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ABSTRAK 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING 

BERBANTUKAN MEDIA PERMAINAN SQUARE DALAM  

MEMBERDAYAKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS  

DAN MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK  

SMPN 28 BANDAR LAMPUNG  

 PADA MATERI EKOSISTEM 

 

Oleh: 

Silvia Sri Astuti 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaran problem solving berbantukan media permainan square dalam 

memberdayakan kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar peserta didik SMPN 

28 Bandar Lampung  pada materi ekosistem. Metode penelitian  menggunakan Quasy 

Eksperiment dengan desain penelitian Posttest Control Groups Design. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 28 Bandar Lampung. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan secara cluster random sampling. Uji 

hipotesis penelitian menggunakan uji t independent dengan uji syarat uji normalitas 

dan uji homogenitas. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan, rata-rata nilai posttest Keterampilan 

berpikir kritis kelas eksperimen sebesar 85,03 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 

76,66. Rata-rata nilai motivasi belajar kelas eksperimen sebesar 82,72. Pada kelas 

kontrol rata-rata nilai motivasi belajar sebesar 77,84. 

Data hasil kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar dianalisis 

menggunakan statistik parametrik dengan uji prasayat uji normalitas dan uji 

homogenitas menunjukkan bahwa data berasal dari distribusi normal dan bersifat 

homogen. Berdasarkan analisis uji hipotesis pengaruh penerapan model pembelajaran 

problem solving berbantukan media permainan square dalam memberdayakan 

kemampuan berpikir kritis thitung = 3,77 > ttabel(0,05) = 1,997 dengan db 66, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran problem 

solving berbantukan media permainan square dalam memberdayakan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik kelas VII di SMP Negeri 28 Bandar Lampung pada 

materi ekosistem. Sedangkan pada uji hipotesis motivasi belajar didapatkan hasil 

thitung = 3,12 sedangkan ttabel (0,05) = 1,997 dengan db 66. Maka, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran problem solving 

berbantukan media permainan square dalam memberdayakan motivasi belajar belajar 

peserta didik SMPN 28 Bandar Lampung  pada materi ekosistem. 

 

 

Kata Kunci: Kemampuan Berpikir Kritis, Model Pembelajaran Problem 

Solving, Media Permainan Square, Motivasi Belajar. 
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MOTTO 

 

                          

                

                  

 

Artinya : Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam 

dan siang, bahtera yang berlayar dilaut membawa membawa apa yang 

berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa 

air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan 

Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan 

awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sesungguh (terdapat) 

tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.   

( Q.S Al Baqarah: 164 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

pesat, menyebabkan perubahan hampir disemua bidang kehidupan. Sejalan dengan 

perkembangan tersebut berdampak langsung pada persaingan global yang semakin 

erat, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang baik yaitu dengan mengembangkan mutu 

pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses jangka panjang yang sudah menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan, semua hanya melalui proses 

pendidikan yang baik maka manusia mampu meraih dan menguasai ilmu 

pengetahuan untuk bekal hidupnya, dengan melalui proses pendidikan yang baik 

tentu dapat menciptakan mutu kualitas pendidikan maupun mutu peserta didik yang 

sangat baik. 

Pendidikan juga dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku 

peserta didik agar menjadi manusia yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota 

masyarakat yang baik dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada. 

Pendidikan juga merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap individu 

tanpa ada yang membatasinya. Pendidikan mempunyai peranan penting yang sangat 

menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi 



 

2 

pembangunan bangsa dan negara. Pembelajaran disuatu lembaga pendidikan 

merupakan realisasi dari perwujudan undang-undang nasional. 

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai 

pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 3, yang 

merumuskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembngannya 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.
1
  

Tujuan pendidikan adalah tercapainya suatu hasil belajar peserta didik setelah 

terselenggarakannya proses pembelajaran. Proses pembelajaran sangat mempengaruhi 

kemampuan berpikir peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran pendidik 

diharapkan dapat memberikan stimulus kepada peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi atau bepikir kritis. Kemampuan berpikir kritis 

penting dimiliki oleh setiap peserta didik, baik disekolah maupun dikehidupan sehari-

hari. Peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis merupakan modal untuk 

bisa memecahkan masalah yang terjadi didalam kehidupannya, karena menurut 

scriven dan paul berpikir kritis adalah proses disiplin secara intelektual aktif dan 

                                                           
1
Sanjaya wina, strategi pembelajaran beroreintasi standar proses pendidikan, 

(jakarta kencana prenada meida group,2006).h.63 
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trampil menerapkan, menganalisis, mensintesis, atau mengevaluasi informasi yang 

dihasilkan dengan pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi 

sebagai panduan untuk kepercayaan.
2
  

Berdasarkan hasil pra survei di SMP N 28 Bandar Lampung, permasalahan 

yang berkaitan dengan pelajaran IPA biologi khususnya pada mata pelajaran biologi 

yaitu kemampuan berpikir kritis peserta didik belum diberdayakan disekolahan, hal 

ini karena pendidik belum mengetahui indikator-indikator, dan belum menggunakan 

atau menerapkan soal-soal yang mengukur tentang keterampilan berpikir kritis, 

selama ini guru hanya mengukur nilai C1 sampai C3 saja. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil nilai peserta didik, setelah menganalisis RPP dan instrumennya bahwa 

pembelajaran belum mengungkap aspek-aspek keterampilan berpikir kritis dan 

instrument yang digunakan baru mengukur ranah kognitif  kategori rendah sebatas 

C1, C2, dan C3. Sedangkan aspek kognitif terdiri dari enam yakni mengingat, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Namun, 

pada kenyataannya aspek kognitif seperti menganalisis, mengevaluasi, dan 

menciptakan belum biasa dilatihkan pada peserta didik. Peserta didik masih kesulitan 

dalam menerapkan pengetahuan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-

hari. Jika penyelesaian masalah ini diterapkan dalam proses pembelajaran, maka 

peserta didik dapat terlatih dan terbiasa untuk berpikir kritis. 

                                                           
2
 Muh. Tawil & liliasari, berpikir kompleks dan implementasinya dalam 

pembelajaran IPA, (Makassar:  Universitas Negeri Makassar, 2013) h. 7. 
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Hasil observasi dalam kelas pada saat proses pembelajaran di SMP N 28 

Bandar Lampung, kegiatan pembelajaran belum optimal. Pendidik cenderung sering 

menggunakan metode ceramah. Penggunaan metode ceramah efektifnya hanya dalam 

kurun waktu 20 menit pertama saja. Selebihnya peserta didik merasa jenuh, tidak 

tertarik dengan pelajaran kemudian akan menciptakan kelas yang gaduh dan 

cenderung bermalas-malasan.
3
 Guru hanya melaksanakan pembelajaran secara 

prosedural dan belum memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir kritis. Proses 

pembelajaran yang dilakukan guru seringkali hanya mencontohkan suatu proses dan 

prosedur dalam memecahkan suatu masalah, sementara peserta didik hanya 

mendengarkan dan melihat proses pemecahan masalah kemudian guru memecahkan 

soal sendiri dan dilanjutkan dengan memberi latihan soal dengan langkah 

penyelesaian yang sama dengan contoh . 

Penggunaan metode ceramah membuat pembelajaran dikelas hanya berjalan 

satu arah, sehingga keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran belum terlihat, 

dan juga mengakibatkan proses berpikir kritis peserta didik belum berkembang, 

sehingga kemampuan berpikir kritis  IPA biologi peserta didik masih rendah, karena 

pembelajaran biologi yang dilaksanakan selama proses belajar masih bersifat teori, 

pada akhirnya peserta didik hanya menguasai kompetensi di bidang kognitif tanpa 

memiliki pengalaman belajar praktis dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya 

motivasi belajar peserta didik membuat pembelajaran yang selama ini dilaksanakan 

                                                           
3
 Slamet Priyadi, Bahan Ajar Pendidikan dan Latihan Profesi guru 2009, Tersedia: 

di jurnal, h.5. 
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kurang efektif dan berdampak pada hasil belajar peserta didik yang rendah. Dimana 

hasil belajar peserta didik yang rendah dapat dilihat dari ulangan harian peserta didik 

kelas VII SMP Negeri 28 Bandar Lampung, sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Biologi Kelas VII Semester Ganjil SMPN 

28 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016 

No Kelas 
Nilai Kognitif Peserta Didik 

Jumlah 
≤ 75 = 75 

1. VII A 29 4 33 

2. VII B 23 11 34 

3 . VII C 24 10 34 

4. VII D 25 8 33 

5. VII E 23 9 32 

6. VII F 22 12 34 

 Jumlah  146 54 200 

Sumber : Dokumen Nilai Hasil Ulangan Peserta Didik Kelas VII SMP N 28 

Bandar Lampung  Tahun Ajaran 2015/2016 oleh Guru Mata Pelajaran IPA. 

 

Tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai ulangan harian kelas VII di SMP 

Negeri 28 Bandar Lampung dengan kriteria ketuntasan minimal biologi sekolah 

adalah 75. Terlihat dari peserta didik yang berjumlah 200 orang yang mampu 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal hanya 54 peserta didik. 
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Pendidik hanya melakukan pengamatan langsung pada saat proses 

pembelajaran untuk mengamati motivasi belajar peserta didik, namun instrumen yang 

digunakan pendidik belum sesusai dengan indikator motivasi belajar peserta didik, 

hal tersebut berakibat dengan proses belajar peserta didik yang tidak maksimal dan 

tidak terarah dengan baik, kemudian berdampak pada peserta didik yang tidak 

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dalam kelas. 

Berkaitan dengan pembelajaran biologi, biologi merupakan serangakaian 

aktivitas guru dalam memberikan pengajaran terhadap peserta didik untuk 

membangun konsep-konsep dan prinsip-prinsip biologi denga n kemampuan sendiri 

melalui proses internalisasi. Biologi merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir, berargumentasi, memberikan konstribusi dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberi dukungan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut didukung dengan teori  Robert Gagne 

(1985) bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerima informasi, untuk 

kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar.
4
 

Berdasarkan hal tersebut, biologi sebagai ilmu dasar perlu di kuasai dengan baik oleh 

peserta didik untuk membantu menyelesaiakan permasalah yang berkaitan dengan 

biologi dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                           
4
Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, 

(Bandung:Refika Aditama, 2014) h.2  
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Pentingnya biologi sebagai ilmu dasar kebanyakkan tidak disadari oleh 

sebagian peserta didik yang disebabkan oleh minimnya informasi mengenai apa dan 

bagaimana sebenarnya biologi itu. Hal tersebut dapat berakibat buruk terhadap proses 

belajar peserta didik, yakni peserta didik hanya belajar biologi dengan mendengarkan 

penjelasan guru pada saat pembelajaran berlangsung, menghafal, lalu memperbanyak  

latihan soal dengan melihat buku cetak atau menghafal materi yang sudah didapatkan, 

tetapi tidak ada usaha untuk memahami dan mencari makna yang sebenarnya tentang 

tujuan pembelajaran biologi itu sendiri.  

Pembelajaran biologi dilaksanakan untuk memberi pengalaman langsung 

kepada peserta didik serta pemahaman secara mendalam tentang lingkungan dan alam 

sekitar. Pendidikan yang mengarah terhadap kemampuan berpikir kritis belum 

diberdayakan. Pemberdayaan kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu fokus 

pembelajaran biologi. Terkait dengan pembelajaran biologi, maka tujuan 

diberikannya pembelajaran biologi adalah peserta didik diharapkan memiliki 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta memiliki 

kemampuan bekerja sama. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran biologi tersebut adalah dengan membiasakan peserta didik pada 

semua jenjang pendidikan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 

Dalam proses belajar mengajar bukan hanya berpikir kritis yang perlu 

diberdayakan, tetapi juga motivasi dalam pembelajaran pun harus dikembangkan, 

karena motivasi sangat besar peranannya terhadap prestasi belajar. Dengan adanya 
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motivasi dapat menumbuhkan minat belajar peserta didik. Peserta didik yang 

memiliki intelegensi yang cukup tinggi akan menjadi gagal karena kekurangan 

motivasi, sebab hasil belajar akan optimal bila terdapat motivasi yang tepat. Bila 

peserta didik mengalami kegagalan dalam belajar, hal tersebut bisa disebabkan oleh 

metode yang digunakan dalam kegiatan proses belajar belum bervariasi, sehingga 

peserta didik tidak termotivasi dalam mengikuti proses belajar. 

Kemampuan berpikir kritis peserta didik tidak dapat berkembang dengan baik 

apabila dalam proses pembelajaran tidak terjadi timbal balik peserta didik secara aktif 

dalam proses belajar. Hal tersebut dikarenakan masih berlakunya pembelajaran secara 

langsung, yaitu pembelajaran yang berpusat pada pendidik (teacher centred). 

Pendidik sebagai salah satu pusat dalam proses pembelajaran berlangsung di kelas 

masih memandang bahwa belajar adalah suatu proses transfer ilmu pengetahuan 

(transfer of knowledge) dari pengajar kepada peserta didik.
5
 Pembelajaran langsung 

membuat peserta didik cendrung meniru langkah pendidik, karena dalam 

pembelajaran yang dilakukan pendidik terlalu berkonsentrasi pada hal-hal yang 

prosedural dan konsep biologi disampaikan secara informatif. Pembelajaran tersebut 

dapat menghambat perkembangan untuk berpikir kritis dan motivasi peserta didik 

seperti dalam hal mengkomunikasikan ide dan gagasan, sehingga keadaan tersebut 

tidak lagi sesuai dengan target dan tujuan pembelajaran biologi.  

                                                           
5
 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, 

(Bandung: Refika Aditama, 2014) h. 16 
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Tujuan pembelajaran akan tercapai apabila perencanaan dan pembelajaran 

yang digunakan dapat mempengaruhi potensi dan kemampuan yang dimiliki peserta 

didik. Proses pembelajaran biologi bukan hanya sekedar transfer ilmu dari pendidik 

ke peserta didik, melainkan proses kegiatan yang dapat menimbulkan interaksi antara 

pendidik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik,dan antara 

peserta didik dengan lingkungannya. 

Kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar diatas merupakan potensi 

yang sifatnya penting harus dimiliki oleh peserta didik dan semua manusia. Ketika 

manusia menggunakan banyak akal pikirannya dan juga menghidupkan qalbu atau 

hati nuraninya dengan mendekatkan diri pada Allah, maka lahirlah dari dirinya suatu 

pemikiran hebat dan luas. Adanya pendidikan diharapkan mampu menjadikan 

manusia yang berkualitas baik dihadapan Allah SWT ataupun sesamanya. Allah SWT 

mengistimewakan bagi orang-orang yang memiliki ilmu sebagaimana firmannya 

dalam QS.Al-Mujadalah 11, sebagai berikut: 

               

                     

 

Artinya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 

dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk 

mu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 
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meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.
6
(QS.Al-Mujadalah 11) 

 

Sejalan dengan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa kita sebagai insan yang di 

berikan Allah SWT kemampuan berpikir yang lebih daripada makhluk yang lainnya, 

maka kita di wajibkan untuk terus belajar agar dapat menggali potensi yang ada pada 

diri kita. Jelas bahwa orang yang beriman dan yang memiliki ilmu pengetahuan 

mendapatkan derajat kemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki 

ilmu pengetahuan baik dimata Allah SWT maupun dimata manusia. Manusia sebagai 

makhluk yang paling mulia tersebut tidak akan mudah menjadi mulia begitu saja,akan 

tetapi harus ada yang membina, memimpin dan mengarahkannya. Dimana manusia  

diberi kemampuan untuk mengembangkan kemampuan pikiran tanpa batas, tinggal 

bagaimana individu tersebut berusaha untuk mengembangkannya, tetapi terkadang 

faktor lingkunganpun dapat mempengaruhi berkembang atau tidaknnya kemampuan 

berpikir kritis dan motivasi belajar tersebut, salah satunya yaitu lingkungan sekolah. 

Berdasarkan kondisi tersebut sebaiknya pendidik dapat memberdayakan 

kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran 

biologi di kelas. Peserta didik harus terbiasa bertanya dan berpendapat sehingga 

dalam proses pembelajaran biologi diharapkan dapat lebih bermakna. Rendahnya 

kemampuan berpikir kritis peserta didik di karenakan kurangnya variasi belajar dalam 

                                                           
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahya, Bandung: CV. 

Diponegoro, 2008,h. 543 
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pembelajaran yang berlangsung dan masih kurangnya motivasi belajar dalam proses 

pembelajaran biologi. 

Menghadapi permasalahan diatas, di perlukan solusi agar pembelajaran 

menjadi lebih baik, salah satu cara yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut 

adalah dengan menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau pola yang dapat pendidik gunakan untuk mendesain pola-pola 

mengajar secara tatap muka di dalam kelas atau mengatur tutoria, dan untuk 

menentukan material atau perangkat pembelajaran buku-buku, film-film, dan 

program media komputer. Salah satu model yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran Problem solving. Model pembelajaran ini adalah salah 

satu dasar teoritis dari berbagai strategi pembelajaran yang menjadikan masalah 

sebagai isu utamanya. Model pemecahan masalah ini merupakan model pembelajaran 

yang berupaya membahas permasalahan untuk mencari jawaban. Adapun kelebihan 

dari model pembelajaran problem solving, adalah proses belajar mengajar melalui 

pemecahan masalah dapat membiasakan para peserta didik menghadapi masalah 

secara terampil, dan juga dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir 

peserta didik secara kreatif, kritis dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya, 

peserta didik banyak melakukan proses berpikir dengan menyoroti permasalahan dari 

berbagai segi dalam rangka mencari pemecahan. Selain model pembelajaran, 

keterlaksanaan proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh penggunaan media 

pembelajaran. 
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Media pembelajaran merupakan pengatar pesan dari pengirim kepada 

penerima, dan pesan tersebut berupa isi bahan ajaran atau didikkan yang ada dalam 

kurikulum, sumber pesannya (pendidik), siswa, penulis buku dan prosedur media, 

kemudian penerima pesannya adalah peserta didik maupun pendidik. Media sangat 

berperan penting dalam pembelajaran karena dapat meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik. Dengan demikian semakin menarik media pembelajaran yang 

digunakan oleh pendidik semakin tinggi pula tingkat motivasi belajar peserta didik. 

Adapun media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media permainan Square.  

Kelebihan dari media square dalam proses belajar mengajar adalah memudahkan 

pemahaman, meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, mempertinggi daya ingat 

peserta didik.  Dengan menggunakan model problem solving dan media permainan 

square diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan motivasi 

belajar, peserta didik dapat tertarik dan tidak mudah bosan dalam belajar biologi serta 

dapat mengarahkan peserta didik dalam suasana kerja sama sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat mengidentifikasi 

masalah dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Dalam kegiatan proses belajar mengajar peserta didik kurang aktif. 

2. Kemampuan berpikir kritis peserta didik di sekolah masih rendah, dikarena 

dari banyaknya peserta didik yang belum mencapai KKM. 
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3. Motivasi dalam pembelajaran sudah di kembangkan oleh pendidik, namun 

pendidik belum menggunakan idikator dalam menerapkannya. 

4. Pembelajaran yang diterapkan disekolah selama ini masih secara Direct 

Instruction yang masih berpusat pada guru. 

5. Model pembelajaran Problem Solving berbantukan media permainan Square 

belum pernah diterapkan di SMP N 28 Bandar Lampung. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi ruang lingkup 

permasalahan yang dibahas sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah 

model pembelajaran Problem Solving. 

2. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah media permainan 

Square. 

3. Kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam proses pembelajaran di batasi 

dengan indikator berpikir kritis menurut Ennis yaitu; memberi penjelasan 

sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberi 

penjelasan lebih lanjut, dan mengatur strategi. 

4. Motivasi belajar peserta didik dibatasi dengan indikator Uno yaitu; hasrat, 

dorongan, harapan, penghargaan, kegiatan, dan lingkungan. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas dapat dirumusan 

permasalah pada penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh model pembelajaran problem solving berbantukan 

media permainan square terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik 

pada materi Ekosistem?  

2. Apakah ada pengaruh model pembelajaran problem solving berbantukan 

media permainan square terhadap motivasi belajar peserta didik pada materi 

ekosistem?  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti, sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran problem solving 

berbantukan media permainan square dalam memberdayakan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik pada materi pokok ekosistem. 

2. Mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran problem solving 

berbantukan media permainan square terhadap motivasi belajar pesrta didik 

SMPN 28 Bandar Lampung  pada materi ekosistem. 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Peserta didik 

Membantu dalam meningkatkan cara belajar biologi peserta didik agar lebih 

mudah memahami konsep pembelajaran dan lebih merangsang peserta didik 
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lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar mata pelajaran IPA biologi 

khususnya sub judul ekosistem.  

2. Bagi Guru 

Menjadi bahan pertimbangan khususnya yang mengajar bidang studi biologi 

agar dapat memilih model dan media pembelajaran yang tepat dalam 

menyampaikan materi pelajaran, salah satunya dengan model pembelajaran 

Problem Solving berbantukan media pembelajaran Square demi 

memberdayakan kemampuan berpikir kritis dan  motivasi  belajar peserta 

didik. 

3. Bagi Sekolah 

Meningkatkan efisiensi pembelajaran di sekolah melalui kemampuan berpikir 

kritis dan motivasi belajar peserta didik. 

4. Bagi Peneliti  

Mendapatkan wawasan dan pengalaman praktis dibidang penelitian, selain itu 

hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bekal bila sudah menjadi 

tenaga pendidik. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari terlalu luasnya masalah yapng dibahas dan kesalahan 

paham maksud serta keaktifan penelitian dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian 
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Subyek penelitian adalah kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar 

peserta didik SMP N 28 Bandar Lampung, melalui model pembelajaran 

problem solving berbantukan media permainan square. 

2. Obyek penelitian 

Obyek penelitian  dalam penelitian ini peserta didik SMP kelas VII IPA. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hakekat Pembelajaran IPA Biologi  

 IPA pada hakikatnya dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah dan juga 

sikap ilmiah. Sebagai proses ilmiah diartikan semua kegiatan ilmiah untuk 

menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk menemukan pengetahuan 

baru. Sebagai produk ilmiah diartikan sebagai hasil proses, berupa pengetahuan yang 

diajarkan  dalam sekolah atau diluar sekolah ataupun bahan bacaan untuk penyebaran 

atau disiminasi pengetahuan. Sebagai prosedur ilmiah dimaksudkan bahwa 

metodologi atau cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu pada umumnya berupa 

riset yang lazim disebut metode ilmiah (scientific method). 

Selain sebagai proses dan produk, IPA dijadikan sebagai suatu kebudayaan atau 

suatu kelompok atau institusi sosial dengan tradisi nilai, aspirasi maupun  inspirasi, 

IPA pada hakikatnya merupakan suatu produk, proses dan aplikasi Sebagai produk. 

IPA merupakan sekumpulan pngetahuan dan sekumpulan konsep dan bagan konsep 

Sebagai suatu proses, IPA merupakan proses yang dipergunakan untuk mempelajari 

objek studi, menemukan dan mengembangkan produk-produk sains dan sebagai 
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aplikasi, teori-teori IPA akan melahirkan teknologi yang dapat memberi kemudahan 

bagi kehidupan.
7
 

 Biologi sangat berkaitan dengan makhluk hidup dan lingkungan, seperti 

tumbuhan, hewan, manusia dan berkaitan dengan proses kehidupan. Dengan 

dikembangkannya IPA biologi diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan yang sesuai dengan keadaan pada zaman sekarang. Dengan 

pendekatan pembelajaran biologi diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 

bidang IPA biologi.  

Secara umum IPA terbagi dalam tiga ilmu dasar yaitu biologi, fisika dan 

kimia. Biologi sebagai cabang dari IPA merupakan ilmu yang lahir dan berkembang 

lewat langkah-langkah observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, 

pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori 

dan konsep. Jadi dapat dikatakan bahwa hakikat biologi adalah ilmu pengetahuan 

yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan 

proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai 

produk ilmiah  yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa konsep, prinsip 

dan teori yang berlaku secara universal.
8
 

Fungsi dan tujuan IPA secara khusus berdasarkan kurikulum berbasis 

kompetensi: 

                                                           
7
Trianto, Model pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). h 86 

8
 Nuryani Y. Rustaman, Dkk, Strategi Belajar Mengajar Biologi Edisi Revisi, 

(Bandung: Jica, 2003) h. 179 
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a) Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai ilmiah. 

c) Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek sains dan 

teknologi. 

d) Menguasai konsep sains untuk bekal hidup di masyarakan dan 

melanjutkan  pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

Berdasarkan fungsi dan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA 

tidak hanya pada dimensi pengetahuan (keilmuan) tetapi juga menekankan pada 

dimensi nilai ukhrawi. Hal ini berarti memperhatikan keteraturan di alam semesta 

akan semakin meningkatkan keyakinan akan adanya sebuah kekuatan yang 

Mahadahsyat yang tidak dapat dibantah lagi yaitu Allah SWT. Dengan dimensi ini, 

pada hakikatnya IPA mentautkan antara aspek logika-materi dengan aspek jiwa-

spiritual.
9
 

Biologi merupakan salah satu bagian dari ilmu sains  yang memiliki 

karakteristik. Adapun karakteristik ilmu pengetahuan biologi yaitu: 

1. Obyek kajian berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera 

2. Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris (pengalaman nyata) 

3. Memiliki langkah-langkah sistematis 

4. Menggunakan cara berpikir logis, yang bersifat deduktif artinya berpikir dengan 

menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menjadi ketentuan khusus. 

                                                           
9
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5. Hasilnya bersifat obyektif atau apa adanya, terhindari dari kepentingan pelaku 

(subyektif).
10

  

B. Model Pembelajaran  

Model pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dari awal sampai akhir. 

Menurut Udin (1996) model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

yang akan diberikan untuk mencapai tujuan tertentu. Model berfungsi sebagai 

pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar.
11

  

Menurut Joyce dan Weill (2009) model pembelajaran adalah suatu pola atau 

rencana yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, mendesain materi-

materi instruksional, dan memandu proses pengajaran diruang kelas atau di setting 

yang berbeda. 

“Models of teaching are really models of learning. As we helps students acquire 

information, ideas, skills, values, ways of thinking, and means of expressing 

themselves, we are also teaching them how to learn. In fact the most important long 

term outcome of instruction may be students’ increased capabilities  to learn more 

easily and effectively in the future, both because of the knowledge and skiils they have 

acquired and because they have mastered learning processes” (joyce and 

weill,2009:7)
12
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 Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, 

Alfabeta, Bandung, 2013, h. 227-228. 
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Brady mengemukakan bahwa model pembelajaran dapat diartikan sebagai 

blueprint yang dapat dipergunakan untuk membimbing guru di dalam 

mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran. Untuk lebih memahami model 

pembelajaran Brady mengemukakan 4 premis tentang model pembelajaran,
13

 yaitu: 

1) Model memberikan arah untuk persiapan dan implementasi kegiatan 

pembelajaran. Karena itu model pembelajaran lebih bermuatan praktis 

implementatif dari pada bermuatan teori. 

2) Meskipun terdapat sejumlah model pembelajaran yang berbeda, namun 

pemisahan antara satu model dengan model yang lain tidak bersifat deskrit. 

Meskipun terdapat beberapa jenis model yang berbeda, model-model tersebut 

memiliki keterkaitan, terlebih lagi di dalam proses implementasinya. Oleh 

sebab itu guru harus menginterprestasikannya ke dalam perilaku mengajar 

guna mewujudkan pembelajaran yang bermakna. 

3) Tidak ada satupun model pembelajaran yang memiliki kedudukan lebih    

penting dan lebih baik dari yang lain. Tidak satupun model tunggal yang 

dapat merealisasikan berbagai jenis dan tingkatan tujuan pembelajaran yang 

berbeda. 

4) Pengetahuan guru tentang berbagai model pembelajaran memiliki arti penting 

di dalam mewujudkan efesiensi dan efektivitas pembelajaran. Keunggulan 
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 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 146. 
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model pembelajaran dapat dihasilkan bilamana guru mampu mengadaptasikan 

atau mengkombinasikan beberapa model sehingga menjadi lebih serasi dalam 

mencapai hasil belajar siswa yang lebih baik.
14

 

Menyikapi perubahan kondisi kehidupan sekarang ini, khususnya dibidang 

pendidikan, para ahli pendidikan terdorong untuk mengembangakan berbagai model 

pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan 

pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, 

tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan 

kelas. 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat mendorong tumbuhnya rasa 

senang siswa terhadap pelajaran, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan 

meningkatkan motivasi dalam mengerjakan tugas, memberikan kemudahan bagi 

siswa untuk memahami pelajaran sehingga memungkinkan siswa mencapai hasil 

belajar yang lebih baik.
15

 Model-model pembelajaran ini dikembangkan beranjak dari 

adanya berbagai perbedaan dari segi karateristik siswa. Guru harus pandai-pandai 

memilih model ataupun strategi pembelajaran agar siswa tidak jenuh dalam 

mengikuti pelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan guru 
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dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensip serta mampu mengambil 

keputusan yang rasional kapan waktu yang tepat untuk menerapkan salah satu atau 

beberapa strategi (model pembelajaran) secara efektif. Pada umumnya model 

pembelajaran memiliki ciri-ciri yang dapat di kenali secara umum sebagai berikut: 

 

1) Memiliki prosedur yang sistematis 

2) Hasil belajar di terapkan secara khusus 

3) Penetapan lingkungan secara khusus 

4) Ukuran keberhasilan  

5) Intraksi dengan lingkungan.
16

 

1. Manfaat Model Pembelajaran 

a)  Bagi Guru  

a) Memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran sebab telah jelas 

langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai dengan waktu yang tersedia, 

tujuan yang hendak dicapai, kemampuan daya serap siswa, serta 

ketersediaan media yang ada. 

b) Dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktifitas siswa dalam 

pembelajaran. 
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c) Memudahkan untuk melakukan analisa terhadap perilaku siswa secara 

personal maupun kelompok dalam waktu relative singkat. 

d) Dapat membantu guru pengganti untuk melanjutkan pembelajaran siswa 

secara terarah dan memenuhi maksud dan tujuan yang sudah ditetapkan 

(tidak sekedar mengisi kekosongan). 

e) Memudahkan untuk menyusun bahan pertimbangan dasar dalam 

merencanakan Penelitian Tindakan Kelas dalam rangka memperbaiki atau 

menyempurnakan kualitas pembelajaran.
17

 

b) Bagi Siswa  

a) Kesempatan yang lebih luas untuk berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 

b) Memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran 

c) Mendorong semangat belajar serta ketertarikan mengikuti pembelajaran 

secara penuh 

d) Dapat melihat atau membaca kemampuan pribadi dikelompoknya secara 

objektif. 

2. Model Pembelajaran Problem Solving 

Menurut Hanlie Murray, Alwyn Olivier, dan Piet Human, menjelaskan bahwa 

Pembelajaran Penyelesaian Masalah (Problem solving) merupakan salah satu dasar 
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teoritis dari berbagai strategi pembelajaran yang menjadikan masalah (problem) 

sebagai isu utamanya.
18

 Model problem solving atau model pemecahan masalah 

adalah sebuah model pembelajaran yang berupaya membahas permasalahan untuk 

mencari jawaban atau pemecahan.
19

 

Model problem solving sangat potensial untuk melatih peserta didik berpikir 

kreatif dan kritis dalam menghadapi berbagai masalah baik itu masalah pribadi 

maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Di 

dalam problem solving, peserta didik belajar sendiri untuk mengidentifiksi penyebab 

masalah dan alternatif untuk memecahkan masalahnya. Tugas guru dalam metode 

problem solving adalah memberikan kasus atau masalah kepada peserta didik untuk 

dipecahkan. Kegiatan peserta didik dalam problem solving dilakukan melalui 

prosedur: (1) mengidentifikasi penyebab masalah, (2) mengkaji teori untuk mengatasi 

masalah atau menemukan solusi, (3) memilih dan menetapkan solusi yang paling 

tepat, (4) menyusun prosedur mengatasi masalah berdasarkan teori yang telah 

dikaji.
20

   

Menurut Noller dalam Ibrahim Muhammad Al Maghazi solusi kreatif sebagai 

upaya pemecahan masalah yang dilakukan melalui sikap dan pola pikir kreatif, 

memiliki banyak alternatif pemecahan masalah,terbuka dalam perbaikan, 
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menumbuhkan kepercayaan diri, keberanian menyampaikan pendapat, berpikir 

divergen, dan fleksibel dalam upaya pemecahan masalah. 

Parmes dalam Mulyoto mengemukakan adanya lima langkah yang melibatkan 

imajinasi dan pembenaran dalam menanganni situasi dan pembahasan suatu masalah, 

yaitu:  

1. Penemuan fakta  

2. Penemuan masalah, berdasar fakta-fakta yang telah dihimpun, ditentukan  

masalah atau pertanyaan kreatif untuk dipecahkan  

3. Penemuan gagasan, menjaring sebnayak mungkin alternatif jawaban untuk 

memecahkan masalah 

4. Penemuan jawaban, penetu tolak ukur atas kriteria pengujian jawaban, 

sehingga ditemukan jawaban yang diharapkan 

5. Penentuan penerimaan, diketemukan kebaikan dan kelemahan gagasan, 

kemudian menyimpulkan dari masing-masing masalah yang dibahas. 

Secara operasional langkah-langkah yang dilakukan adalah:  

1. Pembentukan kelompok 4-5 peserta setiap kelompok 

2. Penjelasan prosedur pembelajaran (petunjuk kegiatan) 

3. Pendidik menyajikan situasi prolematik dan menjelaskan prosedur solusi kreatif 

kepada peserta didik (memberikan pertanyaan, pertanyaan problematis, dan 

tugas) 
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4. Pengumpulan data dan verifikasi mengenai suatu peristiwa yang dilihat dan 

dialami 

5. Eksperimentasi alternatif pemecahn masalah dengan diperkenankan pada eleme  

baru ke dalam situasi yang berbeda (diskusi dalam kelompok kecil) 

6. Memformulasikan penjelasan dan menganalisis proses solusi kreatif (dilakukan 

dengan diskusi kelas yang didampingi oleh pendidik).
21

 

3. Kelebihan Model Problem Solving 

1. Model problem solving dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih 

relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. 

2. Proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan para 

siswa menghadapi masalah secara terampil, apabila menghadapi permasalahan 

didalam keluarga, dan bekerja kelak, suatu kemampuan yang sangat bermakna 

bagi kehidupan manusia. 

3. Model problem solving dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir 

siswa secara  kreatif, kritis dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya, 

siswa banyak melakukan mental dengan menyoroti permasalahan dari berbagai 

segi dalam rangka mencari pemecahan. 

4. Kekurangan Model Pembelajaran Problem Solving 

1. Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat 

berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya serta pengetahuan dan pengalaman 
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yang telah dimiliki siswa, sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan 

guru. 

2. Proses belajar mengajar dengan menggunakan dan menerima informasi dari 

guru menjadi belajar dengan banyak berpikir memecahkan permasalahan 

sendiri atau kelompok, yang kadang-kadang memerlukan berbagai sumber 

belajar, merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa.
22

 

C. Media Pembelajaran 

Kata media bersal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantaraan‟, atau „pengantar‟. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesanan. Jadi guru, buku teks, 

dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media 

dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual, atau verbal. Dengan istilah mediator media menunjukkan fungsi 

atau perannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam 

propses belajar siswa dan isi pelajaran.
23

 

 Media pembelajaran merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

ke penerima, dan pesan tersebut berupa isi ajaran ataupun didikan yang ada dalam 

kurikulum, sumber pesannya/pengirim bisa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis 

buku dan prosedur media dan penerima pesannya adalah peserta didik maupun 
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pendidik. Media pembelajaran diharapkan dapat membantu siswa agar dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Media yang digunakan dalam 

menerapkan strategi problem solving sangat beragam, bisa alat atau barang, manusia, 

lingkungan, atau bentuk media lain yang dapat membantu kelancaran dalam proses 

pembelajaran.
24

 

 Menurut Hamalik, seorang pendidik harus memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran, yang meliputi : 

1. Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar 

mengajar 

2. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan  

3. Seluk-beluk proses belajar  

4. Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan 

5. Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran  

6. Pemilihan dan penggunaan media pendidikan 

7. Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan 

8. Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikkan 

9. Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran 

10. Usaha inovasi dalam media pendidikan.
25

 

1. Pentingnya Media Pembelajaran 
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Mengajar dapat dipandang sebagai usaha yang dilakukan guru agar peserta 

didik belajar. Sedangkan, yang dimaksud dengan belajar itu sendiri adalah proses  

perubahan tingkah laku melalui pengalaman. Pengalaman itu dapat berupa 

pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung.pengalaman langsung adalah 

pengalaman yang diperoleh melalui aktivitas sendiri pada situasi yang sebenarnya. 

Contohnya, agar siswa belajar bagaimana mengoperasikan komputer, maka guru 

menyediakan komputer untuk digunakan oleh peserta didik. Atau mungkin 

memberikan pengalaman bermain gitar, mengetik menjahit, dan lain sebagainya. 

Pengalaman langsung semacam itu tentu saja merupakan proses belajar yang 

sangat bermanfaat, sebab dengan mengalami secara langsung kemungkinan kesalahan 

persepsi akan dapat dihindari. Namun demikian pada ke nyataannya tidak semua 

bahan pelajaran dapat di sajikan secara langsung. Untuk mempelajari bagaimana 

kehidupan makhluk hidup didasar laut, tidak mungkin guru membimbing peserta 

didik langsung menyelam kedasar lautan, atau memilah ada manusia hanya untuk 

mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, seperti cara kerja jantung ketika 

memompakan darah. Untuk memberikan pengalaman belajar semacam itu, guru 

memerlukan alat bantu seperti film, atau foto-foto.
26

 

Peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi peserta 

didik, Edgar Dale melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan 
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kerucut pengalaman (cone of experience). Kerucut pengalaman pada saat ini dianut 

secara luas untuk menentukan alat bant atau media apa yang sesuai agar peserta didik 

memperoleh pengalaman belajar secara mudah. 

Kerucut halaman yang dikemukan oleh Edgar memberikan gambaran bahwa 

pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dapat melalui proses perbuatan atau 

mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui 

media tertentu dan proses mendengarkan melalui bahasa. Semakin konkret peserta 

didik mempelajari bahan pengajaran, contohnya melalui pengalaman langsung, maka 

semakin banyaklah pengalaman yang diperoleh peserta didik. Sebaliknya, semakin 

abstrak peserta didik memperoleh pengalaman, contohnya hanya mengandalkan 

bahasa verbal, maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh peserta didik. 

Selanjutnya uraian setiap pengalaman belajar seperti yang digambarkan dalam 

kerucut pengalaman tersebut akan dijelaskan berikut ini: 

a. Pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh peserta didik 

sebagai hasil dari aktivitas sendiri. Peseta didik, mengalami, merasakan sendiri 

segala sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Peserta didik 

berhubungan langsung dengan objek yang hendak dipelajari tanpa menggunakan 

perantara. Karena pengalaman langsung inilah maka ada kecenderungan hasil 

yang diperoleh peserta didik menjadi konkret sehingga akan memiliki ketepatan 

yang tnggi. 
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b. Pengalaman tiuan adalah pengalaman yang diperoleh melalui benda atau 

kejadian yang dimanipulasi agar mendeteksi keadaan yang sebenarnya. 

Pengalaman tiruan sudah bukan pegalaman langsung lagi sebab objek yang 

dipelajari bukan yang asli atau yang sesungguhnya, melainkan benda tiruan yang 

menyerupai benda aslinya. Mempelajari objek tiruan sangat besar manfaatnya 

terutama untuk menghindari terjadinya verbalisme. Misalkan peserta didik akan 

mempelajari kanguru. Oleh karena binatang tersebut sulit diperoleh apalagi 

dibawa kedalam kelas, maka untuk mempelajarinya dapat menggunakan model 

binatang dengan wujud yang sama namun terbuat dari plastik.
27

 

c. Pengalaman melali drama, yaitu pengalaman yang diperoleh dari kondisi dan 

situasi yang diciptakan melalui drama, yaitu pengalaman yang diperoleh dari 

kondisi dan situasi yang diciptkan melalui drama (peragaan) dengan 

menggunakan skenario yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Walaupun peserta didik tidak mengalami secara langsung terhadap kejadian, 

namun melalui drama ini agar peserta didik memperoleh pengalaman yang lebih 

jelas dan konkret. 

d. Pengalaman melalui demonstrasi adalah teknik penyampaian informasi melalui 

peragaan. Kalau dalam drama peserta didik terlibat secara langsung dalam 

masalah yang dipelajari walaupun bukan dalam situasi nyata, maka pengalaman 

melali demostrasi peserta didik hanya melihat peragaan orang lain. 
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e. Pengalaman wisata, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui kunjungan peserta 

didik kesuatu objek yang ingin dipelajari. Melalui wisata peserta didik dapat 

mengamati secara langsung, mencatat,dan bertanya tentang hal-hal yang 

dikunjungi.selanjutnya pengalaman yang diperoleh dicatat dan disusun dalam 

cerita/makalah secara sistematis. Isi catatan sesuai dengan tujuan kegiatan. 

f. Pengalaman melalui gambar hidup dan film-film. Gambar hidup dan film 

merupakan rangkaian gambar mati yang diproyeksikan pada layar dengan 

kecepatan tertentu. Dengan mengamati film peserta didik dapat belajar sendiri 

walaupun bahan belajarnya terbata sesuai dengan naskah yang disusun.
28

 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan itu dapat 

diperoleh melalui pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Semakin 

langsung objek yang dipelajari, maka semakin konkret pengetahuan diperoleh, 

semakin tidak langung pengetahuan itu diperoleh, maka semakin abstrak pengetahuan 

peserta didik. 

2. Fungsi dan Manfaat Penggunaan Media Pembelajaran 

Perolehan Pengetahuan peserta didik seperti digambarkan Edgar Dale 

menunjukan bahwa pengetahuan akan semakin abstrak apabila hanya disampaikan 

melalui bahan verbal. Hal tersebut memungkinkan terjadinya verbalisme, artinya 

peserta didik hanya mengetahui tentang kata tanpa memahami dan mengerti makna 

yang terkandung dalam kata tersebut. Hal semacam ini dapat menimbulkan kesalahan 
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persepsi peserta didik. Oleh sebab itu sebaiknya diusahakan agar pengalaman peserta 

didik menjadi lebih konkret, pesan yang ingin disampaikan benar-benar dapat 

mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, dilakukan melalui kegiatan yang 

dapat mendekatkan peserta didik dengan kondisi yang sebenarnya. 

Hal tersebut, dalam penyampaian informasi melalui bahasa verbal selain dapat 

menibulkan verbalisme dan kesalahan persepsi, juga gairah peserta didik untuk 

menangkap pesan akan semakin kurang, karena peserta didik kurang diajak berpikir 

dan menghayati pesan yang disampaikan, padahal untuk memahami sesuatu perlu 

keterlibatan peserta didik baik fisik maupun psikologis.
29

 

Pada kenyataannya memberikan pengalaman langsung kepada siswa bukan 

sesuatu yang mudah bukan hanya menyangkut segi perencanaan dan waktu saja yang 

dapat menjadi kendala, akan tetapi memang ada sejumlah pengalaman yang sangat 

tidak mungkin dipelajari secara langsung leh peserta didik. Katakanlah ketika guru 

ingin memberikan informasi tentang kehidupan didasar laut, maka tidak mungkin 

pengalaman tersebut diperoleh secara langsung oleh peserta didik. Oleh karena itu, 

peranan media pembelajaran sangat diperlukan dalam suatu kegiatan belajar 

mengajar. Guru dapat menggunakan film, televisi, atau gambar untuk memberikan 
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informasi yang lebih baik kepada peserta diidk. Melalui media pembelajaran hal yang 

bersifat abstrak bisa lebih menjadi konkret.
30

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-

upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Para 

guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah, 

dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan 

dan tuntunan  zaman. Guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang murah 

dan efisien yang meskipun sederhana dan bersahaja, tetapi merupakan keharusan 

dalam upaya mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Dismaping mampu 

menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut untuk dapat mengembangkan 

keterampilan untuk membuat media pembelajaran yang akan digunakannya apabila 

media tersebut belum tersedia. Untuk itu guru harus memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang Media Pembelajaran yang meliputi: 

a. Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar 

mengajar. 

b. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pedidikan. 

c. Seluk-beluk proses belajar. 

d. Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan. 

e. Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. 

f. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. 
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g. Berbagai alat dan jenis teknik media pembelajaran. 

h. Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran. 

i. Usaha inovasi dalam media pendidikan.
31

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada 

umumnya dan tujuan pembelajaran disekolah pada khususnya. 

3. Pengertian Game Edukasi 

a.  Pengertian Game 

Game adalah aktivitas terstuktur atau semi terstuktur, yang biasanya 

dilakukan untuk bersenang - senang dan kadang juga di gunakan sebagai alat 

pembelajaran. Sebuah game bisa di karakteristik dari “apa yang pemain 

lakukan.” 

b. Pengertian Edukasi 

Edukasi adalah proses yang dilakukan oleh seseoarang untuk menemukan 

jati dirinya, yang dilakukan dengan mengamati dan belajar yang kemudian 

melahirkan tindakan dan prilaku. Edukasi sebenarnya tidak jauh berbeda dari 

belajar yang dikemb angkan oleh aliran behaviorisme dalam psikologi. Hanya 

istilah ini sering dimaknai dan diinterpretasikan berbeda dari learning yang 
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bermakna belajar. Dan istilah ini seringkali digunakan dalam pendekatan 

pendidikan yang tentu maknanya lebih dari sekedar belajar. 

Jadi education game adalah game yang khusus dirancang untuk mengajarkan 

user suatu pembelajaran tertentu, pengembangan konsep dan pemahaman dan 

membimbing mereka dalam melatih kemampuan mereka serta memotivasi mereka 

untuk memainkannya. 

c. Penerapan Game Edukasi 

Penerapan education game bermula dari perkembangan video game yang 

sangat pesat dan menjadikannya sebagai media efektif yang interaktif dan banyak 

dikembangkan di perindustrian. Melihat kepopuleran game tersebut, para 

pendidik berpikir bahwa mereka mempunyai kesempatan yang baik untuk 

menggunakan komponen rancangan game dan menerapkannya pada kurikulum 

dengan penggunaan industri berbasis game. Game harus memiliki desain 

antarmuka yang interaktif dan mengandung unsur menyenangkan. 

d. Kriteria Game Edukasi 

Kriteria Game Edukasi Menurut Hurd dan Jenuings perancangan 

Education game yang baik haruslah memenuhi kriteria dari education game itu 

sendiri. Berikut ini adalah beberapa kriteria dari sebuah education game, yaitu: 

1. Nilai Keseluruhan (Overall Value) 
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Nilai keseluruhan dari suatu game terpusat pada desain dan panjang durasi 

game. Aplikasi ini dibangun dengan desain yang menarik dan interaktif. 

Untuk penentuan panjang durasi, aplikasi ini menggunakan fitur timer. 

2. Dapat Digunakan (Usability) 

Mudah digunakan dan diakses adalah poin penting bagi pembuat game. 

Apliksi ini merancang sistem dengan interface yang user friendly sehingga 

user dengan mudah dapat mengakses aplikasi. 

3. Keakuratan (Accuracy) 

Keakuratan diartikan sebagai bagaimana kesuksesan model/gambaran sebuah 

game dapat dituangkan ke dalam percobaan atau perancangannya. 

Perancangan aplikasi ini harus sesuai dengan model game pada tahap 

perencanaan. 

4. Kesesuaian (Appropriateness) 

Kesesuaian dapat diartikan bagaimana isi dan desain game dapat 

diadaptasikan terhadap keperluan user dengan baik. Aplikasi ini menyediakan 

menu dan fitur yang diperlukan user untuk membantu pemahaman user dalam 

menggunakan aplikasi. 

 

5. Relevan (Relevance)  
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Relevan artinya dapat mengaplikasikan isi game ke target user. Agar dapat 

relevan terhadap user, sistem harus membimbing mereka dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran. Karena aplikasi ini ditujukan untuk anak –anak maka 

desain antarmuka harus sesuai dengan nuansa anak-anak, yaitu menampilkan 

warna – warna yang ceria. 

6. Objektifitas (Objectives)  

Objektifitas menentukan tujuan user dan kriteria dari kesuksesan atau 

kegagalan. Dalam aplikasi ini objektivitas adalah usaha untuk mempelajari 

hasil dari permainan. 

7. Umpan Balik (Feedback) 

Untuk membantu pemahaman user bahwa permainan (performance) mereka 

sesuai dengan objek game atau tidak, feedback harus disediakan. Aplikasi ini 

menyajikan animasi dan efek suara yang mengindikasikan kesuksesan atau 

kegagalan permainan. 

Menurut sumber jurnal Rahmatsyam Lakoro,S.Sn.,M.T. mengatakan bahwa:  

“Personalisasi yang ada dalam game - game elektronik modern dapat berubah 

menjadi suatu nilai penting dalam aplikasi komersial masa depan dan melayani dunia 

satu demi satu dimana otomasi dan sisem cerdas dibuat untuk interaksi pengguna 
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dengan system secara seketika (real time)”. Salah satu game edukasi yang akan di 

terapkan dalam penelitian ini ialah media permainan square. 

4.Media Permainan Square 

Media permainan square adalah sebuah media yang dibuat agar siswa lebih 

aktif di kelas dan memberi pengalaman nyata serta siswa dapat menemukan konsep 

sendiri mengenai materi yang sedang dipelajari. Permainan ini serupa dengan 

permainan teka – teki silang namun disetiap kotak berisi sebuah soal bukan huruf. 

Permainan square juga menuntut siswa lebih aktif dalam berdiskusi untuk berpikir 

luas dan lebih teliti dalam menemukan jawaban yang tepat. 

Peranan media square dalam proses belajar mengajar adalah memudahkan 

pemahaman, meningkatkan motivasi belajar siswa, mempertinggi daya ingat siswa. 

Dengan adanya permainan square ini diharapkan siswa dapat tertarik dan tidak bosan 

dalam belajar biologi serta dapat mengarahkan siswa dalam suasana kerja sama 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar.                                                                                           

D. Kemampuan Berpikir Kritis   

1. Berpikir 

Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. 

Walaupun tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kerja otak, pikiran manusia lebih 

dari sekedar kerja organ tubuh yang disebut otak. Kegiatan berpikir juga 

melibatkan seluruh pribadi manusia dan juga melibatkan perasaan dan 
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kehendak manusia. Memikirkan sesuatu berarti mengarahkan diri pada obyek 

tertentu, menyadari secara aktif dan menghadirkannya dalam pikiran kemudian 

mempunyai wawasan tentang obyek tersebut. 

Secara sederhana, berpikir adalah proses informasi secara mental atau 

secara kognitif. Secara lebih formal, berpikir adalah penyusunan ulang atau 

manipulasi kognitif baik informasi dari lingkungan maupun simbol-simbol yang 

disimpan dalam long term memory. berpikir adalah sebuah representasi simbol 

dari beberapa peristiwa atau item. Menurut definisi lain berpikir adalah melatih 

ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya 

masalah. berpikir adalah sebuah proses dimana representasi mental baru 

dibentuk melalui transformasi informasi dan interaksi yang komplek atribut-

atribut mental seperti penilaian, abstraksi, logika, imajinasi, dan pemecahan 

masalah.
32

 

Konteks pembelajaran mengembangkan kemampuan berpikir 

ditunjukkan untuk beberapa hal, diantaranya adalah : 

1. Mendapat latihan berpikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan 

dan menyelesaikan masalah dengan bijak, misalnya luwes, reflektif, ingin 

tahu, mampu mengambil resiko, tidak putus asa, mau bekerjasama dan lain-

lain. 
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2. Mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berpikir secara 

lebih praktik baik di dalam atau di luar sekolah. 

3. Menghasilkan ide atau ciptaan yang kreatif dan inovatif. 

4. Mengatasi cara-cara berpikir yang terburu-buru, kabur da sempit. 

5. Meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan 

intelek mereka. 

6. Bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membuat 

pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan 

dan kritik.
33

 

Pengembangan kemampuan berfikir mencakup 4 hal, yakni : 

1. Kemampuan menganalisis, 

2. Membelajarkan siswa bagaimana memahami pernyataan, 

3. Mengikuti dan menciptakan argumen logis, 

4. Mengiliminir jalur yang salah dan fokus pada jalur yang benar. 

2. Pengertian Berpikir kritis 

Berpikir kritis menurut ahli, “John Dewey berpendapat bahwa berpikir 

kritis merupakan proses yang persistent (terus-menerus) dan teliti. Berpikir 

dimulai apabila seseorang dihadapkan pada suatu masalah (perplexity). Ia 

menghadapi suatu yang menghendaki adanya jalan keluar, situasi yang 

menghendaki adanya jalan keluar tersebut mengundang yang bersangkutan untuk 
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memanfatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang sudah dimiliknya 

terjadi suatu proses tertentu di otaknya sehingga ia mampu menemukan sesuatu 

yang tepat dan sesuai untuk digunakan mencari jalan keluar terhadap masalah yang 

dihadapinya. Dengan demikian yang bersangkutan melakukan proses yang 

dinamakan berpikir.
34

   

Mengajarkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dipandang 

sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan di sekolah agar peserta 

didik mampu dan terbiasa menghadapi berbagai permasalahan disekitarnya. 

Pendapat lain menyatakan penguasaan berpikir kritis tidak cukup dijadikan sebagai 

tujuan pendidikan semata, tetapi juga sebagai proses fundamental yang 

memungkinkan peserta didik untuk mengatasi berbagai permasalahan masa yang 

akan mendatang di lingkungannya.
35

 

Proses belajar mengajar guru tidak boleh mengabaikan penguasaan 

berpikir kritis siswa. Berikut pengertian berpikir kritis menurut para ahli: 

1. Keterampilan berpikir kritis di definisikan sebagai proses berfikir secara 

aktif, dimana kita berpikir mengenai segala sesuatu untuk diri sendiri, 
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membangkitkan pertanyaan untuk diri sendiri, dan mencari informasi untuk 

diri sendiri.
36

 

2. Definisi lain menyatakan bahwa, “Critical thinking is areasonable, 

reflective thinking that is focused on deciding what to believe or do”. 

Berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektis yang 

berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan.
37

 

3. Selanjutnya didefinisikan sebagai kemampuan berpikir kritis untuk 

mengenal masalah; menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk 

menangani masalah-masalah itu; mengumpulkan dan menyusun informasi 

yang diperlukan; mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak 

dinyatakan; memahami dan menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan 

khas; menganalisis data; menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-

pernyataan; mengenal adanya hubungan yang logis antara masalah-

masalah; menarik kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang 

diperlukan.
38

 

“Critical thinking is the intellectually disciplined process of actively and 

skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and or 

evaluating information gathered from, or generated by observation, 

experinces, reflection, reasoning, or communication, as guide to belief 

and action. In itsexemplary form, it is based on universal intellectual 

values that transcend subject metter divisions: clarity, accuracy, 
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precision, consistency, relevance, sound evidence, good reasons, dept, 

breadth, and fairness”.  

Berdasarkan dari definisi ini dapat dikatakan bahwa berpikir kritis 

adalah proses disiplin yang secara intelektual aktif dan terampil 

mengkonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau 

mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh, 

pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi, sebagai 

panduan untuk kepercayaan dan tindakan. Dalam bentuk contoh, didasarkan 

pada nilai-nilai intelektual universal yang melampaui bagian-bagian materi 

subjek, seperti: kejelasan, ketepatan, presis, konsistensi, relevansi, 

pembuktian, alasan-alasan yang baik, kedalaman, luas, dan kewajaran.
39

 

4. Selanjutnya definisi seorang ilmuwan mengemukakan bahwa berpikir kritis 

untuk menganalisis argumen dan memunculkan wawasan terhadap tiap-tiap 

makna dan interpretasi, untuk mengembangkan pola penalaran yang kohesif 

dan logis, memahami asumsi dan bias yang mendasari tiap-tiap posisi. 

Akhirnya dapat memberikan model presentasi yang dapat dipercaya, ringkas 

dan meyakinkan.
40

 

Berpikir kritis sebagai kegiatan  menganalisis ide atau gagasan kearah 

yang lebih spesifik, mempedayakan secara tajam, memilih, mengidentifikasi, 

mengkaji dan mengembangkan kearah yang lebih sempurna. Dalam pengertian 
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ini berpikir kritis digunakan seseorang ketika memilih informasi yang telah 

dipilih, menyimpulkan dan menerapkan konsep tersebut dengan tetap 

melakukan evaluasi. 

Pendapat lain menyatakan berpikir kritis adalah sebuah proses 

terorganisasi yang memungkinkan peserta didik mengevaluasi bukti, asumsi, 

logika dan bahasa yang mendasari pernyataan orang lain ataupun pendapat 

mereka sendiri. Berpikir kritis juga memungkinkan siswa untuk menemukan 

kebenaran ditengah banjir kejadian dan informasi yang mengelilingi mereka 

setiap hari. Artinya, dengan berpikir kritis siswa dapat membedakan informasi 

yang mereka butuhkan maupun tidak sehingga mereka mampu menemukan 

suatu kebenaran. Adapun ayat yang memperkuat pernyataan tersebut : 

               

 

Artiya : Dan perumpamaan-perumpamaan Ini kami buat untuk manusia; dan 

tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.( Q.S Al-

Ankabut : 43) 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

berpikir kritis adalah proses mental yang terorganisir untuk menganalisis atau 

mengevaluasi informasi. Proses mental tersebut dapat berupa memperhatikan, 

mengkategorikan, menarik kesimpulan, seleksi, dan menilai atau memutuskan. 
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3. Indikator Berpikir Kritis 

Menurut Ennis, ada lima indikator berpikir kritis yang 

dikelompokkannya dalam lima aktivitas besar yaitu : 

1. Memberikan penjelasan sederhana, yang terdiri atas :memfokuskan 

pertanyaan, menganalisi argumen, serta bertanya dan menjawab pertanyaan 

klarifikasi dan pertanyaan yang menentang. 

2. Membangun keterampilan dasar, yang terdiri atas pertimbangan kredibilitas 

suatu sumber dan mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi. 

3. Menyimpulkan yang terdiri atas :membuat deduksi, menginduksi atau 

mempertimbangkan hasil induksi dan membuat  dan memprtimbangkan 

nilai keputusan. 

4. Membuat penjelasan lebih lanjut, yang terdiri atas :mengidentifikasi asumsi. 

5. Mengatur strategi dan taktik, yang terdiri atas :memutuskan suatu 

tindakan.
41

 

E. Motivasi Belajar  

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Dalam 

proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai 

motivasi dalam belajar, tak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. 
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1. Pengertian Motivasi Belajar  

Menurut Makmun motivasi merupakan:  

1)  Suatu kekuatan (power) atau tenaga (forces) atau daya (energy); atau  

2) Suatu keadaan yang kompleks (a complex state) dan kesiap sediaan 

(preparatory set) dalam diri individu (organisme) untuk bergerak (to move, 

motion, motive) ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak 

discadari.
42

 

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan 

yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak 

atau berbuat.
43

 Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat 

diinterpretasikan dalam tingkah lakunya berupa rangsangan, dorongan, atau 

pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Menurut Uno motivasi 

merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha 

mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

Suryabrata mengemukakan motif adalah keadaan dalam pribadi orang 

yang mendorong individu untuk melakukan aktiviatas-aktivitas tertentu guna 
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mencapai suatu tujuan. Motif manusia merupakan dorongan, hasrat, keingianan 

dan tenaga penggerak lainnya, yang berasal dari dalam dirinya.
44

 

Sebenarnya motivasi merupakan istilah yang lebih umum untuk menunjuk 

pada seluruh proses gerakan, termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang 

timbul dalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkannya, dan tujuan atau 

akhir dari gerakan atau perbuatan. Motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian tersebut ada tiga hal penting 

yaitu: 

1) motivasi itu mengawali terjadinya energi pada setiap individu manusia. 

2) motivasi tersebut ditandai dengan munculnya rasa ”feeling” atau afeksi 

seseorang. 

3) motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. 

 Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada 

pada diri manusia yang berkaitan dengan perasaan dan juga emosi kemudian 

dapat menentukan tingkah laku manusia, dorongan yang muncul itu karena 

adanya tujuan kebutuhan atau keinginan.
45
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 Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil pengertian motivasi adalah 

suatu kekuatan atau dorongan dalam diri individu membuat individu tersebut 

bergerak, bertindak untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku akibat latihan 

dan pengalaman.
46

 Menurut Makmun adalah suatu proses perubahan perilaku 

atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu.
47

 Hal 

senada juga diungkapkan Uno belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
48

 Sedangkan Sardiman dalam bukunya mengemukakan usaha 

pemahaman mengenai makna belajar akan diawali dengan mengemukakan 

beberapa definisi tentang belajar sebagai berikut:  

1) Cronbach memberikan definisi: Learning is shown by a change in behavior as 

a result of experience.  

2) Harold Spears memberikan batasan: Learning is to observe, to read, to 

imitate, to try something themselves, to listen, to folleo direction.  

3) Geoch, mengatakan: Learning is a change in performance as a result of 

practice.
49
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Ketiga definisi tersebut dapat diterangkan bahwa belajar itu senantiasa 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain 

sebagainya. Belajar akan lebih baik, jika subjek belajar mengalami atau 

melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik.  

Pengertian belajar menurut Purwanto belajar dapat diartikan sebagai berikut:  

a. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan itu 

dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada 

kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk.  

b. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman; dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar; seperti 

perubahan-perubahan yang terjadi pada seorang bayi.  

c. Untuk dapat disebut sebagai belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap; 

harus merupakan akhir daripada suatu periode waktu yang cukup panjang. 

Beberapa lama periode waktu itu berlangsung ditentukan dengan pasti, tetapi 

perubahan itu hendaknya merupakan akhir dari suatu periode yang mungkin 

berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan maupun bertahun-tahun. Ini beratti 

kita harus mengenyampingkan perubahan-perubahan tingkah laku yang 

disebabkan oleh motivasi, kelelahan, adaptasi, ketajaman perhatian atau 

kepekaan seseorang, yang biasanya hanya berlangsung sementara.  
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d. Tingkah laku yang megalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai 

aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti: perubahan dalam 

pengertian, pemecahan suatu masalah/berfikir, keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan, ataupun sikap.
50

 

Dari beberapa pengertian belajar di atas, maka dapat diambil pengertian 

bahwa belajar adalah suatu proses seorang individu melakukan perubahan 

perilaku berdasar pengalaman dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. 

Dari pengertian motivasi dan juga belajar, maka dapat digabungkan 

pengertian motivasi belajar adalah suatu kekuatan atau dorongan dalam diri 

individu membuat individu tersebut bergerak, bertindak untuk memenuhi 

kebutuhan dan mencapai tujuannya yaitu proses seorang individu melakukan 

perubahan perilaku berdasar pengalaman dengan serangkaian kegiatan misalnya 

dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. 

2. Macam-Macam Motivasi Belajar 

Dilihat dari berbagai sudut pandang, para ahli psikologi berusaha untuk 

menggolongkan motif-motif yang ada pada manusia atau suatu organisme 

kedalam beberapa golongan menurut pendapatnya masing-masing. Diantaranya 

menurut Woodwort dan Marquis , motif itu ada tiga golongan yaitu : 
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a. Kebutuhan-kebutuhan organis yakni, motif-motif yang berhubungan dengan 

kebutuhan-kebutuhan bagian dalam dari tubuh seperti : lapar,haus, kebutuhan 

bergerak, beristirahat atau tidur, dan sebagainya. 

b. Motif-motif yang timbul sekonyong-konyong (emergency motives) inilah 

motif yang timbul bukan karena kemauan individu tetapi karena ada 

rangsangan dari luar, contoh : motif melarikan diri dari bahaya,motif berusaha 

mengatasi suatu rintangan.
51

 

c. Motif Obyektif yaitu motif yang diarahkan atau ditujukan ke suatu objek atau 

tujuan tertentu di sekitar kita, timbul karena adanya dorongan dari dalam diri 

kita.
52

 

Adapun  bentuk motivasi belajar di Sekolah dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu : 

a. Motivasi Intrinsik 

  Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri 

siswa sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar. Dalam buku 

lain motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang 

atau motivasi yang erat hubungannya dengan tujuan belajar, misalnya : ingin 

memahami suatu konsep, ingin memperoleh pengetahuan dan sebagainya. 

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik adalah : 
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a. Adanya kebutuhan 

b. Adanya pengetahuan tentang kemajuan dirinya sendiri 

c. Adanya cita-cita atau aspirasi.
53

 

b. Motivasi Ekstrinsik 

   Motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar 

individu siswa, yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. 

Bentuk motivasi ekstrinsik ini merupakan suatu dorongan yang tidak secara 

mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar, misalnya siswa rajin belajar untuk 

memperoleh hadiah yang telah dijanjikan oleh orang tuanya, pujian dan 

hadiah, peraturan atau tata tertib sekolah, suri tauladan orang tua, guru dan 

lain-lain merupakan contoh konkrit dari motivasi ekstrinsik yang dapat 

mendorong siswa untuk belajar.
54

 

   Dalam perspektif kognitif, motivasi intrinsik lebih signifikan bagi siswa 

karena lebih murni dan langgeng serta tidak bergantung pada dorongan atau 

pengaruh orang lain. Perlu ditegaskan, bukan berarti motivasi ekstrinsik tidak 

baik dan tidak penting. Dalam kegiatan belajar mengajar tetap penting, karena 

kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis berubah-ubah dan juga 
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mungkin komponen-komponen lain dalam proses belajar mengajar ada yang 

kurang menarik bagi siswa sehingga siswa tidak bersemangat dalam 

melakukan proses belajar mengajar baik di sekolah maupun di rumah. 

   Bahwa setiap siswa tidak sama tingkat motivasi belajarnya, maka 

motivasi ekstrinsik sangat diperlukan dan dapat diberikan secara tepat. Di 

dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik intrinsic maupun 

ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, siswa dapat mengembangkan 

aktifitas dan inisiatif sehingga dapat mengarahkan dan memelihara kerukunan 

dalam melakukan kegiatan belajar. 

3. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Motivasi sangat berperan dalam belajar, siswa yang dalam proses belajar 

mempunyai motivasi yang kuat dan jelas pasti akan tekun dan berhasil 

belajarnya. Makin tepat motivasi yang diberikan, makin berhasil pelajaran itu. 

Motivasi senantiasa akan menentukan intensitas usaha belajar bagi siswa. 

Adapun fungsi motivasi ada tiga, yaitu : 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. 

b. Menentukan arah perbuatan yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 
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c. Menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dijalankan yang serasi guna mencapai tujuan itu dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
55

 

Seorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, 

tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya 

untuk bermain atau membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan. Selain 

itu ada juga fungsi lain yaitu, motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha 

dan pencapaian prestasi, karena secara konseptual motivasi berkaitan dengan 

prestasi dan hasil belajar. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, adanya usaha yang tekun dan 

terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat 

melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan sangat 

menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya. 

4. Upaya dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa motivasi merupakan 

faktor yang mempunyai arti penting bagi siswa. Apalah artinya bagi seorang 

siswa pergi ke sekolah tanpa mempunyai motivasi belajar. Bahwa diantara 

sebagian siswa ada yang mempunyai motivasi untuk belajar dan sebagian lain 

belum termotivasi untuk belajar. Seorang guru melihat perilaku siswa seprti itu, 

maka perlu diambil langkah-langkah untuk membangkitkan motivasi belajar 
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siswa. Membangkitkan motivasi belajar tidaklah mudah, guru harus dapat 

menggunakan berbagai macam cara untuk memotivasi belajar siswa.
56

 Cara 

membangkitkan motivasi belajar diantaranya adalah : 

a. Menjelaskan kepada siswa, alasan suatu bidang studi dimasukkan dalam 

kurikulum dan kegunaannya untuk kehidupan. 

b. Mengkaitkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa di luarnlingkungan 

sekolah. 

c. Menunjukkan antusias dalam mengajar bidang studi yang dipegang. 

d. Mendorong siswa untuk memandang belajar di sekolah sebagai suatu tugas 

yang tidak harus serba menekan, sehingga siswa mempunyai intensitas 

untuk belajar dan menjelaskan tugas dengan sebaik mungkin. 

e. Menciptakan iklim dan suasana dalam kelas yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa. 

f. Memberikan hasil ulangan dalam waktu sesingkat mungkin. 

g. Menggunakan bentuk  kompetisi (persaingan) antar siswa. 

h. Menggunakan intensif seperti pujian, hadiah secara wajar. 

Demikian pembahasan tentang upaya dalam menumbuhkan motivasi 

belajar siswa dan bentuk-bentuk motivasi yang dapat dipergunakan oleh guru 

agar berhasil dalam proses belajar mengajar serta dikembangkan dan diarahkan 

untuk dapat melahirkan hasil belajar yang bermakna bagi kehidupan siswa. 
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5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar  

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Anni ada enam 

faktor yaitu:
57

  

1. Sikap  

Sikap merupakan kombinasi dari konsep, informasi, dan emosi yang 

dihasilkan di dalam predisposisi untuk merespon orang, kelompok, gagasan, 

peristiwa, atau objek tertentu secara menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

Sikap memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku dan belajar siswa karena sikap 

itu membantu siswa dalam merasakan dunianya dan memberikan pedoman 

kepada perilaku yang dapat membantu dalam menjelaskan dunianya. Sikap juga 

akan membantu seseorang merasa aman di suatu lingkungan yang pada 

mulanya tampak asing. Sikap akan memberikan pedoman dan peluang kepada 

seseorang untuk mereaksi secara lebih otomatis. Sikap akan membuat 

kehidupan lebih sederhana dan membebaskan seseorang dalam mengatasi 

unsur-unsur kehidupan sehari-hari yang bersifat unik. Sikap merupakan produk 

dari kegiatan belajar. sikap diperoleh melalui proses seperti pengalaman, 

pembelajaran, identifikasi, perilaku peran (guru-murid, orang tua-anak, dan 

sebagainya). Sikap dapat membantu secara personal karena berkaitan dengan 
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harga diri yang positif, atau dapat merusak secara personal karena adanya 

intensitas perasaan gagal.
58

 

2. Kebutuhan  

Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai 

kekuatan internal yang memandu siswa untuk mencapai tujuan. Semakin kuat 

seseorang merasakan kebutuhan, semakin besar peluangnya untuk mengatasi 

perasaan yang menekan di dalam memenuhi kebutuhannya. Tekanan ini dapat 

diterjemahkan ke dalam suatu keinginan ketika indvidu menyadari adanya 

perasaan dan berkeinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila siswa 20  

membutuhkan atau menginginkan sesuatu untuk dipelajari, mereka cenderung 

sangat termotivasi. Konsep kebutuhan yang paling terkenal adalah yang 

dikembangkan oleh Maslow. Teori tersebut mengasumsikan pemenuhan 

kebutuhan merupakan prinsip yang paling penting yang mendasari 

perkembangan manusia.
59

 

1. Rangsangan  

Rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi atau pengalaman 

dengan lingkungan yang membuat seseorang bersifat aktif. Stimulus yang unik 

akan menarik perhatian setiap orang dan cenderung mempertahankan 

keterlibatan diri secara aktif terhadap stimulus tersebut. Rangsangan secara 
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langsung membantu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Setiap siswa memiliki 

keinginan untuk mempelajari sesuatu dan memiliki sikap positif terhadap 

materi pelajaran. Apabila mereka tidak menemukan proses pembelajaran yang 

merangsang mangakibatkan siswa yang pada mulanya termotivasi untuk belajar 

pada akhirnya menjadi bosan dan perhatiannya akan menurun.  

2. Afeksi  

Konsep afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional-kecemasan, 

kepedulian, dan pemilikan dari individu atau kelompok pada waktu belajar. 

tidak kegiatan belajar yang terjadi di dalam kevakuman emosional. Siswa 

merasakan sesuatu saat belajar, dan emosi siswa tersebut dapat memotivasi 

perilakunya kepada tujuan. Afeksi dapat menjadi motivator intrinsik. Apabila 

emosi bersifat positif pada waktu kegiatan belajar berlangsung, maka emosi 

mempu mendorong siswa untuk belajar keras. Integritas emosi dan berpikir 

siswa itu dapat mempengaruhi motivasi belajar dan menjadi kekuatan terpadu 

yang positif, sehingga akan menimbulkan kegiatan belajar yang efektif.   

3. Kompetensi  

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperoleh 

kompetensi dari lingkungannya. Teori kompetensi mengasumsikan bahwa 

siswa secara alamiah berusaha keras berinteraksi dengan lingkungannya secara 

efektif. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk menguasai lingkungan dan 

mengerjakan tugas-tugas secara berhasil agar menjadi puas. Dalam situasi 
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pembelajaran, rasa kompetensi pada diri siswa itu akan timbul apabila 

menyadari bahwa pengetahuan atau kompetensi yang diperoleh telah memenuhi 

standar yang telah ditentukan.
60

 Apabila siswa mengetahui bahwa dia merasa 

mampu terhadap apa yang telah dipelajari, dia akan merasa percaya diri. 

Hubungan antara kompetensi dan kepercayaan diri adalah saling melengkapi. 

Kompetensi memberikan peluang pada kepercayaan diri untuk berkembang, 

dan memberikan dukungan emosional terhadap usaha tertentu dalam menguasai 

keterampilan dan pengetahuan baru. Perolehan kompeten dari belajar baru itu 

selanjutnya menunjang kepercayaan diri, yang selanjutnya dapat menjadi faktor 

pendukung dan motivasi belajar yang lebih luas. 

4. Penguatan  

Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau 

meningkatkan kemungkinan respon. Penggunaan peristiwa penguatan yang 

efektif, seperti penghargaan terhadap hasil karya siswa, pujian, penghargaan 

sosial, dan perhatian, dinyatakan sebagai variabel penting di dalam 

perancangan pembelajaran.
61

 

Kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga 

seseorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan 

semangat. Di dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik intrinsik 
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maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan adanya motivasi, pelajar dapat 

mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara 

ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar.
62

 

6. Ciri-Ciri Motivasi Belajar  

Motivasi belajar, pada umumnya memiliki beberapa indikator atau 

unsur yang mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam 

belajar. Indikator motivasi belajar menurut Uno dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1. adanya hasrat dan keinginan berhasil  

2. adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar  

3. adanya harapan dan cita-cita masa depan  

4. adanya penghargaan dalam belajar  

5. adanya kegiatan yang menarik dalam belajar  

6. adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik. 
63

 

Penjelasan mengenai ciri-ciri motivasi belajar yang dikemukakan beberapa 

pendapat, maka dapat diambil indikator atau ciri-ciri motivasi belajar yaitu tekun 

menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, senang bekerja mandiri, percaya pada 

hal yang diyakini, senang mencari dan memecahkan soal-soal, adanya hasrat dan 
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keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya kegiatan 

yang menarik dalam belajar (variasi dalam aktivitas belajar) dan lingkungan belajar 

yang kondusif. Adapun indikator motivasi belajar peserta didik yaitu sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Indikator Motivasi belajar
64

 

Indikator motivasi Belajar 

1. Peserta didik selalu mengikuti proses pembelajaran dikelas 

2. Peserta didik selalu menjaga ketenangan kelas saat proses 

pembelajaran berlangsung 

3. Peserta didik selalu memperhatikan materi yang di sampaikan oleh 

guru dalam proses belajar 

4. Peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang kuat dalam memahami 

dan menguasai materi pelajaran 

5. Peserta didik rajin dan tekun dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan kepadanya 

6. Peserta didik selalu berusaha untuk mencapai hasil belajar yang 

maksimal 

 

F. Kerangka Berpikir 

Permasalahan yang berkaitan dengan pelajaran IPA khususnya pelajaran 

biologi disekolah saat ini yaitu, masih rendahnya berpikir kritis dan motivasi belajar 

peserta didik. Pembelajaran biologi masih didominasi oleh penggunaan model 

pembelajaran langsung, dimana dalam prosesnya tidak menarik perhatian peserta 

didik. 
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 Proses belajar mengajar yang berlangsung selama ini lebih berorientasi pada 

pendidik atau menggunakan model tersebut, yang membuat peserta didik hanya aktif 

menerima penjelasan. Sehingga perlu adanya model pembelajaran yang menjadikan 

siswa khususnya dalam pelajaran biologi lebih aktif dan mampu berpikir kritis serta 

dapat memotivasi belajar peserta didik. 

Pembelajaran merupakan upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan siswa yang beragam agar terjadi 

intraksi optimal antara guru dengan peserta didik serta antara peserta didik dengan 

peserta didik. Dalam model pembelajaran langsung yang masih banyak di anut oleh 

sebagaian pendidik saat ini, kegiatan pembelajaran terpusat pada pendidik sebagai 

pemberi informasi (bahan pelajaran), sehingga pembelajaran berlangsung satu arah 

saja. Tidak adanya timbal balik antara peserta didik dan pendidik, peserta didik dan 

peserta didik serta lingkungannya. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu 

peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran dan mengetahui pengaruh 

model pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar pada 

mata pelajaran IPA peserta didik kelas VII SMP N 28 Bandar Lampung Tahun ajaran 

2015/2016 bahwa pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen berasal dari populasi yang sama dan mengacu pada kurikulum KTSP. 

Diharapkan nantinya pembelajaran problem solving berbantukan media permainan 

square dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar peseta 
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didik khususnya peserta didik  kelas VII SMP N 28  Bandar lampung pada materi 

ekosistem. 

G. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. H1 : Ada pengaruh yang signifikan Model Pembelajaran Problem solving 

Berbantukan Media Permainan Square terhadap kemampuan berpikir kritis 

pada mata pelajaran IPA peserta didik kelas VII SMPN 28 Bandar Lampung. 

b. H1 : Ada pengaruh signifikan Model Pembelajaran Problem Solving 

Berbantukan Media Permainan Square terhadap Motivasi Belajar Peserta 

didik pada mata pelajaran IPA peserta didik kelas VII SMPN 28 Bandar 

Lampung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2016 Semester Ganjil tahun 

ajaran 2016/2017. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 28 Bandar lampung. 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian 

eksperimen. Jenis penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan.
65

 Peneliti menggunakan metode penelitian eksperimen 

karena peneliti akan mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. 

Jenis eksperimen yang digunakan adalah quasy experimental design yaitu 

desain yang memiliki kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
66

 

Penelitian yang akan peneliti lakukan responden dikelompokkan menjadi dua 

kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen yaitu peserta didik yang 

mendapat perlakukan pembelajaran  biologi dengan menggunakan model 
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pembelajaran problem solving berbantukan media permainan square. Kelompok 

kedua adalah kelompok kontrol yaitu peserta didik yang mendapat perlakuan 

pembelajaran biologi dengan penerapan  pembelajaran langsung (ceramah). Kedua 

kelompok tersebut diasumsikan sama dalam segi yang relevan dan hanya berbeda 

dalam perlakuan yang diberikan. Desain pada penelitian adalah the matching only 

posttest control group design, berbentuk: 

Tabel 3.1 

Rancangan Penelitian Eksperimental 

 
Perlakuan 

Tes Akhir 

Kelas Eksperimen X1 T2 

Kelas Kontrol X2 T2 

 

Keterangan: 

X1   = Perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Solving 

berbantukan media Square 

X2   = Perlakuan dengan menggunakan pembelajaran langsung 

T2    = Tes akhir (posttest) soal kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar 

peserta didik. 

 

C. Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini mengkaji keterkaitan variabel bebas dan variabel terikat : 

1. Variabel Bebas  
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Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi perubahan variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian adalah model pembelajaran problem 

solving dan media permainan Square. 

2. Variabel terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

variabel terikat pada penelitian adalah kemampuan berpikir kritis dan motivasi 

belajar siswa. 

Pengaruh hubungan antara variabel bebas ( X ) dengan Variabel terikat ( Y1 dan 

Y2 ) dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

        

        

 

Keterangan:  

X : Model pembelajaran problem solving berbantukan media permainan square 

Y1  : Kemampuan Berpikir Kritis 

Y2 : Motivasi belajar siswa 

 

D. Teknik Pengambilan Sampel, Populasi dan Sampel  

1. Teknik Pengambilan Sampel 

X 

Y1 

 

Y2 
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Teknik pengambilan sampel pada penelitian dilakukan dengan cara acak 

kelas yaitu membuat suatu undian dari 6  kelas tersebut dilakukan pengundian 

dengan melakukan dua kali pengambilan. 

 

2. Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh peserta didik kelas VII SMP 

Negeri 28 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016, yang berjumlah 200 

peserta didik, dengan distribusi kelas sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Distribusi peserta didik kelas VII SMP Negeri 5Bandar Lampung 

No. Kelas Jumlah Peserta didik 

1 VII A 33 

2 VII B 34 

3 VII C 34 

4 VII D 33 

5 VII E 32 

6 VII F 34 

 Jumlah  populasi 200 

  Sumber: dokumentasi SMP N 28 Bandar Lampung tahun ajaran 2015/2016. 

3. Sampel  

Berdasarkan teknik pengambilan sampel diperoleh sampel sebanyak 2 

kelas yaitu kelas VII B dan VIIC. 
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a. Kelas VII B sebagai kelas eksperimen. Pembelajaran di kelas ini 

menggunakan model pembelajaran problem solving berbantukan media 

permainan square. 

b. Kelas VII C sebagai kelas kontrol. Pembelajaran pada kelas ini 

menggunakan pembelajaran secara langsung (ceramah). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes 

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik 

terhadap materi yang telah dipelajari. Tes yang akan diberikan kepada peserta 

didik berbentuk soal uraian(essay) tentang materi ekosistem. Tes berupa tes 

tertulis.Penilaian tes berpedoman pada hasil tertulis peserta didik terhadap 

indikator-indikator keterampilan berpikir kritis. 

Sebelum soal tes digunakan, maka soal tes diuji cobakan terlebih dahulu 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Tes yang telah diuji cobakan 

kemudian digunakan untuk memperoleh data keterampilan berpikir kritis. 

2. Angket (Kuesioner) 

Metode angket digunakan untuk memperoleh data dari variabel terikat 

yaitu motivasi belajarpeserta didik. Motivasi belajar yang dimaksud dalam 

penelitian adalah sejumlah skor dari pertanyaan yang mencerminkan kreatif, 

kemauan, kebebasan, keyakinan dan tanggung jawab ditandai dengan adanya 

berbagai inisiatif belajar, ingin mendapatkan pengalaman baru dan berusaha 
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mengatasi masalah. Untuk mengungkap hasil motivasi belajar peserta didik 

digunakan skala Likert dengan empat pilihan. 

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi yaitu teknik yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data-data tentang keadaan sekolah peserta didik, dokumentasi 

kegiatan pembelajaran di kelas dan lain-lainnya sebelum diadakan tes yang 

berhubungan dengan penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati. Instrumen pada penelitian digunakan  untuk 

mengukur dan mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah instrumen tes (tes kemampuan berpikir kritis) dan instrumen angket 

(angket motivasi belajar). Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan 

penting, yaitu valid dan reliabel. 

1. Tes kemampuan berpikir kritis 

Instrumen penelitian untuk tes kemampuan berpikir kritis menggunakan tes 

uraian dengan jenis soal berdasarkan  indikator kemampuan  berpikir kritis 

biologi, pokok bahasan ekosistem. Tes tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran biologi. Nilai 

kemampuan berpikir kritis peserta didik diperoleh dari penskoran terhadap 
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jawaban peserta didik tiap butir soal. Kriteria penskoran yang digunakan dapat 

dilihat pada tabel  di bawah: 

 

 

 

 

Tabel 3.3 

Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Variabel Indikator Skor Respon peserta didik terhadap soal 

Keterampilan 

berpikir kritis 

Memberikan 

penjeasan 

sederhana 

3 
Memberikan jawaban, alasan, dapat 

dipahami dan benar 

2 
Memberikan jawaban disertai alasan 

tetapi alasan tidak dapat dipahami 

1 
Memberikan jawaban tidak disertai 

alasan 

0 Jika tidak ada jawaban/jawaban salah 

Membangun 

keterampilan 

dasar 

3 
memberikan jawaban berdasarkan 

teori dan hasilnya besar 

2 
memberikan jawaban sesuai dengan 

teori tetapi tidak selesai 

1 
Memberikan jawaban tetapi tidak 

dapat dipahami 

0 Jika tidak ada jawaban/jawaban salah 

Membuat 

inferensi 
3 

Memberikan jawaban dengan jelas 

berdasarkan fakta serta kesimpulan 

dengan benar 



 

73 

2 

Memberikan jawaban dan mampu 

menghubungkan dengan fakta-fakta 

tetapi tidak memberikan kesimpulan 

1 
Memberikan jawaban tidak 

berdasarkan hubungan data pada soal 

0 
Jika tidak ada jawaban /jawaban 

salah 

Membuat 

penjelasan lebih 

lanjut 

3 
Memberikan jawaban berdasarkan 

data pada soal dengan benar 

2 
Memberikan jawaban berdasarkan 

data pada soal tetapi kuang jelas 

1 
Membk erikan jawaban tidak 

berdasarkan hubungan data pada soal 

0 Jika tidak ada jawaban/jawaban slah 

Mengatur 

strategi dan 

teknik 

3 

Memberikan penjelasan dengan 

benar, menggunakan strate dan 

teknik sehingga semua dapat 

memahami 

2 

Memberikan penjelasan, dapat 

dipahami tetapi kurang dalam 

penggunaan strategi dan teknik 

1 
Memberikan penjelasan tetapi tidak 

dapat dipahami 

0 Jika tidak ada jawaban/jawaban salah 

 

 Instrumen yang baik dan dapat dipercaya adalah instrumen yang memiliki 

tingkat validitas (mengukur ketepatan) dan reabilitas (mengukur keajegan) yang 

tinggi.Sebelum instrumen pada tes keterampilan berpikir kritisini digunakan, terlebih 
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dahulu dilakukan uji coba pada peserta didik yang telah mendapat materi 

ekosistem.Uji coba tersebut bertujuan untuk mengukur validitas, indeks kesukaran, 

daya pembeda, dan reliabilitas. 

a. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas dapat diartikan dengan konsistensi atau keajegan.Suatu 

instrumen evaluasi dapat dikatakan mempunyai nilai reabilitas tinggi, apabila tes 

yang dibuat mempunyai nilai yang konsisten dalam mengukur yang hendak 

diukur. Semakin reliabel suatu tes, semakin yakin kita dapat menyatakan bahwa 

dalam hasil suatu tes mempunyai hasil yang sama dan bisa dipakai disuatu tempat 

sekolah ketika dilakukan tes kembali.
67

Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes 

digunakan metode satu kali tes dengan teknik Alpha Cronbach. Perhitungan uji 

reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach, yaitu:
68

 

 

Keterangan: 

r11 = Koefisien reabilitas tes 

k  = Jumlah butir pertanyaan 

  = Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir item 

 
 

= Varian total 

 

Rumus untuk menentukan nilai varians dari skor total dan varians setiap    

butir soal; 

    =  
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Rumus untuk menentukan nilai variansi total  

   

Dimana : 

X  = nilai skor yang dipilih 

N  = banyaknya item soal 

  Koefisien reliabilitas yang diperoleh diinterpretasikan terhadap 

koefisien reliabilitas tes yang pada umumnya digunakan patokan sebagai 

berikut: 

a) Apabila rhitung  0,70 berarti tes keterampilan berpikir kritis yang sedang 

diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi. 

b) Apabila rhitung  0,70 berarti tes keterampilan berpikir kritis yang sedang 

diuji reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi.
69

 

Untuk melihat tingkat reliabilitas instrumen dilakukan uji coba soal 

kepada 34 peserta didik di luar sampel penelitian dengan menggunakan tes soal 

sebanyak 20 soal dalam bentuk essay. Uji ini menggunakan program excel 

2007. Hasil pengujian tersebut dicantumkan pada Tabel 3.4 di bawah ini: 

Tabel 3.4 

Analisis Uji Reliabilitas Soal 
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Soal Materi Nilai reliabilitas Kriteria 

Sistem Ekosistem 0,717 Tinggi  

 

b. Uji Validitas 

  Suatu instrumen evaluasi dikatakan valid, seperti yang dikemukakan 

oleh Johanson apabila instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang 

hendak diukur.
70

 Instrumen pada penelitian ini menggunakan tes uraian, 

validitas ini dapat dihitung dengan koefisien korelasi menggunakan product 

moment yang dikemukakan oleh Person sebagai berikut:
71

 

 

Keterangan: 

rxy   = Koefisien validitas 

n     = Jumlah peserta tes 

x     = Skor masing masing butir soal 

y     = Skor total 

 

 Bila rxy di bawah 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut 

tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.
72

 

Tabel  3.5 

Interprestasi Indeks Korelasi “r” Product Moment 
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Besarnya “r” ProductMoment (rxy) 
Interpretasi 

rxy< 0,30 

rxy  0,30 

Tidak valid 

Valid 

Tabel 3.6 

Analisis uji validitas soal 

Kriteria  No soal Jumlah  

Valid  1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18 15 

Tidak 

valid  

6,16,17,19,20 5 

 Sumber: hasil perhitungan analisis uji validitas instrumen 

        

Sebelum soal digunakan dalam penelitian dalam proses pembelajaran, soal 

terlebih dahulu diujicobakan pada 34 siswa di luar sampel dengan 20 soal dalam 

bentuk esaay. Dari 20 soal yang diuji cobakan terdapat 15 soal yang valid sedangkan 

5 soal lainnya dikatakan tidak valid.. Analisis uji validasi instrumen menggunakan 

program excel dengan rumus korelasi product moment. 

Setelah didapatkan harga koefisien validitas maka harga tersebut diinterpretasikan 

terhadap kriteria dengan menggunakan tolak ukur mencari angka korelasi “r” product 

moment (rxy) r tabel maka butir soal dapat dinyatakan valid, sebaliknya jika rxy  

dari r tabel maka butir soal dinyatakan invalid.
73

 

c. Uji Tingkat Kesukaran 
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Sudijono mengatakan bermutu atau tidaknya butir-butir tes hasil belajar 

diketahui dari derajat kesukaran yang dimiliki oleh masing-masing butir item 

tersebut. Menurut Witherington dalam Sudijono angka indeks kesukaran item 

besarnya berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00.
74

 Menghitung tingkat kesukaran 

butir tes digunakan rumus berikut: 

 

 Keterangan:  

P  : tingkat kesukaran 

x   : banyaknya peserta tes yang menjawab benar 

Sm  : skor maksimum 

N  : jumlah peserta tes
75

 

 

  Penafsiran atas tingkat kesukaran butir tes digunakan kriteria menurut 

Thorndike dan Hagen dalam Sudijono sebagai berikut : 

Tabel 3.7 

Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes
76

 

Besar P Interprestasi 

P < 0,30 

0,30≤ P ≤ 0,70 

P > 0,70 

Terlalu Sukar 

Cukup (Sedang) 

Terlalu Mudah 

 

 Lebih lanjut Sudijono menyatakan butir-butir item tes hasil belajar dapat 

dinyatakan sebagai butir-butir item yang baik, apabila butir-butir item tersebut tidak 

terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah dengan kata lain derajat kesukaran item  
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adalah sedang atau cukup.
77

Namun dalam penelitian, peneliti hanya ingin mengetahui 

tingkat kesukaran soal, dipakai atau dibuangnya item soal hanya berpedoman pada 

kevalidan item soal tersebut. Hasil analisis uji tingkat kesukaran dapat dilihat pada 

Tabel 3.8 dibawah ini: 

Tabel 3.8 

Analisis uji tingkat kesukaran soal 

 

Kriteria No Soal Jumlah soal 

Sedang  1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 19 soal  

Sukar  5 1 soal 

     Sumber: hasil perhitungan analisis uji tingkat kesukaran soal 

Dapat dilihat pada Tabel 3.8 diatas bahwa soal yang dinyatakan memiliki 

kriteria sedang berjumlah 19 butir soal, soal dengan kriteria mudah tidak ada dan soal 

dengan kriteria sukar berjumlah satu butir. Adapun butir soal yang baik untuk 

diujikan adalah tipe soal yang memiliki kriteria sedang, artinya soal tersebut tidak 

terlalu mudah ataupun tidak terlalu sukar. 

d. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda dari setiap butir soal menyatakan seberapa jauh kemampuan 

butir soal tersebut untuk membedakan antara peserta didik  yang menjawab dengan 

benardengan peserta didik yang tidak dapat menjawab dengan benar. Rumus yang 
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digunakan untuk menghitung daya beda tes dalam penelitian ini adalahsebagai 

berikut:
78

 

 

Keterangan: 

   = Daya beda suatu butir soal. 

   = Jumlah peserta didik kelompok atas. 

   = Jumlah peserta kelompok bawah. 

   = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan  

   benar. 

        = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan  

  benar. 

         = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar. 

         = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar. 

  

 Jumlah kelompok atas diambil 27% dan jumlah kelompok bawah diambil 27% 

dari sempel uji coba.
79

Daya pembeda yang diperoleh diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi daya pembeda sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Klasifikasi daya pembeda 

DP Klasifikasi 

0,00 Sangat jelek 

 Jelek 

 Cukup 

 Baik 

 Sangat baik 
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Adapun hasil analisis tentang daya beda soal dipaparkan pada Tabel 3.10 

dibawah ini: 

Tabel 3.10 

Analisi uji daya pembeda 

 

Kriteria No Soal Jumlah 

Baik  3,7,8,13,18 4 

Cukup  2,4,5,9,10,12,13,15 8 

Jelek  1,6,11,14,19 5 

Sangat jelek 16,17,20 3 

            Sumber: hasil perhitungan analisis uji daya pembeda 

 

Sebelum soal digunakan untuk memperoleh data tentang nilai posttest peserta 

didik pada proses pembelajaran. Soal terlebih dahulu diujicobakan pada 34 peserta 

didik di luar sampel dengan mengujicobakan 20 soal dalam bentuk essay. Instrumen 

soal yang dapat dijadikan sebagai alat instrumen adalah soal yang termasuk ke dalam 

kriteria baik dan cukup. Jumlah soal yang termasuk ke dalam kriteria baik berjumlah 

4 butir soal sedangkan jumlah soal yang termasuk ke dalam kriteria cukup sebanyak 8 

soal dan jumlah soal yang masuk ke dalam kriteria jelek berjumlah 5 butir soal serta 

soal yang temasuk kedalam kategori sangat jelek sebanyak 3 soal. 

2. Penilaian Berpikir Kritis 

Penilaian hasil kemampuan berpikir kritis berdasarkan indikator dapat diubah 

dalam bentuk persentase, dengan rumus sebagai berikut : Kemampuan berpikir kritis : 

sigma skor yang diperoleh/sigma jumlah skor maksimum X 100% menentukan 
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kategori skala kemampuan peserta didik (baik, cukup, kurang, dan tidak baik) 

berdasarkan hasil yang diperoleh dari tes uraian, yang mencerminkan indikator 

kemampuan berpikir kritis peserta didik.
80

 

Tabel 3.11 

Persentase Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Persentase Kategori
20 

76 – 100 Baik 

56 – 75 Cukup 

40 – 55 Kurang 

0-39 Tidak baik 

3. Angket Motivasi Belajar 

Instrumen untuk mengukur motivasi belajar peserta didik dalam penelitian di 

ukur dengan menggunakan skala likert. Peserta didik diminta untuk memberikan 

jawaban dengan memberi tanda “√” hanya pada satu pilihan jawaban yang telah 

tersedia. Terdapat empat pilihan jawaban yang telah dimodifikasi, yaitu Sangat Setuju 

(SS), S etuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).Empat pilihan 

tersebut dipilih untuk menghindari pilihan ragu-ragu peserta didik terhadap 

pernyataan yang diberikan. Pernyataan-pernyataan yang diberikan bersifat tertutup, 

mengenai pendapat peserta didik yang terdiri dari pernyataan-pernyataan positif dan 

                                                           
80

 Nurani Hadnistia, Jurnal Pendidikan Analisis Berpikir Kritis Bab 3 Metode 

Penelitian Dengan PBL, (Bandung FKIP UPI,2012), Dikutip Oleh Rimayana. “Pengaruh 

Model PBL Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis” ( Skripsi jurusan Pendikan Biologi 

IAIN Raden Intan : Lampung, 2011), h.43 



 

83 

negatif. Memberikan skor sikap peserta didik pada mata pelajaran Biologi 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam instrumen penilaian. Penskoran 

menggunakan Skala akhir menggunakan rumus: 

Jumlah skor yang muncul pada setiap aspek x 100 

                           

Jumlah total skor  

 

 

Tabel 3.12 

Klasifikasi Indeks sikap  

 

Tingkat Penguasaan Predikat  

86 -100  Sangat baik 

76 – 85  Baik 

60 – 75  Cukup  

55 – 59  Kurang 

≤ 54  Kurang sekali  

Sumber : Ngalim Purwanto dalam buku Prinsip-Prinsip dan Teknik 

Evaluasi Pengajaran 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji prasyarat 

  Teknik analisis data tes kemanpuan berpikir kritis ini diuji dengan 

menggunakan uji statistik.Sebelum menguji hipotesis terlebih dahulu dilakukan 

uji prasyarat yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas populasi harus 

dipenuhi sebagai syarat untuk menentukan perhitungan yang akan dilakukan 
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pada uji hipotesis berikutnya. Data yang diuji yaitu data kelas eksperimen dan 

data kelas kontrol. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Liliefors. Dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Hipotesis 

  Ho : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

  H1 :  Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

b) Taraf Signifikansi 

c) Statistik Uji 

 L = max )()( ii zSzF   
s

XX
z i

i  

 Dengan: 

 S  : simpangan baku data tunggal 

 Xi : data tunggal 

 Xh : rata-rata tunggal 

d) Daerah Kritik (DK) ={ L  L > L
n;
} ; n adalah ukuran sampel 

e) Keputusan Uji 

   Ho ditolak jika Lhitung terletak di daerah kritik
81

 

f) Kesimpulan  

  Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika tidak tolak Ho. 

Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal jika tolak Ho. 

b. Uji Homogenitas 

                                                           
81

Ibid, Budiyono, h. 170-171 

05,0)(
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 Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi-variansi dari 

sejumlah populasi sama atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji Bartlett 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Hipotesis 

  ( populasi yang homogen) 

 ada dua variansi yang tidak sama ( populasi yang tidak sama) 

b) Tingkat segnifikasi ,  

c) Statistik  uji 

 

  Dengan: 

  

  K = banyaknya populsi = banyaknya sampel 

  N =  banyaknya seluruh nilai 

  = banyaknya nilai (ukuran) sampai ke-j = ukuran sampai ke-j 

 = derajat kebebasan untuk   j = 1, 2, 3, … ,k: 

 F = N – k =  = derajat kebebasan untuk RKG 

  C = 1 +  

  RKG = Rataan kuadrat galat  =  
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d) Daerah kritis 

  DK =  jumlah beberapa   dan ( k- 1 ) nilai   

  data dilihat pada table chi kuadrat denag derajat kebebasan (k-1) 

e) Keputusan uji 

  = ditolak jika harga statistik , yakni  , berarti 

variansi dari populasi tidak homogen .
82

 

H. Uji Hipotesis 

Uji t adalah salah satu tes statistic yang dipergunakanuntuk menguji 

kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa diantara dua 

buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama,tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan. T-test merupakan salah satu uji statistik 

parametric sehingga mempunyai asumsi yang harus di penuhi, yaitu normalitas 

dan homogenitas. 

 Hipotesis Uji:   

:    

:   

  Untuk menguji hipotesis di atas, penulis dalam penelitian ini 

menggunakan rumus statistik yaitu uji kesamaan dua rata-rata berikut :
28

  

                                                           
82

Ibid, Budiyono, h.176-177  
28

 Sudjana, Metode Statistika, Bandung : Tarsito, 2002, h. 239 
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Keterangan  : 

x1
   = rata–rata kemampuan pemahaman konsep biolgi sampel eksperimen 

x2
   =  rata – rata kemampuan pemahaman konsep biologi sampel kontrol  

n1    
= Banyak sampel eksperimen 

n2
   =  Banyak sampel kontrol  

s1
  = Standar Deviasi dari sampel eksperimen  

2s
 
= Standar Deviasi dari sampel kontrol 

S     = Standar Deviasi 

 

Kriteria pengujian adalah: tolak Ho jika thitung ttabel  dimana daftar   

distribusi t dengan dk = (n1 + n2 – 2). 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 28 Bandar Lampung pada 

Semester Genap tahun ajaran 2015/2016 dengan penerapan model pembelajaran 

problem solving berbantukan media permainan square dalam memberdayakan 

kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar peserta didik SMPN 28 Bandar 

Lampung  pada materi ekosistem. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk 
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persentasi, Gambar, Tabel serta keterangan yang mencangkup: 1. Gambaran biologi 

secara umum SMP 28 Bandar Lampung, 2. Pengaruh model pembelajaran problem 

solving berbantukan media permainan square dalam memberdayakan kemampuan 

berpikir kritis  peserta didik pada materi ekosistem, 3. Pengaruh model pembelajaran 

problem solving berbantukan media permainan square dalam memberdayakan 

motivasi peserta didik pada materi ekosistem. Berikut ini rekapulasi data hasil 

penelitian selengkapnya. 

B. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Deskripsi data yang disajikan meliputi mean (M), modus 

(Mo) dan median ( Me). Mean merupakan rata-rata hitung, modus adalah nilai dari 

data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul dalam 

kelompok data, sedangkan median yaitu nilai tengah dari gugusan data yang telah 

diurutkan (disusun) mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Dalam menyusun 

distribusi frekuensi, digunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Data nilai tes kemampuan berpikir kritis kelas kontrol  

Menentukan jangkauan, J = NT – NR 

      = 93 – 60 

      = 33 
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Banyaknya kelas dalam interval: 

K = 1 + 3,3 log n (n = jumlah peserta didik) 

= 1 + 3,3 log 34 

= 1 + (3,3) (1,53) 

= 1 + 5,049 

= 6,049 

= 6 

Panjang interval, C =   = 5,66 = 6 

a. (60+6) – 1 = 65 

b. (66+6) – 1 = 71 

c. (72+6) – 1 = 77 

d. (78+6) – 1 = 83 

e. (84+6) – 1 = 89 

f. (90+6) – 1 = 95 

Tabel 4.1 

Perhitungan Mencari Mean Nilai Tes Kemampuan Berpikir Kritis Kelas 

Kontrol 

Interval F Nilai tengah (x) f.x 

60 – 65 4 62,5 250 

66 – 71 7 68,5 479,5 



 

90 

72 – 77 5 74,5 372,5 

78 – 83 10 80,5 805 

84 – 89 5 86,5 432,5 

90 – 95 3 92,5 277,5 

 n= 34  ∑fx= 2617 

 

1) Mean  =  =  = 76,97 

Tabel 4.2 

Perhitungan Mencari Median Nilai Tes Kemampuan Berpikir Kritis  

Kelas Kontrol 

Interval F 
Fk  

(frekuensi kumulatif) 

60 – 65 4 4 

66 – 71 7 11 

72 – 77 5 16 

78 – 83 10 26 

84 – 89 5 31 

90 – 95 3 34 

 n= 34  

 

1) median =  +  c 

= 77,5 +  6 

= 77,5 + (0,1) (6) 
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= 77,5 + 0,6 

=  77,6 

2) modus =  +  c 

= 77,5 +  6 

= 77,5 +  6 

= 77,5 + (0,50) 6 

= 77,5 + 3 

= 80,50 

Data yang diperoleh dapat disusun dalam Tabel 4.1 distribusi frekuensi dan 

disajikan dalam bentuk grafik yang disebut histogram pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 

Histogram Frekuensi Hasil Nilai Tes Kemampuan Berpikir Kritis  

Kelas Kontrol 

 

2. Data nilai tes kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen 
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Menentukan jangkauan, J = NT – NR 

         = 100 – 67 

         = 33 

      Banyaknya kelas dalam interval: 

      K = 1 + 3,3 log n (n = jumlah peserta didik) 

= 1 + 3,3 log 34 

= 1 + (3,3) (1,53) 

= 1 + 5,049 

= 6,049 

= 6 

Panjang interval, C =   = 5,66= 6 

1. (67+6) – 1 = 72 

2. (73+6) – 1 = 78 

3. (79+6) – 1 = 84 

4. (85+6) – 1 = 90 

5. (91+6) – 1 = 96 

6. (97+6) – 1 = 102 

Tabel 4.3 

Perhitungan Mencari Mean Nilai Tes Kemampuan Berpikir Kritis Kelas 

Eksperimen 

Interval F Nilai tengah (x) f.x 

67 – 72 3 69,5 208,5 

73 – 78 6 75,5 453 
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79 – 84 6 81,5 489 

85 – 90 7 87,5 612,5 

91 – 96 9 93,5 841,5 

97 – 102 3 99,5 298,5 

 n= 34  ∑fx= 2903 

 

2) Mean  =  =  = 85,38 

Tabel 4.4 

Perhitungan Mencari Median Nilai Tes Awal Kelas Ekperimen 

Interval F 
Fk 

(frekuensi kumulatif) 

67 – 72 3 3 

73 – 78 6 9 

79 – 84 6 15 

85 – 90 7 22 

91 – 96 9 31 

97 – 102 3 34 

 n= 34  

 

3) median =  +  c 

= 90,5 +  6 

= 90,5 + (-0,5) (6) 

= 90,5 – 3 
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=  87,5 

4) modus =  +  c 

= 90,5 +  6 

= 90,5 +  6 

= 90,5 + (0,25) 6 

= 90,5 + 1,5 

= 92 

Data yang diperoleh dapat disusun dalam Tabel 4.3 distribusi frekuensi dan 

disajikan dalam bentuk grafik yang disebut histogram pada Gambar 4.2 

 

Gambar 4.2 

Histogram Frekuensi Hasil Nilai Tes Kemampuan Berpikir Kritis Kelas 

Eksperimen 

 

3. Data nilai angket motivasi belajar kelas kontrol  
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Menentukan jangkauan, J = NT – NR 

        = 89 – 65 

        = 24 

Banyaknya kelas dalam interval: 

K = 1 + 3,3 log n (n = jumlah peserta didik) 

      = 1 + 3,3 log 34 

      = 1 + (3,3) (1,53) 

      = 1 + 5,049 

      = 6,049 

      = 6 

Panjang interval, C =   = 5,66= 6 

1. (65+6) – 1 = 70 

2. (71+6) – 1 = 76 

3. (77+6) – 1 = 82 

4. (83+6) – 1 = 88 

5. (89+6) – 1 = 94 

6. (95+6) – 1 = 100 

Tabel 4.5 

Perhitungan Mencari Mean Nilai Tes Angket Motivasi Kelas Kontrol 

 

Interval F Nilai tengah (x) f.x 

65 – 70 5 67,5 337,5 

71 – 76 10 73,5 735 
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77 – 82 11 79,5 874,5 

83 – 88 8 85,5 684 

89 – 94 0 91,5 0 

  95 – 100 0 97,5 0 

 n= 34  ∑fx= 2631 

 

Mean  =  =  = 77,38 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 

Perhitungan Mencari Median Nilai Tes Angket Motivasi Kelas Kontrol 

 

Interval F 
Fk 

(frekuensi kumulatif) 

65 – 70 5 5 

71 – 76 10 15 

77 – 82 11 26 

83 – 88 8 34 

89 – 94 0 34 

  95 – 100 0 34 

 n= 34  

median =  +  c 

= 76,5 +  6 
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= 76,5 + (0,18) (6) 

= 76,5 + 1,08 

=  77,58 

modus =  +  c 

            = 76,5 +  6 

                       = 76,5 +  6 

            = 76,5 + (0,2) 6 

            = 76,5 + 1,2 

            = 77,7 

Data yang diperoleh dapat disusun dalam Tabel 4.5 distribusi frekuensi dan 

disajikan dalam bentuk grafik yang disebut histogram pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 

Histogram Frekuensi Hasil Nilai Tes Angket Motivasi Kelas Kontrol 

 

4. Data nilai angket ranah afektif kelas Eksperimen  

Menentukan jangkauan, J = NT – NR 
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= 98 – 74 

= 24 

Banyaknya kelas dalam interval: 

K = 1 + 3,3 log n (n = jumlah peserta didik) 

= 1 + 3,3 log 34 

= 1 + (3,3) (1,53) 

= 1 + 5,049 

= 6,049 

= 6 

         Panjang interval, C =   = 5,66= 6 

a. (65+6) – 1 = 70 

b. (71+6) – 1 = 76 

c. (77+6) – 1 = 82 

d. (83+6) – 1 = 88 

e. (89+6) – 1 = 94 

f. (95+6) – 1 = 100 

Tabel 4.7 

Perhitungan Mencari Mean Nilai Tes Angket Motivasi Belajar 

Kelas Eksperimen 

 

c F Nilai tengah (x) f.x 

65 – 70 0 67,5 0 

71 – 76 5 73,5 367,5 

77 – 82 8 79,5 636 
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83 – 88 17 85,5 1453,5 

89 – 94 3 91,5 274,5 

  95 – 100 1 97,5 97,5 

 n= 34  ∑fx=2829  

 

Mean  =  =  = 83,20 

 

 

 

 

Tabel 4.8 

Perhitungan Mencari Median Nilai Tes Angket Motivasi Belajar  Kelas 

Eksperimen 

 

Interval F 

Fk 

(frekuensi 

kumulatif) 

65 – 70 0 0 

71 – 76 5 5 

77 – 82 8 13 

83 – 88 17 30 

89 – 94 3 33 

  95 – 100 1 34 

 n= 34  
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median =  +  6 

= 82,5 +  6 

= 82,5 + 1,41 

=  83,66 

modus =  +  c 

     = 82,5 +  6 

     = 82,5 +  6 

     = 82,5 + 2,34 

      = 84,84 

Data yang diperoleh dapat disusun dalam Tabel 4.7distribusi frekuensi dan 

disajikan dalam bentuk grafik yang disebut histogram pada Gambar 4.4 
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Gambar 4.4 

Histogram Frekuensi Hasil Nilai Tes Angket Motivasi Kelas Eksperimen 

C. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen Kemampuan Berpikir Kritis dan Angket 

Motivasi Belajar. 

 

Data nilai penguasaan konsep diperoleh dengan melakukan uji coba tes 

keterampilan berpikir kritis yang terdiri dari 20 butir soal pada populasi di luar 

sampel penelitian. Uji coba tes dilakukan pada 36 peserta didik kelas VIII SMP N 28 

Bandar Lampung. Data hasil uji coba tersebut dianalisis untuk mengetahui 

karakteristik setiap butir soal yang meliputi validitas, tingkat kesukaran, daya 

pembeda dan reliabilitasnya 

1. Analisis Uji Validitas  

Tes yang peneliti gunakan untuk diujikan pada kelas eksperimen dan kontrol 

sebelum diuji coba diluar populasi. Uji coba tes yang dimaksud untuk mengetahui 

apakah butir soal dapat untuk mengukur apa yang hendak diukur. Upaya untuk 
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mendapatkan data yang akurat maka tes yang digunakan dalam penelitian ini harus 

memenuhi kriteria yang baik.  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid-tidaknya item-item tes. Soal 

yang tidak valid tidak akan digunakan. Item yang valid berarti item tersebut dapat 

mempresentasikan penguasaan konsep dan dapat diujikan kepada kelas sampel. 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas butir soal tes awal dan tes akhir penguasaan 

konsep diperoleh hasilsebagaimana ditunjukan oleh Tabel 4.9 dan Tabel 4.10: 

Tabel 4.9 

Validitas Soal Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

No.Butir 

Soal 

rxy (Koefisien 

Korelasi) 

rtabel  Kriteria 

Jika 

rxy>rtabel, 

maka valid 

1 0,423 0,329 Valid 

2 0,381 Valid 

3 0,734 Valid 

4 0,380 Valid 

5 0,404 Valid 

6 0,235 Tidak Valid 

7 0,619 Valid 

8 0,663 Valid 

9 0,463 Valid 

10 0,355 Valid  
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11 0,381 Valid 

12 0,426 Valid 

13 0,711 Valid 

14 0,344 Valid 

15 0,508 Valid  

16 0,095 Tidak Valid 

17 -0,118 Tidak Valid 

18 0,738 Valid 

19 0,104 Tidak Valid 

20 -0,008 Tidak Valid 

 

Telah ditetapkan bahwa butir soal dikatakan valid jika rhitung  > rtabel atau rhitung = 

rtabel dimana rtabel dengan responden sebanyak 36 peserta didik 0,329, sehingga dapat 

disimpulkan dari Tabel 4.9 soal yang valid ada 15 butir soal dan 5 butir soal tidak 

valid.  

Hasil perhitungan validitas angket afektif diperoleh hasil sebagaimana 

ditunjukkan oleh Tabel 4.10 

 

Tabel 4.10 

Validitas Angket Motivasi Belajar 

 

No.Butir rxy (Koefisien rtabel Kriteria 
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Soal Korelasi) Jika rxy>rtabel, 

maka valid 

1         0,595 0,329 Valid 

2 0,478 Valid 

3 0,525 Valid 

4 0,713 Valid 

5 0,203 Tidak Valid 

6 0,380 Valid 

7 0,371  Valid 

8 0,400 Valid 

9 0,355 Valid 

10 0,465 Valid 

11 0,369 Valid 

12 0,124 Tidak Valid 

13 0,473 Valid 

14 0,214 Tidak valid 

15 0,085 Tidak Valid 

16 0,066 Tidak valid  

17 0,361 Valid 

18 0,353 Valid 

19 0,426 Valid 

20 0,308 Tidak Valid 

21 0,601 Valid  

22 0,465 Valid  
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23 0,525 Valid  

24 0,713 Valid  

25 0,193 Tidak Valid 

26 0,324 Tidak Valid 

27 0,313 Tidak Valid 

28 0,481 Valid 

29 0,387 Valid 

30 0,294 Tidak Valid 

   

 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, hasil perhitungan validitas angket motivasi 

belajar terdapat 20 soal yang valid dan terdapat 10 soal yang tidak valid. Penelitian ini 

menggunakan = 0,05 dikarenakan tidak terlalu ketat ketika menarik kesimpulan 

hasil penelitian, sehingga tingkat kesalahan dalam menyimpulkan hasil penelitian 

sedikit lebih longgar dan lebih sering serta umum digunakan oleh para peneliti.  

2. Analisis Uji Reliabilitas  

Pengujian reliabilitas butir soal kemampuan berpikir kritis  diperoleh hasil 

yaitu 0,717 dengan kategori sangat tinggi, sedangkan uji reliabilitas butir soal angket 

motivasi belajar diperoleh hasil sebesar 0,787dengan kategori tinggi. Kriteria untuk 

reliabilitas butir soal adalah apabila rhitung ≥ rtabel, maka instrumen tersebut reliabel 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian dan dapat dipakai sebagai alat ukur. 

3. Analisis Uji Tingkat Kesukaran  
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Suatu soal dikatakan baik apabila soal tersebut tidak terlalu sukar dan tidak 

terlalu mudah. Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat dibawah ini: 

Tabel 4.11 

Tingkat Kesukaran Butir Soal Tes Kemampuan Berpikir Kritis  

 

No. Soal 
Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria Keputusan 

1 0,555 Sedang  Digunakan 

2 0,620 Sedang Digunakan 

3 0,463 Sedang  Digunakan  

4 0,398 Sedang Digunakan 

5 0,250 Sedang Digunakan 

6 0,463 Sedang  Digunakan  

7 0,453 Sedang Digunakan 

8 0,518 Sedang  Digunakan  

9 0,305 Sedang Digunakan 

10 0,379 Sedang Digunakan 

11 0,546 Sedang  Digunakan  

12 0,657 Sedang Digunakan 

13 0,462 Sedang Digunakan 

14 0,407 Sedang Digunakan 

15 0,407 Sedang  Digunakan  

16 0,481 Sedang  Digunakan 

17 0,657 Sedang  Digunakan 
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No. Soal 
Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria Keputusan 

18 0,444 Sedang Digunakan 

19 0,416 Sedang Digunakan 

20 0,611 Sedang  Digunakan 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, hasil analisis tingkat kesukaran butir soal tes 

kemampuan berpikir kritis terdapat 20 soal, semua soal dapat digunakan dengan 

kriteria tingkat kesukarannya sedang.  

Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal angker motivasi belajar diperoleh 

hasil sebagaimana ditunjukan oleh Tabel 4.12 

Tabel 4.12 

Tingkat Kesukaran Butir Soal Angket Motivasi Belajar 

 

No. 

Soal 

Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria Keputusan 

1 0,458 Sedang  Digunakan 

2 0,604 Sedang Digunakan 

3 0,507 Sedang Digunakan 

4 0,514 Sedang Digunakan 

5 0,535 Sedang  Digunakan  

6 0,514 Sedang Digunakan 

7 0,542 Sedang Digunakan 
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No. 

Soal 

Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria Keputusan 

8 0,535 Sedang Digunakan 

9 0,611 Sedang Digunakan 

10 0,507 Sedang Digunakan 

11 0,514 Sedang Digunakan 

12 0,583 Sedang Digunakan 

13 0,556       Sedang Digunakan 

14 0,563 Sedang Digunakan 

15 0,632 Sedang  Digunakan  

16 0,549 Sedang Digunakan 

17 0,514 Sedang Digunakan  

18 0,701 Mudah Tidak digunakan 

19 0,646 Sedang  Digunakan 

20 0,479 Sedang  Digunakan 

21 0,521 Sedang  Digunakan 

22 0,681 Sedang  Digunakan 

23 0,507 Sedang  Digunakan 

24 0,514 Sedang  Digunakan 

25 0,654 Sedang  Digunakan  

26 0,369 Sedang  Digunakan 

27 0,500 Sedang  Digunakan 

28 0,514 Sedang  Digunakan 

29 0,625 Sedang  Digunakan 
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No. 

Soal 

Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria Keputusan 

30 0,535 Sedang Digunakan 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, hasil analisis tingkat kesukaran butir soal 

angket motivasi belajar terdapat 30 butir soal angket motivasi belajar yang terdiri dari 

1 soal yang tidak digunakan dengan kriteria tingkat kesukarannya mudah dan 29 soal 

yang digunakan dengan kriteria tingkat kesukaran sedang.  

4. Analisis Uji Daya Pembeda 

Hasil analisis Daya Pembeda butir soal kemampuan berpikir kritis dilihat pada 

Tabel 4.13 

Tabel 4.13 

Daya Pembeda Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

 

No. butir 

indikator 

Daya 

Pembeda Kriteria Keputusan 

1 0,156 Jelek  Tidak digunakan 

2 0,254 Cukup Digunakan 

3 0,509 Baik  Digunakan 

4 0,215 Cukup   Digunakan  

5 0,215 Cukup   Digunakan  

6 0,078 Jelek  Tidak Digunakan   

7 0,490 Baik Digunakan 
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No. butir 

indikator 

Daya 

Pembeda Kriteria Keputusan 

8 0,431 Baik  Digunakan  

9 0,215 Cukup  Digunakan 

10 0,254 Cukup  Digunakan   

11 0,137 Jelek Tidak digunakan 

12 0,294 Cukup Digunakan 

13 0,431 Baik  Digunakan 

14 0,196 Jelek Tidak digunakan 

15 0,353 Cukup  Digunakan  

16 -0,039 Jelek  Tidak Digunakan 

17 -0,139 Jelek Tidak digunakan 

18 0,417 Baik  Digunakan 

19 0,020 Jelek  Tidak Digunakan 

20 -0,118 Jelek  Tidak digunakan  

 

Berdasarkan perhitungan daya pembeda di atas, maka diperoleh 7 butir soal 

dengan kriteria cukup (0,20 ≤ DP ≤ 0,39), 8 indikator dengan kriteria jelek yaitu 

nomor: 3, 6, 10 (0,00 ≤ DP ≤ 0,19), dan 5 indikator dengan kriteria baik yang 

memiliki daya beda lebih dari 0,40. Sedangkan analisis daya beda angket afektif dapat 

dilihat pada Tabel 4.14 

Tabel 4.14 

Daya Pembeda Angket Motivasi 
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No. butir 

indikator 

Daya 

Pembeda Kriteria Keputusan 

1 0,208 Cukup  Digunakan  

2 0,277 Cukup Digunakan 

3 0,291 Cukup  Digunakan 

4 0,375 Cukup   Digunakan  

5 0,055 Cukup   Digunakan 

6 0,180 Jelek  Tidak Digunakan   

7 0,208 Cukup  Digunakan  

8 0,027 Jelek Tidak digunakan 

9 0,305 Cukup  Digunakan 

10 0,444 Baik   Digunakan   

11 0,277 Cukup  Digunakan  

12 0,055 Jelek  Tidak digunakan 

13 0,194 Jelek  Tidak Digunakan 

14 0,125 Jelek   Tidak Digunakan  

15 0,166 Jelek    Tidak Digunakan  

16 0,055 Jelek  Tidak Digunakan 

17 0,222 Cukup  Digunakan  

18 0,236 Cukup  Digunakan  

19 0,180 Jelek  Tidak Digunakan 

20 0,097 Jelek  Tidak digunakan  

21 0,333 Cukup  Digunakan  

22 0,263 Cukup  Digunakan  
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No. butir 

indikator 

Daya 

Pembeda Kriteria Keputusan 

23 0,291 Cukup  Digunakan  

24 0,375 Cukup  Digunakan  

25 0,166 Jelek  Tidak digunakan 

26 0,180 Jelek  Tidak Digunakan 

27 0,194 Jelek  Tidak Digunakan  

28 0,125 Jelek   Tidak Digunakan  

29 0,251 Cukup  Digunakan  

30 0,305 Cukup  Digunakan  

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas, hasil analisis daya pembeda butir soal angket 

terdapat 30 soal yang terdiri dari 12 soal yang tidak digunakan dengan kriteria daya 

pembedanya jelek dan 18 soal yang digunakan dengan kriteria daya pembedanya 

cukup.  

1. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Solving Berbantukan Media 

Permainan Square Dalam Memberdayakan Kemampuan Berpikir Kritis  

Peserta Didik Pada Materi Ekosistem. 

 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 28 Bandar Lampung. Subjek 

penelitian ini kelas VII Semester Genap tahun ajaran 2014/2015. Dalam penelitian ini 

penulis mengambil dua kelas yang homogen sebagai subyek penelitian, yaitu satu 

kelas kontrol (VII C) dan satu kelas eksperimen (VII B). 

a. Data Hasil Keterampilan Berfikir Kritis 
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Pada Kelas eksperimen (VII C) peserta didik diberikan perlakukan 

pembelajaran biologi dengan menggunakan model pembelajaran problem solving 

berbantukan media permainan square. Sedangkan pada kelas kontrol peserta didik 

diberikan perlakuan pembelajaran biologi dengan penerapan  pembelajaran 

langsung (ceramah). 

Model problem solving atau model pemecahan masalah adalah sebuah 

model pembelajaran yang berupaya membahas permasalahan untuk mencari 

jawaban atau pemecahan. Sedangkan Media permainan square adalah sebuah 

media yang dibuat agar siswa lebih aktif di kelas dan memberi pengalaman nyata 

serta siswa dapat menemukan konsep sendiri mengenai materi yang sedang 

dipelajari. Permainan ini serupa dengan permainan teka – teki silang namun 

disetiap kotak berisi sebuah soal bukan huruf. Permainan square juga menuntut 

siswa lebih aktif dalam berdiskusi untuk berpikir luas dan lebih teliti dalam 

menemukan jawaban yang tepat. 

Model pembelajaran ceramah adalah model pembelajan menyampaikan 

materi secara langsung kepada peserta didik yang telah biasa dipraktekkan 

kebanyakan pengajar. Di bawah ini rekapulasi nilai kemampuan berpikir kritis.  

 

 

Tabel 4.15 

Rekapulasi Persentase Nilai Kemampuan Berpikir Kritis Kelas 

Eksperimen Pada Materi Ekosistem 

 

Indikator Berpikir Kritis Rata-rata Kriteria 
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KE KK KE KK 

Memberikan Penjelasan 

Sederhana 

89,87 82,35 Sangat baik Baik  

Membangun Keterampilan Dasar 87,25 77,12 Sangat Baik  Baik  

Menyimpulkan  83,33 76,8 Baik  Baik  

Memberikan Penjelasan Lebih 

Lanjut 

88,56 79,08 Sangat Baik  Baik   

Strategi dan Taktik 76,14 67,97 Baik  Cukup  

Rata- rata  85,03 76,66 Sangat baik  Baik  

 

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas, diketahui rata-rata nilai kemampuan  

berpikir kritis pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

kontrol. Dapat diuraikan sebagai berikut; untuk indikator memberikan penjelasan 

sederhana pada kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata sebesar 89,87 dengan 

kriteria sangat baik, sedangkan di kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata sebesar 

82,35 dengan kriteria baik. Indikator membangun kemampuan dasar pada kelas 

eksperimen memperoleh nilai rata-rata sebesar 87,25 dengan kriteria baik sedangkan 

di kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata sebesar 77,12 dengan kriteria baik. 

Indikator menyimpulkan nilai rata-rata di kelas eksperimen 83,33 dengan kriteria 

baik sedangkan di kelas kontrol memperoleh rata-rata nilai 76,8 dengan kriteria baik. 

Selanjutnya, pada indikator memberikan penjelasan lebih lanjut pada kelas 

eksperimen memperoleh  nilai rata-rata sebesar 88,56 dengan kriteria baik 

sedangkan pada kelas kontrol sebesar 79,08 dengan kriteria cukup. Indikator strategi 

dan taktik pada kelas eksperimen nilai rata-rata sebesar 76,14 dengan kriteria baik 

sedangkan pada kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata sebesar 67,97 dengan 

kriteria cukup. Rekapulasi data diatas dapat disajikan pada gambar  dibawah ini: 
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Keterangan: 

1 : Indikator Memberikan Penjelasan Sederhana 

2 : Indikator Membangun Keterampilan Dasar 

3 : Indikator Menyimpulkan 

4 : Indikator Memberikan Penjelasan Lebih Lanjut 

5 : Indikator Klasifikasi Strategi dan Taktik 

 

Gambar 4.5 

Rekapulasi Persentase Nilai Kemampuan Berpikir Kritis Kelas 

Eksperimen Pada Materi Ekosistem 

 

2. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Solving Berbantukan Media 

Permainan Square Dalam Memberdayakan Kemampuan Motivasi Belajar 

Peserta Didik Pada Materi Ekosistem. 

 

Motivasi belajar adalah suatu kekuatan atau dorongan dalam diri individu 

membuat individu tersebut bergerak, bertindak untuk memenuhi kebutuhan dan 

mencapai tujuannya yaitu proses seorang individu melakukan perubahan perilaku 

berdasarkan pengalaman dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Data penilaian motivasi 

belajar diperoleh dari instrumen berupa angket yang diberikan pada kelas eksperimen 
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dan kelas kontrol. Berikut ini rekapulasi nilai motivasi belajar kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

Tabel 4.16 

Nilai Hasil Motivasi Belajar Pada Materi Ekosistem 

 

 Rata-rata Kriteria  

KE KK KE KK 

Ketekunan dalam belajar  81,42 74,08 Baik Cukup  

menjaga ketenangan  85,23 82,72 Baik  Baik  

memperhatikan materi  83,82 78,8 Baik  Baik  

memiliki rasa ingin tahu yang kuat 

dalam memahami dan menguasai 

materi pelajaran 

82,11 76,84 Baik Baik  

rajin dan tekun dalam mengerjakan 

tugas, berusaha untuk mencapai 

hasil belajar yang maksimal. 

86,95 82,54 Sangat Baik  Baik  

berusaha untuk mencapai hasil 

belajar yang maksimal 

76,84 72,06 Baik  Cukup  

Rata-rata  82,72 77,84 Baik  Baik  

 

Data di atas dapat disajikan dalam bentuk gambar seperti dibawah ini: 

 

 

Gambar 4.6 

81.42 85.23 83.82 82.11 
86.95 

76.84 74.08 
82.72 78.8 76.84 

82.54 
72.06 

0

20

40

60

80

100

indikator 1 indikator 2 indikator 3 indikator 4 indikator 5 indikator 6

kelas eksperimen kelas kontrol



 

117 

Nilai Hasil Motivasi Belajar Pada Materi Ekosistem 

 

Keterangan: 

1 : Indikator Ketekunan dalam belajar 

2 : Indikator menjaga ketenangan 

3 : Indikator memperhatikan materi 

4 : Indikator memiliki rasa ingin tahu dalam memahami dan menguasai materi  

5 : Indikator rajin dan tekun mengerjakan tugas hasil belajar yang maksimal. 

6 : Indikator berusaha untuk mencapai hasil belajar yang maksimal 

 

D. Uji Hipotesis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Liliefors. Uji normalitas ini 

digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dalam penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Berikut ini rekapulasi uji normalitas pada data nilai 

keterampilan berpikir kritis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.17 

Uji Normalitas Pada Materi Ekosistem 

 

Jenis tes Ltabel Lhitung Kesimpulan 

Jika Lhitung < Ltabel   KE KK 

Keterampilan 

berpikir kritis   

0,1497 0,1263 0,1147  

Berdistribusi 

Normal  Hasil Motivasi 

Belajar 

0,072 0,127 
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Dari hasil data uji normalitas dengan nilai Jika Lhitung < Ltabel  maka dapat 

diperolah bahwa semua data berdistribusi normal atau data berasal dari distribusi 

normal, sehingga dapat melanjutkan uji prasyarat selanjutnya yaitu uji 

homogenitas data. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji untuk mengetahui kedua 

varian memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Hasil uji homogenitas 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.18 berikut: 

Tabel 4.18 

Uji Homogenitas Pada Materi Ekosistem 

 

Statistik Tes Angket 

KE KK KE KK 

S
2 

90,96 94,31 23,12 31,5 

Fhitung 1,036 1,363 

Ftabel 1,77 1,77 

Kesimpulan Homogen Homogen 

 

 Dari hasil uji homogenitas diatas, diketahui semua data memperoleh 

berasal dari data yang sama (homogen). Setelah uji prasyarat yaitu uji normalitas 

dan uji homogenitas terpenuhi analisis dapat dilanjutkan pada pengujian hipotesis 

penelitian mengghunakan uji t independent 
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c.  Uji t Independent 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas dilanjutkan dengan Uji 

t independent. Uji t independent digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

menggunakan uji t. Hasil uji hipotesis t independent penerapan model 

pembelajaran problem solving berbantukan media permainan square dalam 

memberdayakan kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar peserta didik 

SMPN 28 Bandar Lampung  pada materi ekosistem sebagai berikut 

Tabel 4.19 

Uji t Independent pada Materi Ekosistem 

Jenis uji  ttabel thitung Kesimpulan  

thitung  > ttabel H1diterima 

Terhadap keterampilan berpikir 

krtitis 

1,997 

 

3,77  

H1 diterima, H0 ditolak 

Terhadap motivasi belajar 

peserta didik 

3,12 

 

Dari perhitungan tersebut, didapatkan hasil thitung terhadap kemampuan 

berpikir kritis = 3,77 sedangkan ttabel (0,05) = 1,997 dengan db 65. Dengan demikian 

kriteria uji H0 ditolak apabila thitung  > ttabel dalam hal ini H1diterima. Sedangkan 

pada uji t independent hasil motivasi belajar peserta didik didapatkan hasil thitung = 

3,12 sedangkan ttabel (0,05) = 1,997 dengan db 66. Dengan demikian kriteria uji H0 

ditolak apabila thitung  > ttabel dalam hal ini H1diterima. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa. 
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E. PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan membahas tentang pengaruh penerapan penerapan 

model pembelajaran problem solving berbantukan media permainan square dalam 

memberdayakan kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar peserta didik SMPN 

28 Bandar Lampung peserta didik pada materi ekosistem pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Pembahasan terhadap hasil penelitian dilakukan berdasarkan analisis 

data dan temuan data dilapangan.  

1. Kemampuan Berpikir Kritis  

Kemampuan berpikir kritis merupakan bagian dari kemampuan berpikir 

matematis yang perlu dimiliki oleh setiap peserta didik dalam menghadapi berbagai 

permasalahan. Al-quran telah menyuruh kepada kita untuk berfikir sebagaimana 

firman Allah SWT sebagai berikut: 

             

Artinya: Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa 

Arab, agar kamu memahaminya(berfikir).  

Pada saat berpikir, peserta didik  belajar membuat solusi atas segala persoalan, 

mengungkapkan kolerasi atas segala persoalan antara berbagai objek dan peristiwa 

untuk memecahkan persoalan yang ada. Peserta didik yang memiliki kemampuan 

untuk berpikir kritis, cenderung akan lebih aktif dalam belajar, menggali lebih dalam 

ilmu pengetahuan serta mencari informasi kebenaran ilmu pengetahuan yang 
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dipelajari baik dari sumber internet maupun dari buku-buku yang relevan. Pada 

umumnya peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan menggunakan 

prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan “ bagaimana” 

dan “mengapa”. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, 

guru dapat mengajak peserta didik untuk berpikir terbuka dan mendorong mereka 

untuk lebih mengeksploitasi ilmu pengetahuan. Selain itu, guru diharapkan mampu 

membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik dengan cara mendorong peserta didik 

untuk lebih banyak bertanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson mengatakan 

bahwa bila berpikir kritis dikembangkan, seseorang akan cenderung untuk mencari 

kebenaran, berpikir divergen (terbuka dan toleran terhadap ide-ide baru), dapat 

menganalisis masalah dengan baik, berpikir secara sistematis, penuh rasa ingin tahu, 

dewasa dalam berpikir, dan dapat berpikir secara mandiri.
83

 

Peserta didik yang berpikir kritis akan menjadikan penalaran sebagai landasan 

berpikir, berani mengambil keputusan dan konsisten dengan keputusan tersebut. 

Mengajarkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dipandang sebagai 

sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan di sekolah agar peserta didik 

mampu dan terbiasa menghadapi berbagai permasalahan disekitarnya. Berpikir kritis 

adalah sebuah proses terorganisasi yang memungkinkan peserta didik mengevaluasi 

bukti, asumsi, logika dan bahasa yang mendasari pernyataan orang lain ataupun 
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 Eka Lestari, Implementasi Brain-Based Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Koneksi Dan Kemampuan Berpikir Kritis Serta Motivasi Belajar Siswa SMP  ( Jurnal Pendidikan 

Unsika: ISSN : 2338-2996), h. 37. 
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pendapat mereka sendiri. Berpikir kritis juga memungkinkan peserta didik untuk 

menemukan kebenaran ditengah banjir kejadian dan informasi yang mengelilingi 

mereka setiap hari. Artinya, dengan berpikir kritis peserta didik dapat membedakan 

informasi yang mereka butuhkan maupun tidak sehingga mereka mampu menemukan 

suatu kebenaran.  

Berpikir kritis adalah sebuah representasi simbol dari beberapa peristiwa atau 

item. Menurut definisi lain berpikir kritis adalah melatih ide-ide dengan cara yang 

tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya masalah. Berpikir kritis adalah 

sebuah proses dimana representasi mental baru dibentuk melalui transformasi 

informasi dan interaksi yang komplek atribut-atribut mental seperti penilaian, 

abstraksi, logika, imajinasi, dan pemecahan masalah.
84

 

Pada penelitian ini menggunakan dua kelas sebagai sampel, satu kelas 

kontrol (VII C) dan satu kelas eksperimen (VII B). pada kelas kontrol diterapkan 

metode konvensional berupa metode diskusi sedangkan pada kelas eksperimen 

diterapkan model pembelajaran problem solving berbantukan media permainan 

square. Pada penelitian ini indikator keterampilan berpikir kritis yang teliti antara 

lain; indikator Memberikan Penjelasan Sederhana, indikator Membangun 

Keterampilan Dasar, indikator Menyimpulkan, indikator Memberikan Penjelasan 
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 Husnidar, dkk, Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis dan Disposisi Matematis Siswa, (Jurnal 

Didaktik Matematika: ISSN : 2355-4185), h. 72. 
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Lebih Lanjut, indikator Mengatur Strategi dan Taknik. Untuk melihat pencapaian 

keterampilan berpikir kritis peserta didik pada setiap aspek akan dibahas dibawah ini: 

a. Memberikan Penjelasan Sederhana 

Dalam aspek ini peserta didik mengalamai proses menganalisis argumen, 

memfokuskan pertanyaan, serta bertanya dan menjawab pertanyaan serta klarifikasi 

dan pertanyaan dengan menyelidiki suatu alasan untuk mengetahui keadaan 

sebenarnya. Dengan kemampuan berpikir kritis diharapkan peserta didik untuk 

mengenal masalah; menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani 

masalah-masalah itu, mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan, 

mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan, memahami dan 

menggunakan bahasa yang tepat, jelas.
85

 Pada kelas eksperimen memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 89,87 sedangkan pada kelas kontrol nilai rata-rata sebesar 82,35. 

Pada indikator ini peserta didik di kelas eksperimen lebih aktif daripada peserta didik 

di kelas kontrol. 

b. Membangun Keterampilan Dasar 

Aspek kedua ini indikator yang diukur yaitu  Membangun keterampilan dasar, 

yang terdiri atas pertimbangan kredibilitas suatu sumber dan mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil observasi. Siswa berpikir secara teratur untuk dapat 

menggunakan daya pikirnya sehingga dapat memikirkan baik-baik tentang sebuah 

sumber dengan mempertimbangkan kridebilitas/kriteria dari suatu sumber yang 
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didapat. Peserta didik menggali informasi dengan memahami kejadian-kejadian yang 

berkaitan dengan apa yang sedang mereka alami, dan menghubungkannya dengan 

sumber yang didapatkan dan mengantisipasi suatu informasi dengan menggunakan 

baik-baik cara berpikirnya dan memaksimalkan pengamatan secara langsung maupun 

tidak langsung kemudian memikirkan baik-baik hasil pengamatan untuk dijadikan 

pendapatnya.  

Pada indikator membangun keterampilan dasar ini adalah peserta didik kelas 

eksperimen lebih aktif dan kreatif dalam membangun keterampilan dasar berpikir 

kritis dibandingkan kelas kontrol. Adapun nilai rata-rata pada indikator membangun 

keterampilan dasar di eksperimen sebesar 87,25 sedangkan di kelas kontrol nilai rata-

ratanya sebesar 77,12. 

c. Menyimpulkan 

Pada indikator kemampuan berpikir kritis yang ketiga peserta didik 

diharapkan mampu menyimpulkan dengan membuat kesimpulan secara deduksi, 

menginduksi atau mempertimbangkan hasil induksi dan membuat  dan 

mempertimbangkan nilai keputusan. Untuk dapat membuat kesimpulan yang baik  

memerlukan sebuah pengetahuan dan pengalaman yang baik, sehingga dalam 

mengemukakan sebuah kesimpulan sementara haruslah dengan pemahaman yang 

mendalam yang berlandaskan latar belakang fakta dan sumber-sumber yang baik. 

Pada indikator ketiga ini siswa melakukan dengan baik walau pun masih perlu 

berlatih secara terus-menerus. Pada kelas eksperimen nilai rata-rata yang diperoleh 

sebesar 83,33 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 76,80. 
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d. Membuat Penjelasan Lebih Lanjut 

Pada indikator keempat ini peserta didik diharapkan mampu mengembangkan 

keterampilan berpikirnya dalam membuat penjelasan lebih lanjut.  Dalam hal ini 

peserta didik dituntut harus banyak berlatih ketika mengidentifikasi asumsi-asumsi 

dengan mengkonstruk sebuah argumen. dengan adanya pengalaman yang baik siswa 

akan dapat membangun sebuahn pendapat yang baik pula jika dibarengi dengan 

sebuah kearifan. Pada indikator ini peserta didik melakukan dengan baik walaupun 

harus banyak berlatih dalam mengidentifikasi asumsi-asumsi. Hasil nilai rata-rata 

pada indikator membuat penjelasan lebih lanjut di kelas eksperimen sebesar 88,56 

sedangkan di kelas kontrol sebesar 79,08. 

e. Strategi dan Taktik 

Aspek kelima ini, peserta didik memutuskan suatu tindakan dengan 

mempertimbangkan solusi yang mungkin dari apa yang mereka sedang hadapi. 

Peserta didik melakukan dengan berdasarkan informasi dan pengalaman yang telah 

dimiliki dari interaksi kehidupan sehari-hari. Sehingga peserta didik dapat 

menghasilkan keputusan yang sangat baik dan peserta didik sepenuh hati  meyakini 

sebuah hasil dan menetapkannya dalam sebuah tindakan. Karena peserta didik sudah 

melalui pengetahuan dan pengalaman sehari-hari. Dan seringnya berinteraksi dengan 

orang lain menjadi sebuah nilai pengalaman yang baik dalam berpikir. Pada fase ini 

siswa melakukan denagn baik meskipun masih banyak yang perlu ditingkatkan. Hasil 
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nilai rata-rata pada indikator strategi dan taknik di kelas eksperimen sebesar 76,14 

sedangkan pada kelas kontrol sebesar 67,97. 

2. Motivasi Belajar Peserta Didik 

Angket motivasi belajar siswa disusun untuk mengetahui motivasi belajar 

siswa terhadap pembelajaran Biologi pada materi ekosistem melalui model 

pembelajaran problem solving berbantukan media permainan square. Angket 

motivasi ini meliputi 6 aspek yaitu, Ketekunan dalam belajar mengikuti proses 

pembelajaran dikelas, menjaga ketenangan kelas saat proses pembelajaran 

berlangsung, memperhatikan materi yang di sampaikan oleh guru dalam proses 

belajar, memiliki rasa ingin tahu yang kuat dalam memahami dan menguasai materi 

pelajaran,  rajin dan tekun dalam mengerjakan tugas, berusaha untuk mencapai hasil 

belajar yang maksimal.  

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Dalam 

proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai 

motivasi dalam belajar, tak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Motivasi 

berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam 

diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat.
86

 Motif 

tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah 

lakunya berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu 

tingkah laku tertentu. 
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Dari data Tabel 1 hasil analisis angket motivasi belajar Biologi pada materi 

ekosistem menunjukkan hasil motivasi belajar peserta didik yang telah diukur 

sebelumnya dengan menggunakan angket motivasi belajar peserta didik kelas 

eksperimen dan kelas kontrol terhadap pembelajaran Biologi melalui pembelajaran 

problem solving berbantukan media permainan square. Dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

a. Indikator Ketekunan dalam belajar mengikuti proses pembelajaran dikelas 

pada kelas kontrol sebesar 74,08 termasuk kedalam kategori cukup sedangkan 

pada kelas eksperimen sebesar 81,43 termasuk kedalam kategori baik. Pada 

kelas kontrol beberapa peserta didik merasa malas ketika mengikuti proses 

pembelajaran, peserta didik menganggap bahwa materi pembelajaran yang  

disampaikan oleh guru membosankan. Pada kelas eksperimen peserta didik 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

b. Indikator menjaga ketenangan kelas saat proses pembelajaran berlangsung 

pada kelas kontrol sebesar 82,72 termasuk kedalam kategori baik sedangkan 

pada kelas eksperimen sebesar 85,09 termasuk kedalam kategori baik. Pada 

indikator ini peserta didik baik pada kelas kontrol maupun kelas eskperimen 

melakukan dengan baik  

c. Indikator memperhatikan materi yang di sampaikan oleh guru dalam proses 

belajar. Pada kelas kontrol sebesar 78,80 termasuk kedalam kategori baik 

sedangkan pada kelas eksperimen sebesar 83,82 termasuk kedalam kategori 

baik. Adapun kondisi proses pembelajaran pada kelas kontrol, beberapa 
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peserta didik kurang memerhatikan materi yang disampaikan oleh guru, 

mereka lebih asyik mengobrol dengan teman sebangkunya, dan ada juga yang 

sibuk bermain handpone. Pada kelas eksperimen peserta didik fokus 

memerhatikaan materi yang disampaikan oleh guru dan berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 

d. Indikator memiliki rasa ingin tahu yang kuat dalam memahami dan menguasai 

materi pelajaran. Pada kelas kontrol sebesar 76,84  termasuk kedalam kategori 

baik sedangkan pada kelas eksperimen sebesar 82,11 termasuk kedalam 

kategori baik. Beberapa peserta didik di kelas kontrol memiliki rasa 

keingintahuan yang kurang kuat dalam memahami dan menguasai pelajaran, 

peserta didik belum merasa terdorong untuk lebih banyak membaca buku atau 

mencari buku-buku yang relevan dalam memahami mata pelajaran, peserta 

didik hanya mengandalkan informasi atau materi yang disampaikan oleh guru 

saja, sehingga dapat berpengaruh terhadap daya pikir peseta didik dalam 

mengusai mata pelajaran. Sedangkan peserta didik pada kelas eksperimen 

sudah memiliki rasa keingintahuan yang baik sehingga banyak peserta didik 

yang aktif dan terdorong untuk mencari ilmu pengetahuan dari sumber-

sumber lain yang relevan seperti internet dan buku-buku perpustakaan. 

e. Indikator rajin dan tekun dalam mengerjakan tugas. Pada kelas kontrol sebesar 

82,54 termasuk kedalam kategori baik sedangkan pada kelas eksperimen 

sebesar 86,95 termasuk kedalam kategori sangat baik. Baik peserta didik di 



 

129 

kelas kontrol maupun di kelas eskperimen sama-sama rajin dan tekun dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

f. Indikator berusaha untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Pada kelas 

kontrol sebesar 72,06  termasuk kedalam kategori cukup sedangkan pada 

kelas eksperimen sebesar 76,84 termasuk kedalam kategori baik.  

Motivasi belajar peserta didik dipengaruhi oleh unsur instrinsik dan ekstrinsik 

Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri 

yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar. Motivasi yang timbul dari 

dalam diri seseorang atau motivasi yang erat hubungannya dengan tujuan belajar, 

misalnya : ingin memahami suatu konsep, ingin memperoleh pengetahuan dan 

sebagainya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang 

dari luar individu siswa, yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. 

Bentuk motivasi ekstrinsik ini merupakan suatu dorongan yang tidak secara mutlak 

berkaitan dengan aktivitas belajar, misalnya siswa rajin belajar untuk memperoleh 

hadiah yang telah dijanjikan oleh orang tuanya. 

Dalam perspektif kognitif, motivasi intrinsik lebih signifikan bagi siswa 

karena lebih murni dan langgeng serta tidak bergantung pada dorongan atau 

pengaruh orang lain. Perlu ditegaskan, bukan berarti motivasi ekstrinsik tidak baik 

dan tidak penting. Dalam kegiatan belajar mengajar tetap penting, karena 

kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis berubah-ubah dan juga mungkin 

komponen-komponen lain dalam proses belajar mengajar ada yang kurang menarik 
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bagi siswa sehingga siswa tidak bersemangat dalam melakukan proses belajar 

mengajar baik di sekolah maupun di rumah. Bahwa setiap siswa tidak sama tingkat 

motivasi belajarnya, maka motivasi ekstrinsik sangat diperlukan dan dapat 

diberikan secara tepat. Di dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik 

intrinsic maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, siswa dapat 

mengembangkan aktifitas dan inisiatif sehingga dapat mengarahkan dan 

memelihara kerukunan dalam melakukan kegiatan belajar. 

Motivasi belajar yang perlu ditanamkan selama pembelajaran diantaranya 

dengan menumbuhkan dorongan yang kuat dan kebutuhan belajar, menumbuhkan 

perhatian dan minat terhadap materi biologi, melatih ketekunan dan keuletan dalam 

menghadapi kesulitan, serta menumbuhkan hasrat dan keinginan untuk berhasil. 

Dengan adanya motivasi yang baik dalam belajar maka berpikir kritis akan 

berkembang dengan optimal.
87

 Hasil penilaian keterampilan berpikir kritis dan hasil 

motivasi belajar di kelas eksperimen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di kelas 

kontrol sebab di kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran problem 

solving berbantukan media permainan square.  

Pembelajaran Penyelesaian Masalah (Problem solving) merupakan salah satu 

dasar teoritis dari berbagai strategi pembelajaran yang menjadikan masalah 
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(problem) sebagai isu utamanya.
88

 Model problem solving atau model pemecahan 

masalah adalah sebuah model pembelajaran yang berupaya membahas permasalahan 

untuk mencari jawaban atau pemecahan. 

Model problem solving sangat potensial untuk melatih peserta didik 

berpikir kreatif dan kritis dalam menghadapi berbagai masalah baik itu masalah 

pribadi maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-

sama. Di dalam problem solving, peserta didik belajar sendiri untuk 

mengidentifiksi penyebab masalah dan alternatif untuk memecahkan masalahnya. 

Tugas guru dalam metode problem solving adalah memberikan kasus atau 

masalah kepada peserta didik untuk dipecahkan.  

Kegiatan peserta didik dalam problem solving dilakukan melalui 

prosedur: (1) mengidentifikasi penyebab masalah, (2) mengkaji teori untuk 

mengatasi masalah atau menemukan solusi, (3) memilih dan menetapkan solusi 

yang paling tepat, (4) menyusun prosedur mengatasi masalah berdasarkan teori 

yang telah dikaji.
89

 Selain itu, model pembelajaran problem solving mampu 

mendorong peserta didik untuk lebih termotivasi dalam memahami dan mengusai 

mata pelajaran. Peserta didik yang mulanya merasa malas dan tidak berminat 

untuk mempelajari dan memahami pelajaran sedikit demi sedikit merasa senang 

dan memiliki keinginan lebih untuk mempelajarinya. 
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Media pembelajaran merupakan perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima, dan pesan tersebut berupa isi ajaran ataupun didikan yang 

ada dalam kurikulum, sumber pesannya/pengirim bisa guru,peserta didik, orang 

lain, ataupun penulis buku dan prosedur media dan penerima pesannya adalah 

peserta didik maupun pendidik. Media pembelajaran diharapkan dapat membantu 

siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Media 

yang digunakan dalam menerapkan strategi problem solving sangat beragam, bisa 

alat atau barang, manusia, lingkungan, atau bentuk media lain yang dapat 

membantu kelancaran dalam proses pembelajaran.
90

 Peranan media pembelajaran 

sangat diperlukan dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaruan dalam 

pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar.  

Secara teoritis, model pembelajaran problem solving terbukti dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, seperti pendapat Sadia 

(2008) bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat dikembangkan 

karena kebiasaan berpikir melalui penerapan model-model pembelajaran 

konstruktivisme, seperti problem solving. Hasil penelitian kemampuan berpikir 

kritis peserta didik (Tabel 4.1) menunjukkan bahwa persentase tes kemampuan 

berpikir kritis peserta didik kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Hal ini dikarenakan problem solving dapat menciptakan suasana belajar mengajar 

yang lebih efektif dalam memberikan pengaruh pada kemampuan berpikir kritis 
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peserta didik. Pembelajaran model problem solving adalah suatu penyajian materi 

pelajaran dengan menghadapkan peserta didik kepada persoalan yang harus 

dipecahkan atau diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 Hal ini sesuai dengan pendapat Darmawan (2010) yang menyatakan 

bahwa problem solving dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang 

sangat berarti, peserta didik menjadi lebih kritis, baik itu dalam mengeluarkan 

pendapat, bertanya, mengidentifikasi, maupun memecahkan masalah yang ada.
91

 

Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat 

disediakan oleh sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut 

sesuai dengan perkembangan dan tuntunan  zaman. Guru sekurang-kurangnya 

dapat menggunakan alat yang murah dan efisien yang meskipun sederhana dan 

bersahaja, tetapi merupakan keharusan dalam upaya mencapai tujuan pengajaran 

yang diharapkan. Dismaping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru 

juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan untuk membuat media 

pembelajaran yang akan digunakannya apabila media tersebut belum tersedia.  

Media permainan square adalah sebuah media yang dibuat agar peserta didik 

lebih aktif di kelas dan memberi pengalaman nyata serta peserta didik dapat 

menemukan konsep sendiri mengenai materi yang sedang dipelajari. Permainan ini 

serupa dengan permainan teka – teki silang namun disetiap kotak berisi sebuah soal 
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bukan huruf. Permainan square juga menuntut peserta didik lebih aktif dalam 

berdiskusi untuk berpikir luas dan lebih teliti dalam menemukan jawaban yang tepat.  

Peranan media square dalam proses belajar mengajar adalah memudahkan 

pemahaman, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, mempertinggi daya inga 

peserta didik. Dengan adanya permainan square ini diharapkan peserta didik dapat 

tertarik dan tidak bosan dalam belajar biologi serta dapat mengarahkan peserta didik 

dalam suasana kerja sama sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar.     

Adapun kelebihan penerapan model pembelajaran problem solving 

berbantukan media permainan square dalam memberdayakan kemampuan berpikir 

kritis dan motivasi belajar peserta didik SMPN 28 Bandar Lampung  pada materi 

ekosistem antara lain: 

4. Model problem solving berbantukan media permainan square dapat membuat 

peserta didik di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan, peserta didik 

terdorong lebih bersikap kritis dalam mengkaji ilmu pengetahuan serta lebih 

termotivasi dalam belajar. 

5. Proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan para 

peserta didik menghadapi masalah secara terampil,  

6. Model problem solving berbantukan media permainan square dapat 

merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara  kreatif, kritis 

dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya, siswa banyak melakukan 
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mental dengan menyoroti permasalahan dari berbagai segi dalam rangka 

mencari pemecahan serta termotivasi untuk melakukan yang lebih baik. 

7. Model problem solving berbantukan media permainan square menumbuhkan 

minat dan motivasi belajar peserta didik dalam memahami pelajaran. 

Mengajarkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dipandang 

sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan di sekolah agar peserta 

didik mampu dan terbiasa menghadapi berbagai permasalahan disekitarnya. Dengan 

membiasakan diri untuk memahami permasalahan yang terjadi peserta didik 

diharapkan lebih termotivasi dalam mengorganisir untuk menganalisis atau 

mengevaluasi informasi yang mereka butuhkan maupun tidak sehingga mereka 

mampu menemukan suatu kebenaran. 

Motivasi sangat berperan dalam belajar, peserta didik yang dalam proses 

belajar mempunyai motivasi yang kuat dan jelas pasti akan tekun dan berhasil 

belajarnya. Makin tepat motivasi yang diberikan, makin berhasil pelajaran itu. 

Motivasi senantiasa akan menentukan intensitas usaha belajar bagi peserta didik. 

Adapun fungsi motivasi ada tiga, yaitu : 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang  

c. Menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan melepaskan energi. 

b. Menentukan arah perbuatan yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 
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-perbuatan apa yang harus dijalankan yang serasi guna mencapai tujuan itu 

dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut.
92

 

Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan 

kata lain, adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka 

seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas 

motivasi seorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi 

belajarnya. Cara membangkitkan motivasi belajar diantaranya adalah : 

i. Menjelaskan kepada peserta didik, alasan suatu bidang studi dimasukkan 

dalam kurikulum dan kegunaannya untuk kehidupan. 

j. Mengkaitkan materi pelajaran dengan pengalaman peserta didik di luar 

lingkungan sekolah. 

k. Menunjukkan antusias dalam mengajar bidang studi yang dipegang. 

l. Mendorong peserta didik untuk memandang belajar di sekolah sebagai suatu 

tugas yang tidak harus serba menekan, sehingga peserta didik mempunyai 

intensitas untuk belajar dan menjelaskan tugas dengan sebaik mungkin. 

m. Menciptakan iklim dan suasana dalam kelas yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik. 

n. Memberikan hasil ulangan dalam waktu sesingkat mungkin. 

o. Menggunakan bentuk  kompetisi (persaingan) antar peserta didik. 
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p. Menggunakan intensif seperti pujian, hadiah secara wajar. 

Demikian pembahasan tentang upaya dalam menumbuhkan motivasi 

belajar peserta didik dan bentuk-bentuk motivasi yang dapat dipergunakan oleh 

guru agar berhasil dalam proses belajar mengajar serta dikembangkan dan 

diarahkan untuk dapat melahirkan hasil belajar yang bermakna bagi kehidupan 

peserta didik. 

Pada kelas kontrol menerapkan model pembelajaran ceramah dan 

diskusi merupakan pembelajaran yang. Model pembelajaran yang 

mengedepankan materi dari guru yang menjelaskan materi dan diskusi ini 

cenderung monoton. Hal ini terlihat ketika proses diskusi berlangsung banyak 

peserta didik yang mengobrol dengan teman yang lain. Kendala kedua adalah 

beberapa peserta didik tidak begitu memahami materi yang mereka diskusikan. 

Beberapa peserta didik yang paham dari penjelasan pengajar dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik, namun bagi siswa yang kurang paham cenderung 

diam dan malu untuk bertanya. Usaha yang dilakukan peneliti untuk mengatasi 

kendala-kendala tersebut yakni dengan memberikan arahan dan pertanyaan-

pertanyaan untuk memancing siswa agar ikut aktif dalam pembelajaran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan tentang dengan penerapan model 

pembelajaran problem solving berbantukan media permainan square dalam 

memberdayakan kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar peserta didik SMPN 

28 Bandar Lampung  pada materi ekosistem. Secara khusus rumusan kesimpulan 

dalam penelitian diuraikan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran problem solving 

berbantukan media permainan square dalam memberdayakan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik SMPN 28 Bandar Lampung  pada materi 

ekosistem. 

2. Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran problem solving 

berbantukan media permainan square dalam memberdayakan motivasi belajar 

peserta didik SMPN 28 Bandar Lampung  pada materi ekosistem. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, peneliti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengetahui 

kendala-kendala yang ada, bahwa sebaiknya peserta didik dapat 

memanfaatkan waktu belajar sebaik mungkin dan ketika ada waktu luang 
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sebaiknya memanfaatkan fasilitas yang ada untuk melakukan diskusi dan 

belajar kelompok . 

2. Bagi Guru 

Guru dapat menerapkan model pembelajaran problem solving berbantukan 

media permainan square agar dapat mengembangkan inovasi pembelajaran 

sehingga mampu mengembangkan atau meningkatkan kualitas peserta didik 

di masa yang akan datang 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti lain 

yang akan melakukan penelitian tentang penerapan model pembelajaran 

problem solving berbantukan media permainan square karena hasil penelitian 

ini kurang dari sempurna dianjurkan bagi peneliti lain untuk lebih baik dalam 

penelitian sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang lebih baik. 

4. Bagi Sekolah  

Sekolah perlu mendorong guru dalam melakukan penilaian peserta didik 

selama proses pembelajaran berlangsung, bukan hanya hasil akhir namun juga 

prosesnya. 
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