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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran berbasis proyek (PJBL) terhadap 
berpikir kreatif siswa pada materi Plantae. Metode yang digunakan adalah desain quasi eksperimen jenis pretest 
posttest control group design. Prosedur yang dilakukan dengan pemberian pretest, pelaksanaan pembelajaran, 
pemberian posttes, dan penarikan kesimpulan hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa 
SMAN 74 Jakarta Selatan Tahun ajaran 2015/2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu 
random sampling. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu  kelas x mia 1 berjumlah 34 siswa 
sebagai kelas kontrol dan kelas x mia 2 berjumlah 34 siswa sebagai kelas eksperimen. Instrumen penelitian 
berupa soal uraian sebanyak 10 soal, lembar observasi siswa dan lembar observasi guru. Berdasarkan pengujian 
hipotesis statistik dengan uji-t pada taraf signifikan 0,05 didapat hasil thitung lebih besar dari ttabel (2,47>1,99) 
sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis proyek (PJBL) 
terhadap berpikir kreatif peserta didik pada materi plantae di SMA Negeri 74 Jakarta Selatan.  

Kata kunci: Berpikir kreatif, pembelajaran berbasis proyek, plantae 

PENDAHULUAN 

Kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK), ekonomi dan industri kreatif serta perkembangan sistem 
pendidikan di tingkat internasional,  merupakan kenyataan dari arus globalisasi yang tidak dapat dihindari. Hal 
itu memberikan dampak bagi setiap Negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu  faktor utama untuk mewujudkan sumber daya manusia 
yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 yang 
membahas mengenai Standar Kompetensi Lulusan SMA,MA,SMALB pada bidang Ilmu pengetahuan dan 
Teknologi yang bertujuan untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif secara 
mandiri. Adapun ciri dari berpikir kreatif adalah produktivitas, baik produk yang berupa konsep seperti catatan 
dari hipotesis atau fisikal seperti lukisan, adanya sesuatu yang tercipta. Metode proyek dapat melatih seseorang 
untuk kreatif dalam memilih, merancang dan memanipulasi alat serta bahan hingga terbentuk suatu produk yang 
berkaitan dengan topik atau konsep, [1,2,3]. 

Pada makalah ini, saya menggunakan indikator berpikir kreatif untuk variabel y, kelas kontrol dengan sintaks 
k-13 dan model pembelajaran konstruktif yaitu pembelajaran berbasis proyek kelas eksperimen sebagai variabel 
x. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek yang dipakai adalah PJBL Ridwan, dimulai dengan pertanyaan 
penting, melakukan perancangan, melakukan penjadwalan, memonitoring kerja proyek, menguji hasil dan tahap 
akhir adalah mengevaluasi. Indikator berpikir kreatif yang dipakai adalah Utami Munandar, menyatakan bahwa 
kreatif meliputi fluency (lancar), flexibility (luwes), originality (asli), elaboration (merinci), evaluation (menilai), 
[4,5]. 
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Gambar 1. Bagan kerangka berpikir 

APLIKASI  

Untuk menghubungkan antara kedua variabel yaitu variabel x model pembelajaran berbasis proyek (PJBL) 
dan variable y berpikir kreatif. Setiap langkah PJBL harus disesuaikan dengan keberadaan indikator berpikir 
kreatif, maka aplikasi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dicantumkan kedua variable yang 
ditunjukan pada tabel 1. 

Tabel 1. Rancangan pelaksanaan pembelajaran 
Langkah 
Kegiatan Proses Kreatif Kegiatan  Pembelajaran PJBL Waktu Guru Siswa 

Kegiatan Inti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berpikir Lancar: 
Mengajukan banyak 
pertanyaan 
 
 
Berpikir lancar: 
Mempunyai banyak 
gagasan mengenai 
suatu masalah 
 
Berpikir Luwes/ 
flexibility: 
Memberikan macam-
macam penafsiran 
terhadap suatu 
gambar, cerita atau 
masalah 
 

Mengamati 
● Guru menarik perhatian 

siswa dengan 
menunjukan contoh 
keanekaragaman 
tumbuhan dan produk 
dari pemanfaatan 
tumbuhan, kemudian 
menampilkan  gambar-
gambar yang berkaitan 
dengan tumbuhan. 

Menanya 
● Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya. 

● Guru memberikan LKS 
untuk siswa, kemudian 
meminta siswa  
mengamati tumbuhan 
yang telah disediakan dan 
meminta siswa menjawab 
soal-soal yang ada pada 
LKS berdasarkan 
pengamatan dan 
penuelusuran data. 

 

(Langkah PJBL) 
Tahap 1.  Dimulai dengan 
pertanyaan penting  

 
● Siswa 

memperhatikan 
dan 
mendengarkan 
penjelasan guru  

 
 
 
 
 
 

● Siswa bertanya 
tentang 
tumbuhan dan 
produk tumbuhan  

 
● Siswa duduk 

berkelompok dan 
mulai 
mengidentifikasi 
ciri-ciri tumbuhan  

 
 
 
 
 
 
 
 

● Siswa 
memperhatikan 
dan menjawab 

15 menit 
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● Gurumemberikanpertany
aan Essensial kepada 
siswa tentang tumbuhan.  

 
✓ Bagaimana cara 

membedakan antar 
divisi tumbuhan? 

sesuai 
pengetahuan 
siswa 

 

  
 
 
 
 
Originality: 
memberikan ide baru 
 
Elaboration: 
memperkaya atau 
mengembangkan 
gagasan 
 

Eksplorasi 
 
Tahap 2. Membuat 
Perencanaan 
● Guru menjelaskan LKS 

proyek siswa kerjakan 
secara berkelompok 
untuk menentukan 
proyek yang akan mereka 
buat. 

● Guru menuntun siswa 
dalam menemukan cara 
alternatif terkait proyek 
yang akan mereka buat.  

● Guru memfasilitasi dan 
mengarahkan siswa jika 
menemukan kesulitan 

 
 
 
● Siswa melakukan 

diskusi kelompok 
untuk mencari 
solusi dari 
permasalahan 
atau pertanyaan 
mulai dari kapan 
mereka akan 
memulai 
proyeknya 

● Siswa dengan 
bimbingan guru 
merencanakan  
proyek. 

 
45 menit 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboration: 
melakukan langkah-
langkah terperinci 
 

Asosiasi 
Tahap 3. Menyusun 
penjadwalan 
● Guru meminta siswa 

untuk menyusun jadwal 
dalam pelaksanaan 
proyek 

● Guru meminta jadwal 
pelaksanaan proyek yang 
sudah siswa buat, 
memberikan masukkan 
dan menanyakan 
kemungkinan kendala 
yang akan mereka hadapi.  

● Guru membimbing siswa 
selama merancang jadwal 
penyusunan jadwal 
proyek 

Komunikasi 
Tahap 4. Memonitor siswa 
dan kemajuan proyek 
● Guru meminta laporan 

dari setiap kelompok. 
● Guru mempersilahkan 

kelompok untuk 
menanyakan hal-hal yang 
masih membingungkan. 

● Guru memonitoring dan 
memberi arahan  agar 
siswa dapat yakin dengan 
proyeknya. 

 
● Siswa menyusun 

jadwal proyek 
yang akan mereka 
lakukan 

● Siswa menjelaskan  
proyek apa yang 
akan mereka 
kerjakan dan 
jadwal dalam 
penyusunan 
proyek. 

● Siswa bertanya 
tentang kesulitan 
mereka dalam 
penyusunan 
proyek 

 
 
● Siswa melaporkan 

dan menceritakan 
proyek yang akan 
mereka lakukan. 

● Siswa bertanya 
tentang proyek 
yang perlu 
ditanyakan. 

● Siswa 
memperhatikan 
dan 
mendengarkan 

15 menit 
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 guru serta 
mencari info lebih 
luas mengenai 
proyek. 

 
Pada langkah pembelajaran yang tertulis di tabel 1, khusus pertemuan pertama hanya sampai pada langkah 

PJBL ke empat, sedangkan langkah ke lima dan ke enam dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya.  

HASIL PENELITIAN 

Tes yang dilakukan adalah untuk mengukur pengetahuan awal siswa mengenai materi tumbuhan atau Plantae. 
Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan beberapa data dari nilai pretest kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol yang ditunjukan pada tabel 2. Terlihat bahwa nilai rata-rata hasil pretest pada kelompok eksperimen lebih 
tinggi dibandingkan nilai rata-rata hasil pretest pada kelompok kontrol dengan selisih sebesar 0.6. 

Tabel 2. Hasil Pretest berpikir kreatif  

Data Pretest 
Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

N 34 34 
Nilai Tertinggi (Max) 37 33 
Nilai Terendah (Min) 7 7 
Mean 20.1 19.5 
Median 20 20 
Modus 13 23 
Standar Deviasi (SD) 8.87 7.09 

 
Data hasil posttest merupakan data yang diambil setelah diberikan perlakuan pembelajaran yang berbeda. 

Selama proses pembelajaran, kelompok eksperimen menggunakan pendekatan saintifik dan penerapan model 
pembelajaran berbasis proyek sedangkan kelompok kontrol hanya menggunakan pendekatan saintifik, praktikum 
dan diskusi tanpa menggunakan model pembelajaran. Berdasarkan hasil perhitungan data posttest pada kedua 
kelompok setelah diberikan perlakuan yang berbeda dapat dilihat pada tabel 3. Terlihat bahwa nilai rata-rata hasil 
posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mengalami perubahan setelah dilakukan pembelajaran. 
Kelompok eksperimen memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol dengan selisih 
sebesar 7.06.  Untuk nilai standar deviasi antara kedua kelompok memiliki selisih sebesar 1.44. 

Tabel 3. Hasil posttest berpikir kreatif 

Data Posttest 
Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

N 34 34 
Nilai Tertinggi (Max) 87 80 
Nilai Terendah (Min) 43 33 
Mean 61.06 54.00 
Median 60 55 
Modus 53 57 
Standar Deviasi (SD) 11.03 12.47 

 
Berdasarkan hasil perhitungan N-Gain pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, diperoleh data yang ditunjukan 
pada Tabel 4.3 berikut ini. Berdasarkan hasil N-Gain pada Tabel 4, nilai rata-rata N-Gain kelas eksperimen 
memiliki nilai yang lebih tinggi dari kelas kontrol dengan selisih sebesar 0,09. Meskipun demikan, kedua 
kelompok tersebut masuk kedalam katagori sedang pada peningkatan berpikir kreatif materi Plantae. 

Tabel 4. Hasil N-Gain kelas eksperimen dan kelas kontrol 
Normal Gain (N-Gain) Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai Terendah 0,25 0,00 
Nilai Tertinggi 0,81 0,78 
Nilai Rata-rata 0,51 0,42 
Kategori Sedang Sedang 
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UJI HIPOTESIS 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil antara pretest dan posttest siswa kelas 
eksperimen dan kontrol. Uji hipotesis menguunakan Uji “ T ” dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan 
(df= n1 + n2 – 2) dengan kriteria: thitung < ttabel = H0 diterima dan  thitung > ttabel = H0 ditolak. Tabel 5 menunjukan 
bahwa data pretest uji hipotesis dari kedua kelas diperoleh nilai thitung sebesar 0.35 sedangkan ttabel 1.99, maka 
thitung  lebih kecil daripada ttabel dengan demikian hipotesis nol atau H0 diterima dan hipotesis alternative atau Ha 
ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelas tersebut tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Tabel 
6 menunjukan bahwa data posttest uji hipotesis dari kedua kelas diperoleh nilai thitung sebesar 2.47 sedangkan ttabel 
1.99, maka thitung  lebih besar daripada ttabel dengan demikian hipotesis nol atau H0 ditolak dan hipotesis alternatif 
atau Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen mendapatkan pengaruh yang signifikan 
dengan penerapan model pembelajaran berbasis proyek terhadap berpikir kreatif. 

Tabel 5. Hasil perhitungan uji hipotesis pretest 
Data Mean thitung ttabel Kesimpulan 

Eksperimen 20.18 0,35 1.99 H0 diterima Kontrol 19.50 

Tabel 6. Hasil perhitungan uji hipotesis posttest 
Data Mean thitung ttabel Kesimpulan 

Eksperimen 61.06 2.48 1.99 H0 ditolak Kontrol 54.00 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil uji t pada posttest, yaitu thitung sebesar 2,47 > ttabel 
sebesar 1,99, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis proyek (PJBL) 
terhadap berpikir kreatif siswa kelas x pada materi plantae. Model pembelajaran berbasis proyek cukup akurat 
mengantarkan siswa dalam berpikir kreatif meskipun membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pembelajaran 
dan semangat serta peran aktif dari kedua pihak baik siswa maupun guru. 
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