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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran pemecahan 

masalah secara kreatif terhadap hasil belajar kimia pada materi koloid siswa kelas XI IPA 

SMAN 7 Mataram. Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen semu yang 

menggunakan desain penelitian nonequivalent control group design. Populasi dalam 

penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas XI IPA SMAN 7 Mataram tahun ajaran 

2017/2018. Sampel pada penelitian ini yaitu kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen dan 

kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan gain 

uji-t. Hasil statistik gain uji-t  menunjukkan thitung (2,26) > ttabel (1,67) yang berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan hasil data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang lebih baik dari penerapan model pemecahan masalah secara kreatif 

terhadap hasil belajar kimia pada materi koloid siswa kelas XI IPA SMAN 7 Mataram.  

 

Kata Kunci: Model pembelajaran pemecahan masalah secara kreatif, hasil belajar, materi koloid 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to know the influence of creative problem solving 

learning model toward outcome of chemistry learning on colloid material for science 

students grade XI at SMAN 7 Mataram. This research was a quasi experiment with 

nonequivalent control group design. The population in this research was all science students 

grade XI at SMAN 7 Mataram in academic years of 2017/2018. Sample of this research are 

science 3 grade XI as the experimental class and science 2 grade XI as the control class. The 

hypotesis was tested by using gain t-test. The result of gain t-test showed that tcount was 

higher than ttable (2.26 and 1.67, respectively), which lead to Ha acceptance. Based on this, it 

could be concluded that creative problem solving learning model was better toward outcome 

of chemistry learning on colloid material for science students grade XI at SMAN 7 

Mataram, in comparison to direct instruction model. 

Key Words: Creative problem solving learning model, students outcome, colloid material. 
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PENDAHULUAN  

Ilmu kimia merupakan salah satu ilmu yang 

sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu 

dan teknologi, sehingga siswa sebagai generasi 

bangsa diharapkan perlu memahami dengan benar 

tentang ilmu kimia. Pemahaman mengenai ilmu 

kimia tidak bisa diperoleh secara instan, melainkan 

diperoleh dari proses belajar, baik itu proses belajar 

di sekolah maupun proses belajar di rumah. Selama 

kegiatan belajar, siswa diharapkan mampu 

mengembangkan kreativitasnya, sehingga mampu 

memahami materi dengan cepat dan dapat 

mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pemahaman ilmu kimia tidak lepas dari 

peran guru, seorang guru harus mampu 

mengembangkan pembelajaran agar lebih menarik 

dan dapat memicu motivasi siswa untuk senantiasa 

belajar. Menurut Hamdayama (2016), interaksi 

antara guru dan siswa merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Jika 

interaksi antara guru dan siswa kurang, maka akan 

menyebabkan kurang kondusifnya suatu 

pembelajaran dan membuat siswa canggung untuk 

bertanya dan mengemukakan pendapat saat 

pembelajaran. 

Interaksi dalam pembelajaran akan efektif 

jika guru dapat menggunakan model pembelajaran 

yang lebih bervariasi yang dapat mendorong siswa 

giat dalam belajar. Salah satunya dengan 

menggunakan model pembelajaran pemecahan 

masalah secara kreatif, yaitu suatu model 

pembelajaran yang melakukan pemusatan pada 

pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah 

yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Ketika 

dihadapkan dengan suatu pertanyaan, siswa dapat 

melakukan keterampilan memecahkan masalah 

untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya 

(Shoimin, 2014). 

Berdasarkan Praktik Pengalaman Lapangan 

(PPL) di SMAN 7 Mataram, banyak siswa yang 

kesulitan dalam pembelajaran kimia, hal ini 

dikarenakan materi kimia berisi konsep-konsep 

yang cukup sulit untuk dipahami, berisi hitungan 

dengan reaksi kimia serta materi kimia yang bersifat 

konsep abstrak, salah satu materi kimia yang berisi 

konsep-konsep yaitu materi koloid. hal ini sejalan 

dengan pendapat Yuhastami (2015) koloid 

merupakan materi yang erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari, akan tetapi masih banyak 

siswa yang masih sulit membedakan antara fase 

terdispersi dan medium pendispersi hal ini 

dikarenakan konsep tersebut abstrak dan fasenya 

tidak bisa dilihat.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah 

satu guru mata pelajaran kimia di SMAN 7 

Mataram, model pembelajaran yang sering 

digunakan adalah model pembelajaran langsung. 

Model pembelajaran langsung adalah model 

pembelajaran yang mengacu pada cara mengajar 

guru yang terlibat aktif  dalam pembelajaran. Guru 

menjelaskan materi dari awal sampai akhir 

pelajaran, kemudian siswa diberikan beberapa soal 

untuk latihan. Hal ini yang menyebabkan peran 

siswa sangat kurang dalam proses pembelajaran, 

karena pembelajaran lebih berpusat pada guru dan 

komunikasi satu arah sehingga membuat siswa 

kurang termotivasi dan lebih banyak mendengarkan 

dan mencatat. Selain itu, kurangnya kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah yang diberikan 

oleh guru dapat menghambat siswa untuk 

mengumpulkan tugas yang diberikan. Model 

pembelajaran langsung yang diterapkan oleh guru, 

membuat guru lebih aktif di dalam kelas 

dibandingkan siswa, sehingga siswa hanya mencatat 

dan mendengarkan penjelasan guru didalam kelas. 

  

Tabel 1.1 Nilai Rata-Rata Ujian Akhir 

Semester Ganjil Siswa Kelas XI IPA SMA 

Negeri 7 Mataram 

 

Kelas Jumlah 

Siswa 

Nilai 

rata-rata 

Presentase 

Ketuntasan Siswa 

XI IPA 1 27 53,15 3,7% 

XI IPA 2 28 61,93 28,57% 

XI IPA 3 28 51,54 10,7% 

XI IPA 4 24 46,6 13,04% 

XI IPA 5 29 37,96 6,89% 

XI IPA 6 28 48,75 3,57% 

 

Selama proses pembelajaran, siswa harus 

mampu dilibatkan dalam proses pembelajaran 

sehingga pembelajaran dapat berpusat pada siswa 

bukan pada guru. Oleh karena itu, dibutuhkan 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga 

siswa merasa memiliki tanggung jawab untuk 

mengerjakannya. Siswa diharapkan untuk dapat 

mengungkapkan pendapat selama pembelajaran 

berlangsung. Tugas guru yaitu dapat 

mengkondisikan kegiatan pembelajaran di kelas 

sehingga memungkinkan siswa untuk aktif berpikir 

dan menggunakan pengetahuan yang sudah 

dimilikinya untuk dapat menemukan pengetahuan 
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baru sehingga dapat meningkatkan penguasaan 

konsep. Hal ini juga sejalan dengan pendapat 

Supardi (2010), yang menyatakan bahwa siswa 

memerlukan pemahaman konsep yang saling 

berhubungan secara bermakna, bukan hanya dengan 

hafalan, akan tetapi juga memerlukan pemahaman 

terhadap pemanfaatan dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari  

Pembelajaran Pemecahan masalah secara 

kreatif pertama kali diperkenalkan oleh Osborn 

pada tahun 1953, model ini diperkenalkan sebagai 

metode untuk menyelesaikan masalah secara 

kreatif. Guru dalam pemecahan masalah secara 

kreatif bertugas untuk mengarahkan upaya 

pemecahan masalah secara kreatif. Guru juga 

bertugas untuk menyediakan materi pelajaran atau 

topik diskusi yang dapat merangsang siswa untuk 

berpikir kreatif dalam memecahkan masalah (Huda, 

2016). Pemecahan masalah secara kreatif ini 

merupakan variasi dari pembelajaran dengan 

pemecahan masalah melalui teknik sistematik 

dalam mengorganisasikan gagasan kreatif untuk 

menyelesaikan suatu masalah (Ngalimun, 2014). 

Menurut Shoimin (2014), model pemecahan 

masalah secara kreatif adalah suatu model 

pembelajaran yang melakukan pemusatan pada 

pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah 

yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Ketika 

dihadapkan dengan suatu pertanyaan, siswa dapat 

melakukan keterampilan memecahkan masalah 

untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya, 

tidak hanya dengan cara menghafal tanpa berpikir, 

keterampilan memecahkan masalah memperluas 

proses berpikir. Langkah-langkah model 

pembelajaran pemecahan masalah secara kreatif, 

antara lain: 1) Klarifikasi Masalah, yaitu langkah 

pembelajaran yang meliputi pemberian penjelasan 

kepada siswa tentang masalah yang diajukan agar 

siswa dapat memahami tentang penyelesaian seperti 

apa yang diharapkan. 2) Pengungkapan pendapat, 

pada tahap ini siswa dibebaskan untuk 

mengungkapkan pendapat tentang berbagai macam 

strategi penyelesaian masalah. 3) Evaluasi dan 

pemilihan, pada tahap evaluasi dan pemilihan, 

setiap kelompok mendiskusikan pendapat-pendapat 

atau strategi yang cocok untuk menyelesaikan 

masalah. 4) Implementasi, pada tahap ini siswa 

menentukan strategi mana yang yang dapat diambil 

untuk menyelesaikan masalah. Kemudian 

menerapkannya sampai menemukan penyelesaian 

dari masalah tersebut. 

Menurut Huda (2016), manfaat yang dapat 

diperoleh dari menerapkan model pemecahan 

masalah secara kreatif antara lain: 1) memberi 

kesempatan kepada siswa untuk memahami konsep-

konsep dengan cara menyelesaikan suatu 

permasalahan; 2) membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran; 3) mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa karena disajikan masalah dari awal 

pembelajaran dan memberi keleluasaan kepada 

siswa untuk mencari arah-arah penyelesaiannya 

sendiri; 4) mengembangkan kemampuan siswa 

untuk mendefinisikan masalah, mengumpulkan 

data, menganalisis data, membangun hipotesis, dan 

pecobaan untuk memecahkan suatu permasalahan; 

dan 5) membuat siswa dapat menerapkan 

pengetahuan yang sudah dimilikinya ke dalam 

situasi baru.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Pemecahan 

Masalah Secara Kreatif Terhadap Hasil Belajar 

Kimia pada Materi Koloid Siswa Kelas XI IPA 

SMAN 7 Mataram”. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 7 

Mataram dan dilaksakan dari bulan Desember 

2017-Mei 2018. Penelitian ini menggunakan 

metode eksperimen semu. Desain penelitan yang 

digunakan adalah bentuk kelompok nonequivalent 

control group design. Rancangan dalam penelitian 

ini yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diberikan tes awal dan tes akhir. Pada kelas 

eksperimen diberikan perlakuan menggunakan 

model pemecahan masalah secara kreatif, dan pada 

kelas kontrol digunakan model pembelajaran 

langsung. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran pemecahan masalah pada kelas 

eksperimen, dan  model pembelajaran langsung 

pada kelas kontrol. Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah hasil belajar kimia siswa kelas XI IPA 

SMAN 7 Mataram. Populasi dalam penelitian ini 

yaitu seluruh siswa kelas XI IPA di SMAN 7 

Mataram sedangkan sampel  yang digunakan yaitu 

kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas 

XI IPA 2 sebagai kelas kontrol. Kedua sampel ini 

diambil dengan teknik Purposive sampling.  

Penelitian ini menggunakan instrumen tes 

hasil belajar. Instrumen tes yang digunakan berupa 

tes objektif dengan bentuk pilihan ganda. Instrumen 
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yang telah disusun terlebih dahulu diuji tingkat 

validitasnya menggunakan statistik Aiken’s V 

untuk validitas isi, sedangkan untuk uji validitas 

butir soal menggunakan korelasi point biserial dan 

untuk menguji reabilitas instrumen menggunakan 

rumus KR-20. Uji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan gain uji-t. Gain uji-t dilakukan 

setelah data dianalisis dengan uji normalitas dan 

homogenitasnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen semu (quasi experiment) dengan jenis 

non-equivalent control group design yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaran pemecahan masalah secara kreatif 

terhadap hasil belajar siswa pada materi koloid. 

Model pembelajaran yang diterapkan di kelas 

eksperimen adalah model pembelajaran pemecahan 

masalah secara kreatif, sedangkan model 

pembelajaran yang diterapkan di kelas kontrol 

adalah model pembelajaran langsung. Masing-

masing kelas diajar dengan materi yang sama yaitu 

materi koloid yang berlangsung selama 5 kali 

pertemuan untuk setiap kelasnya. Pelaksanaan 

kegiatan belajar terdiri dari, 1 kali pertemuan untuk 

pre test, 3 kali pertemuan digunakan untuk 

pelaksanaan pembelajaran, dan 1 kali pertemuan 

digunakan untuk post test.  

Penggunaan model pembelajaran 

pemecahan masalah secara kreatif dapat digunakan 

untuk melatih siswa untuk mengungkapkan 

gagasan/pendapat dalam kelas, selain itu model ini 

juga mampu melatih siswa memahami pelajaran 

dengan lebih baik yang dapat dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari. Menurut Sundari (2016), 

penerapan model pemecahan masalah secara kreatif 

menuntut siswa harus terlibat dalam proses belajar 

mengajar, mereka dilatih untuk menjelajah, 

mencari, mempertanyakan sesuatu, menyelidiki 

pertanyaan atau jawaban, mengelola dan 

menyampaikan hasil perolehannya secara 

komunikatif, akibatnya pembelajaran dengan model 

pemecahan masalah secara kreatif lebih bermakna 

sehingga mampu meningkatkan pemahaman konsep 

siswa. Model pemecahan masalah secara kreatif 

adalah suatu model pembelajaran yang melakukan 

pemusatan pada pengajaran dan keterampilan 

pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan 

keterampilan. Ketika dihadapkan dengan suatu 

pertanyaan, siswa dapat melakukan keterampilan 

memecahkan masalah untuk memilih dan 

mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya 

dengan cara menghafal tanpa berpikir, keterampilan 

memecahkan masalah juga mampu memperluas 

proses berpikir (Shoimin, 2014). Selain itu, menurut 

Huda (2016) manfaat yang dapat diperoleh dari 

menerapkan model pemecahan masalah secara 

kreatif salah satunya adalah membuat siswa dapat 

menerapkan pengetahuan yang sudah dimilikinya 

ke dalam situasi baru. Sehingga, dengan 

penggunaan model ini siswa dituntut untuk dapat 

menerapkan pengetahuan yang sudah dimilikinya 

terhadap situasi yang ada di lingkungan sekitar, atau 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Langkah-langkah pembelajaran pemecahan 

masalah secara kreatif yang diterapkan pada kelas 

eksperimen dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:      1) klarifikasi masalah, 2) pengungkapan 

pendapat, 3) evaluasi dan pemilihan, 4) 

implementasi. Tahap awal pembelajaran di kelas 

eksperimen yaitu guru memberikan apersepsi 

sekaligus motivasi untuk membentuk kondisi 

emosional siswa yang menyenangkan sehingga 

siswa siap untuk menerima pembelajaran. 

Apersepsi yang diberikan pada kelas eksperimen 

adalah penyajian pertanyaan-pertanyaan mengenai 

permasalahan-permasalahan yang terjadi pada 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi 

koloid. Apersepsi dapat menjadi pengantar siswa 

untuk mengetahui materi koloid yang akan mereka 

pelajari.  

 

Hasil Belajar Siswa 

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran pemecahan masalah 

secara kreatif terhadap hasil belajar siswa dalam 

ranah kognitif (pemahaman konsep). Peneliti 

memberikan pre test dan post test pada kedua kelas 

sampel. Pre test diberikan sebelum siswa menerima 

materi, hasil pretest digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa agar pengaruh perlakuan 

dapat diketahui secara lebih jelas dan lebih valid. 

Setelah pelaksanaan pembelajaran berakhir, 

dilakukan uji kemampuan akhir siswa dengan 

menggunakan post test. Berdasarkan perhitungan, 

diperoleh nilai hasil pre test siswa sangat rendah. 

Rata-rata pre test kelas kontrol lebih tinggi dari 

kelas eksperimen. Hasil pretest yang diperoleh pada 

kelas eksperimen dengan menerapkan model 

pembelajaran pemecahan masalah secara kreatif 

diperoleh nilai rata-rata  sebesar 27,17 

sedangkan nilai pretest pada kelas kontrol diperoleh 

nilai rata-rata  sebesar 27,71. Sementara untuk 
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nilai hasil post-test pada kelas eksperimen dengan 

menerapkan model pemecahan masalah secara 

kreatif diperoleh nilai rata-rata 70,53, sedangkan 

pada kelas kontrol dengan penerapan model 

pembelajaran langsung diperoleh nilai rata-rata  

sebesar 62,5. Data nilai rata-rata untuk pre test dan 

post test dapat dilihat pada grafik 5.1 

 

 
Gambar 5.1 Data Nilai Rata-Rata Pre Test dan Post Test 

 

Berdasarkan grafik di atas, terlihat perbedaan 

dari nilai hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Nilai rata-rata pre test pada kelas 

kontrol lebih tinggi dibandingkan nilai pre test 

kelas eksperimen. Sementara itu, nilai post test pada 

kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Gambar 

5.1 menunjukkan peningkatan nilai yang dicapai 

oleh kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

kelas kontrol yaitu peningkatan nilai sebesar 43,36 

untuk kelas eksperimen dan peningkatan nilai 

sebesar 34,79 untuk kelas kontrol. Oleh karena nilai 

rata-rata dan peningkatan nilai (posttest-pretest) 

pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas 

kontrol, maka hal ini berarti bahwa model 

pembelajaran pemecahan masalah secara kreatif 

berpengaruh lebih baik terhadap hasil belajar kimia 

pada materi koloid siswa kelas XI IPA SMAN 7 

Mataram.   

  Berdasarkan analisis data, uji hipotesis pada 

penelitian ini dilakukan dengan gain uji t, diperoleh 

hasil yang menunjukkan nilai t hitung> t tabel  yaitu 

2,26 nilai dari thitung dan 1,67 untuk nilai dari ttabel. 

Dengan demikian, model pembelajaran pemecahan 

masalah secara kreatif memberikan pengaruh yang 

lebih baik terhadap hasil belajar kimia pada materi 

koloid pada siswa kelas XI IPA SMAN 7 Mataram. 

Berdasarkan penelitian Nursiami S. dkk (2015), 

ketuntasan belajar siswa pada kelas eksperimen 

dengan menggunakan model pemecahan masalah 

secara kreatif lebih tinggi dibandingkan dengan 

ketuntasan kelas kontrol (ceramah dan diskusi), hal 

ini dikarenakan model pemecahan masalah secara 

kreatif dapat membuat siswa lebih aktif dan kreatif 

dalam menciptakan solusi dari suatu permasalahan 

yang diberikan. Hasil penelitian tersebut juga 

didukung oleh Purwati (2015), yang menyatakan 

bahwa model pembelajaran pemecahan masalah 

secara kreatif lebih baik dibandingkan dengan 

model konvensional, hal ini dikarenakan pada 

model pemecahan masalah secara kreatif siswa 

dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan 

yang ada pada Buku Kerja Siswa (BKS), 

permasalahan tersebut yang kemudian menjadi 

bahan diskusi. Pada model pembelajaran 

pemecahan masalah siswa melakukan penalaran 

terhadap permasalahan dengan cara berbeda-beda, 

sehingga menuntut siswa untuk senantiasa 

mengungkapkan pendapatnya masing-masing.  

 

Deskripsi Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran pada penelitian 

ini menggunakan 2 model pembelajaran, yaitu 

model pembelajaran pemecahan masalah yang 

digunakan pada kelas eksperimen, dan model 

pembelajaran langsung yang digunakan pada kelas 

kontrol. Penerapan model pembelajaran pemecahan 

masalah secara kreatif menyebabkan perubahan 

perilaku belajar siswa. Siswa pada kelas eksperimen 

yang biasanya malas untuk mengerjakan tugas dan 

sering terlambat mengumpulkan tugas menjadi 

lebih rajin mengerjakan tugas dan disiplin 

mengumpulkan tugas. Hal ini dikarenakan model 

pemecahan masalah secara kreatif menuntut siswa 

untuk disiplin dalam pelaksanaan pengerjaan tugas. 

Pada awal pembelajaran siswa kesulitan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh 

guru, sehingga guru membimbing siswa dalam 

pemecahan masalah. Meskipun awalnya langkah-

langkah pembelajaran belum terlaksana dengan 

baik, namun seiring dengan pembiasaan yang terus 

menerus, beberapa siswa menjadi terbiasa 

menjalankan pembelajaran dengan model 

pemecahan masalah secara kreatif. Siswa menjadi 

lebih aktif bertanya, berdiskusi dan mampu 

menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan. 

Perubahan perilaku belajar siswa ini berdampak 

pada tingkat pemahaman dan hasil belajar kimia 

siswa pada materi koloid yang diajarkan, yaitu 

dengan meningkatnya nilai belajar siswa. 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran 
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pemecahan masalah secara kreatif dikarenakan 

adanya faktor-faktor pendukung yang menjadi 

keunggulan dari model pembelajaran pemecahan 

masalah secara kreatif, yaitu:  

1) Pengungkapan Pendapat  

Pada model pembelajaran pemecahan 

masalah secara kreatif,  siswa pada kelas 

eksperimen mengalami tahapan pengungkapan 

pendapat. Pada tahap ini, siswa diharapkan untuk 

mengungkapkan pendapatnya dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. Dengan 

bimbingan guru, siswa dilatih untuk 

mengungkapkan pendapat dengan bahasa mereka 

sendiri. Pengungkapan pendapat melatih siswa 

untuk berpikir dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan, sehingga siswa dapat melakukan 

keterampilan untuk memilih dan mengembangkan 

pendapat yang dimiliki.   

Tahap pengungkapan pendapat merupakan 

tahapan unggulan yang dimiliki oleh model 

pembelajaran pemecahan masalah secara kreatif, 

karena dalam tahap ini, siswa dapat berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang telah dilakukan Anindawati (2013), 

yang mengungkapkan bahwa kemampuan 

mengemukakan pendapat adalah kemampuan yang 

harus dikuasai oleh siswa untuk memperoleh hasil 

belajar yang optimal. Mengemukakan pendapat 

melatih siswa untuk berpikir menyelesaikan suatu 

permasalahan, sehingga kemampuan berpikir siswa 

dapat terlaksana dengan baik, dan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

2) Evaluasi dan Pemilihan  
Evaluasi dan pemilihan merupakan tahapan 

yang berperan penting dalam model pembelajaran 

ini, hal ini dikarenakan pada tahap evaluasi dan 

pemilihan masing-masing kelompok berdiskusi 

dalam menentukan pilihan jawaban dan 

memberikan solusi dalam penyelesaian masalah. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan perangkat 

pembelajaran yang menjadi salah satu faktor 

keberhasilan penelitian ini, Lembar Kerja Siswa 

(LKS) yang digunakan berisi pertanyaan-

pertanyaan yang disesuaikan dengan model 

pembelajaran yang digunakan pada masing-masing 

kelas. Pada kelas eksperimen, Lembar Kerja siswa 

(LKS) berisi permasalahan yang menuntut siswa 

menjawab soal dengan cara mengaitkan antara 

materi pembelajaran yang sudah diajarkan dengan 

hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari.  

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan data hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran pemecahan masalah 

secara kreatif dapat memberikan pengaruh yang 

lebih baik terhadap hasil belajar kimia  pada materi 

koloid siswa kelas XI IPA SMAN 7 Mataram. 
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