( ) 

0.01 0.05 0.10 0.15 0.20 

4 0.417 0.381 0.352 0.319 0.300 

5 0.405 0.337 0.315 0.299 0.285 

6 0.364 0.319 0.294 0.277 0.265 

7 0.348 0.300 0.276 0.258 0.247 

8 0.331 0.285 0.261 0.244 0.233 

9 0.311 0.271 0.249 0.233 0.223 

10 0.294 0.258 0.239 0.224 0.215 

11 0.284 0.249 0.230 0.217 0.206 

12 0.275 0.242 0.223 0.212 0.199 

13 0.268 0.234 0.214 0.202 0.190 

14 0.261 0.227 0.207 0.194 0.183 

15 0.257 0.220 0.201 0.187 0.177 

16 0.250 0.213 0.195 0.182 0.173 

17 0.245 0.206 0.289 0.177 0.169 

18 0.239 0.200 0.184 0.173 0.166 

19 0.235 0.195 0.179 0.169 0.163 

20 0.231 0.190 0.174 0.166 0.160 

25 0.200 0.173 0.158 0.147 0.142 

30 0.187 0.161 0.144 0.136 0.131 

N > 30 
     

√ 
 

     

√ 
 

     

√ 
 

     

√ 
 

     

√ 
 

Sumber : Sudjana. 1992. Metode statistika. Bandung. Tarsito 
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Lampiran  

TABEL NILAI KRITIS DISTRIBUSI CHI KUADRAT (  ) 

dk 
Taraf Signifikansi 

50% 30% 20% 10% 5% 1% 

1 0.455 1.074 1.642 2.706 3.481 6.635 

2 0.139 2.408 3.219 3.605 5.991 9.210 

3 2.366 3,665 4.642 6.251 7.815 11.341 

4 3.357 4.878 5.989 7.779 9.488 13,277 

5 4.351 6.064 7.289 9.236 11.07 15.086 

       
6 5.348 7.231 8.558 10.645 12.592 16.812 

7 6.346 8.383 9.803 12.017 14. 017 18.475 

8 7.344 9.524 11.03 13.362 15.507 20.090 

9 8.343 10.656 12.242 14.648 16.919 21.666 

10 9.342 11.781 13.442 15.987 18.307 23.209 

       
11 10.341 12.899 14.631 17.275 19.675 24.725 

12 11.340 14.011 15.812 18.549 21.026 26.217 

13 12.340 15.19 16.985 19.812 22.368 27.688 

14 13.332 16.222 18.151 21.064 23.685 29.141 

15 14.339 17.322 19.311 22.307 24.996 30.578 

       
16 15.338 18.418 20.465 23542 26.292 32.000 

17 16.337 19.511 21.615 24.785 27.587 33.409 

18 17.338 20.601 22.760 26.028 28.869 34.805 

19 18.338 21.689 23.900 27.271 30.144 36.191 

20 19.3337 22.775 25.038 28.514 31.41 37.566 

       
21 20.337 23.858 26.171 29.615 32.671 38.932 

22 21.337 24.939 27.301 30.813 33.924 40.289 

23 22.337 26.018 28.429 32.007 35.172 41.638 

24 23.337 27.096 29.553 33.194 35.415 42.980 

25 24.337 28.172 30.675 34.382 37.652 44.314 

       
26 25.336 29.246 31.795 35.563 38.885 45.642 

27 26.336 30.319 32.912 36.741 40.113 46.963 

28 27.336 31.391 34.027 37.916 41.337 48.278 

29 28.336 32.461 35.139 39. 087 42.557 49.588 

30 29.336 33.530 36.250 40.256 43.775 50.892 
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LAMPIRAN 7 : 

HASIL DATA PENELITIAN 

7.1 Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran Di Kelas 

Eksperimen Dn Kelas Control 

7.2 Dokumentasi Saat Pra Penelitian Kemampuan 

Berpikir Kreatif Dan Kecemasan Peserta Didik Kelas  

XI IPA 6S 

7.3 Hasil Karya Kemampuan Berpikir Kreatif 

7.4 Profil Sma Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

7.5 Visi Misi Sma Al-Azhar 3 Bandar Lampung  

 



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN DI KELAS  

EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Kelas Eksperimen 

 



 

 

 

 

 



Keas kontrol 

 

 

 

 



 



Pra penelitian 

 
 

 



Hasil Kreasi Kemampuan Berpikir Kreatif 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



PROFIL SEKOLAH 
 

1. Nama Sekolah   : SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

2. Alamat / Desa    : Sepang Jaya 

3. Kecamatan    : Kedaton / Labuhan Ratu 

4. Kota     : Bandar Lampung 

5. Provinsi    : Lampung 

6. Nama Yayasan   : Yayasan Al-Azhar Lampung 

7. Status Sekolah   : Swasta 

8. SK Kelembagaan Nomor : 612/I.12.B1/U/1994  TGL. 26 Januari 1994 

9. Nomor Statistik Sekolah  : 302126007093 / 302126001038 / 300380 

10. NPSN    : 10807039 

11. Type     : Terakriditasi : A 

12. Berdiri Sejak    : 1992 

13. Status Tanah    : Milik Sendiri 

14. Luas Tanah    : 1.826 M2 

15. Nama Kepala Sekolah  : Drs. Hi. Ma’arifuddin. Mz, M.Pd.I 

16. Nomor SK Kepala Sekolah  : 105/Kpts/YAL.1/C.3/VI/2008 

  141/Kpts/YAL.1/C.3/VI/2012 

  155/Kpts/YAL.I/C.3/VI/2016 

17. Masa Kerja Kepala Sekolah  : 08 Tahun 02 Bulan ( Total. 22 Th 02 Bln) 

18. Perkembangan Siswa   : 

 

 

NO   KELAS                      JML SISWA TAHUN PELAJARAN 

          2011/2012   2012/2013   2013/2014   2014/2015   2015/2016

   1   I         342     332   384          372      366 

  2          II        293     329   304          377      367 

  3         III        254     293   308          300      377 

         Jumlah        889     946   996          1049    1.110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Ruang Kelas / Kantor 

 

NO   RUANG     JML               KEADAAN 

       BAIK  KURANG  RUSAK 

  1 Kelas      27      27 

  2 KS        1        1 

  3 W.KS        1        1 

  4 Guru        2        2 

  5 TU        1          1 

  6 UKS             1        1 

  7 Perpus        1        1 

  8 Mushalla       1        1 

  9 BK / BP       1        1 

 10 Lab. Comp       1        1 

 11 Lab. Bhs       1        1 

 12 Lab. IPA       1        1 

 13 M.Media       1        1 

 14 AULA        1        1 

 

 Jumlah                 40       40 

 

 

20. Rombongan Belajar 

 

Kelas X  : 9 Rombongan 

Kelas  XI  : 9 Rombongan 

Kelas XII  : 9 Rombongan 

 

21. Data Guru / Karyawan 

 

Guru Tetap  : 28 Orang 

Guru Tidak Tetap  : 36 Orang 

Karyawan   : 19 Orang 

Jumlah    : 83 Orang 

 

 

 



Bandar Lampung,  13 Juli  2016 

Kepala SMA Al-Azhar 3   

Bandar Lampung 

 

 

 

 

Drs. Hi. Ma’arifuddin. Mz, M.Pd.I 

   NIP. 19680317 2000 03 1 006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visi, Misi, Tujuan dan Motto Sekolah. 

 1. Visi SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. 

     " Mewujudkan Sekolah Islami yang Disiplin Berkualitas dan Terpercaya " . 

       Indikator dari Islami adalah : 

1. Bertambahnya hafalan Al-Quran siswa sebanyak 1 juz setelah tamat dari 

SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

2. Bertambahnya hafalan hadit-hadits pilihan yang sudah ditetapkan oleh 

sekolah atau Yayasan Al-Azhar Lampung 

3. Terbiasakannya mengucapkan Salam antar warga sekolah baik di dalam 

maupun di luar sekolah 

4. Terkelolanya semua kegiatan-kegiatan keislaman sekolah secara baik seperti 

PHBI, Sanlat, GBI, Sholat Dhuhur berjamaah dan lain-lain 

5. Tumbuhnya kesadaran dari warga sekolah dalam melaksanakan ibadah-

ibadah sunnah di lingkungan sekolah seperti sholat Dhuha, Tilawatil Qur’an 

dan lain-lain 

6. Terkuasainya secara baik Bahasa Arab oleh minimal 25 % siswa 

7. Tumbuhnya semangat belajar dan  bekerja yang dilandasi dengan semangat 

kejujuran dan fastabikhul khoirat dari seluruh warga sekolah yang ditandai 

dengan naiknya etos kerja 

 

 



Indikator dari Disiplin adalah  : 

1. Tepat waktu dalam hadir / datang 

2. Tepat waktu dalam melaksanakan tugas 

3. Tepat waktu dalam mendidik siswa sesuai jadwal 

4. Tepat waktu saat masuk, proses dan keluar 

5. Selalu mendahulukan siswa saat pulang  

Indikator dari Berkualitas  adalah : 

1. Terkuasainya IT secara baik oleh semua guru dan karyawan dalam 

pelaksanaan tugas dan kewajibannya di sekolah 

2. Bertambahnya metodologi pembelajaran oleh guru dalam pelaksanaan KBM 

baik di kelas maupun di luar kelas 

3. Terkuasainya secara baik metodologi penilaian oleh setiap guru berikut 

dengan pengolahan nilai dengan menggunakan IT 

4. Tersedianya administrasi pembelajaran secara lengkap oleh setiap guru  

sebagai acuan dalam pelaksanaan KBM 

5. Terkuasainya bahasa asing (Bahasa Inggris) oleh minimal 50 guru atau 

karyawan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran di dalam sekolah 

6. Tumbuhnya kesadaran guru untuk mengadakan praktikum di laboratorium 

minimal 3 kali dalam 1 semester  

7. Tumbuhnya kesadaran guru untuk menulis karya ilmiah dan mengadakan 

penelitian tindakan kelas minimal oleh 25 % guru 

8. Diterimanya siswa di PTN atau PTS favourit lebih dari 80 % 



9. Angka kelulusan siswa kelas XII setiap tahunnya 100 % 

10. Diraihnya prestasi pada berbagai kejuaraan baik akademis (OSN) maupun 

non akademis hingga tingkat nasional 

Indikator  dari Berwawasan Terpercaya adalah : 

1. Diberlakukannya model pembelajaran dan administrasi sekolah berbasis IT 

2. Diberlakukannya Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar selain Bahasa 

Indonesia di kelas baik dalam konteks KBM maupun interaksi antar siswa 

dengan siswa maupun antara siswa dengan guru 

3. Tumbuhnya kesadaran dari warg sekolah untuk menjadikan Bahasa Inggris 

sebagai alat komunikasi 

4. Dimulainya menjalin hubungan (networking) antara pihak sekolah dengan 

pihak eksternal terutama di luar negeri 

5. Tetap terpeliharanya nilai-nilai luhur  yang menjadi kultur sekolah seperti : 

a. Credibility yaitu  selalu jujur kepada diri sendiri, orang lain dan kepada 

Allah Swt 

b. Togetherness yaitu  semangat kebersamaan dalam setiap situasi dan 

kondisi 

c. Emphaty yaitu ikut merasakan masalah yang dihadapi orang lain 

d. Assit yaitu kesediaan untuk ikhlas membantu orang lain 

e. Maturity yaitu kematangan dalam dalam menghadapi permasalahan 

f. Respect yaitu saling hormat menghormati antar sesama 



g. Kindness yaitu prilaku sopan, santun, rendah hati dan menciptakan 

suasana kesejukan 

h. Integrity yaitu tidak mudah terpengaruh untk melaksanakan prilaku 

menyimpang 

i. Inovative yaitu selalu berupaya menciptakan sesuatu yang baru dan 

bermanfaat bagi lembaga dan organisasi 

j. Advantage yaitu memiliki keyakinan untuk menjadi yang terbaik 

k. Flexibility yaitu tidak kaku dalam menyikapi suatu permasalahan 

l. Wisdom yaitu memiliki kearifan  dalam bertindak dan berprilaku 

 2. Misi Sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. 

Untuk mewujudkan visi, sekolah memiliki misi, sebagai berikut : 

a. Membangun lingkungan belajar yang berkualitas dan memiliki keunggulan 

dalam pendidikan umum dan keislaman.  

b. Menciptakan nuansa pembelajaran yang Islami, efektif, kreatif dan 

menyenangkan.  

c. Meningkatkan pendalaman Al Qur’an, sholat dan nilai-nilai keimanan, 

keagamaan dengan berbagai sajian kegiatan. 

d. Mewujudkan kualitas keberhasilan siswa berakhlakul karimah dan berdaya 

saing tinggi.  

e. Menyelenggarakan pola pembelajaran yang profesional.  

f. Mensinergikan dan menyegarkan budaya disiplin diri, guru dan siswa. 



g. Menyalakan pijar berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mempunyai 

konstribusi terhadap tumbuhnya kedisiplinan dii kalangan pelajar. 

h. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dalam rangka 

mewujudkan aspirasinya terkait output yang berkualitas dan diakui 

dilingkungan pendidikan 

i. Mengapresiasi kepercayaan dengan menyediakan sarana pembelajaran yang 

modern berkarakter IT 

3. Tujuan Sekolah. 

a. Terlaksananya proses Kegiatan Belajar Mengajar secara efektif dan efisien 

sehingga diperoleh hasil ( out put ) yang sangat memuaskan. 

b. Tersedianya sarana dan prasarana Kegiatan Belajar Mengajar yang 

memadai sehingga memiliki daya dukung yang optimal terhadap 

terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. 

c. Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar 

yang ditetapkan, sebagai pendukung terciptanya Kegiatan Belajar 

Mengajar yang efektif, efisien, dan hasil yang optimal. 

d. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi ( TUPOKSI ) dari   masing-

masing komponen sekolah ( Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, dan Siswa 

). 

e. Terlaksananya tata tertib dan segala ketentuan yang mengatur operasional 

sekolah, baik para pegawai maupun siswa. 



f. Terwujudnya sumber daya manusia ( SDM ) di SMA / MA  bagi Guru, 

Karyawan, dan Siswa yang mampu memenangkan kompetisi di era global. 

 4. Motto. 

          Motto SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung adalah : 

          " Selangkah Maju Berkualitas " 

2. Misi Sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. 

Untuk mewujudkan visi, sekolah memiliki misi, sebagai berikut : 

j. Membangun lingkungan belajar yang berkualitas dan memiliki keunggulan 

dalam pendidikan umum dan keislaman.  

k. Menciptakan nuansa pembelajaran yang Islami, efektif, kreatif dan 

menyenangkan.  

l. Meningkatkan pendalaman Al Qur’an, sholat dan nilai-nilai keimanan, 

keagamaan dengan berbagai sajian kegiatan. 

m. Mewujudkan kualitas keberhasilan siswa berakhlakul karimah dan berdaya 

saing tinggi.  

n. Menyelenggarakan pola pembelajaran yang profesional.  

o. Mensinergikan dan menyegarkan budaya disiplin diri, guru dan siswa. 

p. Menyalakan pijar berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mempunyai 

konstribusi terhadap tumbuhnya kedisiplinan dii kalangan pelajar. 



q. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dalam rangka 

mewujudkan aspirasinya terkait output yang berkualitas dan diakui 

dilingkungan pendidikan 

r. Mengapresiasi kepercayaan dengan menyediakan sarana pembelajaran yang 

modern berkarakter IT 
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LAMPIRAN 8 : 

HASIL DATA PENELITIAN 

8.1 Nota Dinas Bimbingan Skripsi 

8.2 Pengesahan Proposal 

8.3 Surat Validasi Instrument 

8.4 Surat Permohonan Penelitian 

8.5 Surat Penelitian SMA AL-Azhar 3 Bandar Lampung 

8.6 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi 

 

7.2 Dokumentasi Saat Pra Penelitian Kemampuan 

Berpikir Kreatif Dan Kecemasan Peserta Didik Kelas  

XI IPA 6S 

7.3 Hasil Karya Kemampuan Berpikir Kreatif 

7.4 Profil Sma Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

7.5 Visi Misi Sma Al-Azhar 3 Bandar Lampung  
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