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BAB I PENDAHULUAN 

 

I.Latar Belakang Masalah 

Suatu rumusan nasional tentang istilah “Pendidikan” adalah sebagai berikut: “Pendidikan 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik (mahamahamahamahasiswa) melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peraannya di masa yag akan datang” (UU 

R.I No 2 Tahun 1989, BAB 1, Pasal 1). Bimbingan pada hakikatnya adalah pemberian bantuan, 

arahan, motivasi, nasihat dan penyuluhan agarmahasiswa mampu mengatasi, memecahkan 

masalah, menanggulangi kesulitan sendiri. Pengajaran adalah bentuk kegiatan dimana terjalin 

hubungan interaksi dalam proses belajar da mengajar atara tenaga kependidikan (khususnya 

guru/pengajar) dan peserta didik (mahasiswa) untuk mengembangkan perilaku sesuai dengan 

tujuan pendidikan. Pelatihan memiliki prinsip sama dengan pengajaran, khususnya untuk 

mengembangkan keterampilan tertentu. Menurut Hamalik (2014), pendidikan merupakan proses 

bagi peserta didik (mahasiswa) agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Penyesuaian peserta didik (mahasiswa) diharapkan mampu mengembangkan potensi peserta 

didik (mahasiswa) guna mencapai tujuan pendidikan. 

 Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang tercapai oleh peserta didik 

(mahasiswa) setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan meliputi 

pengajaran dan latihan yang diarahkan. Menurut Al Tabany (2014) pengajaran dalam kata lain 

pembelajaran adalah suatu usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan mahasiswa  

(mengarahkan interaksi mahasiswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai 

tujuan yang ada. 



 Proses pembelajaran dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Sardiman 

(2012), dalam usaha pencapaian tujuan pembelajaran perlu diciptakan adanya sistem lingkungan 

(kondisi) belajar yang lebih kondusif. Lingkungan yang kondusif dapat diciptakan dari interaksi 

antar guru danmahasiswa yang biasa dinamakan aktivitas. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang 

bersifat fisik maupun mental.  

 Park dan Peterson (2009) menyebutkan bahwa pendidik memiliki peranan dan 

sumbangan yang penting dalam pembentukan karakter. Hal ini juga dipertegas oleh Kamaruddin 

(2012) yang menjelaskan bahwa institusi pendidikan bertanggungjawab terhadap pendidikan 

moral peserta didik (mahasiswa) nya. Selain itu Rokhman (2014) menegaskan bahwa institusi 

pendidikan bukan hanya tempat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga tempat untuk 

membentuk sikap, kebiasaan, karakter, dan kepemimpinan generasi muda. 

 Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di institusi pendidikan di Indonesia adalah 

Fisika. Eraikhuemen dan Ogomugu (2014) menjelaskan bahwa fisika merupakan mata pelajaran 

yang sangat penting yang harus ada dalam kurikulum di sekolah. Hal ini dikarenakan fisika 

berkonstribusi terhadap perkembangan sains dan teknologi di masyarakat. Dalam proses 

pembelajaran, fisika memerlukan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas belajar 

peserta didik (mahasiswa). Pembelajaran fisika yang bermakna  dapat diperoleh ketika para 

proses pembelajaran fisika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik (mahasiswa). 

 Salah satu yang digunakan dalam proses belajar mengajar di ruang kelas/kuliah adalah 

adanya LKS (Lembar Kerja Mahasiswa) dan Media IPA. LSK dan Media ini digunakan sebagai 

sarana proses pembelajaran untuk mencapai kemampuan berfikir mahasisawa dan ketrampilan 

mahasiswa. Kemampuan berfikir dalam hal ini adalah meningkatkan wawasan berfikir kritis dan 



tingkat kreatif mahasiswa program studi pendidikan fisika. Judul dari penelitian ini diangkat 

yaitu: “Peranan LKS dan Media IPA sebagai wawasan berfikir kritis dan kreatif Mahasiswa 

Fisika”. 

II. Rumusan Masalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh peranan LKS dan Media IPA sebagai wawasan berfikir kritis 

dan kreatif mahasiswa fisika 

III. Batasan Masalah: 

1.  wawasan berfikir kritis dan kreatif mahasiswa 

2. LKS dan Media IPA 

Tujuan Penelitian: 

1. Mendeskripsikan hubungan LKS dan Media IPA  

2. Mendeskripsikan wawasan berfikir kritis dan kreatif mahasiswa 

Manfaat Penelitian: 

1. Mengetahui hubungan LKS dan Media IPA terhadap konsep berfikir kritis 

2. Mengetahui hubungan LKS dan Media IPA terhadap kreatif mahasiswa 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

I. Lembar Kerja Mahasiswa (LKS) 

a. Pengertian LKS 

Prastowo (2011), LKS merupakan bahan ajar cetak berisi materi dan petunjuk 

pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan olehmahasiswa, berkaitan 

dengan materi dan mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai.  

AECPT (Association  of Education Communication and Technology) sumber 

belajar terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber belajar yang dirancang contohnya 

buku paket, LKS, Modul, media, petunjuk praktikum dan lain sebagainya. 

Selanjutnya yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan contohnya: pasar, museum, 

kebun binatang, dan lain sebagainya.(Anitah dalam Prastowo,2011). Dengan 

demikian LKS merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh 

mahasiswa/siswa. Dapat dikatakan LKS salah satu sumber belajar yang berbentuk 

lembaran yang berisikan materi secara singkat, tujuan pembelajaran, petunjuk 

mengerjakan pertanyaan dan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. 

 

II. Media 

Media pembelajaran adalah salah satu komponen penting dalam proses 

pendidikan. Pemanfaatan media merupakan bagian yang harus mendapat perhatian bagi 

pendidik atau dosen. Oleh karena itu seorang pendidik perlu mempelajari bagaimana 

menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektikan pencapaian tujuan 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar di ruang kelas/perkuliahan.  



Menurut Bovee (Dadang,2009) Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi 

menyampaikan pesan. Media bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari kata latin 

berarti pernantara atau pengantar.  

Untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari guru atau dosen menggunakan alat 

bantu mengajar (teaching aids) berupa gambar, model, atau alat-alat lainnya yang dapat 

memberikan pengalaman kongkrit, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan 

retensi belajar. 

  Ada beberapa jenis media menuruti Heinich dan Molenda, 2005 (Dadang,2009) 

diantaranya adalah: Teks, Media Audio, Media visual, Media Proyeksi Gerak, Miniatur, 

dan Manusia. 

III. Berfikir Kritis 

Berfikir kritis adalah seni menganalisa gagasan berdasarkan penalaran logis. Berfikir 

kritis bukanlah berfikir lebih keras melainkan berfikir lebih baik. Seseorang yang mampu 

mengasah kemampuan berfikir kritisnya memiliki tingkat pengetahuan dan keingin 

tahuan intelektual (intellectual curiosity) yang tinggi. Edward  Glasser, 1941 menjelaskan 

tiga hal yang terlibat dalam pembentukan kemampuan berfikir kritis yaitu:  

1. Pemahaman berfikir santun untuk setiap permsalahan yang datang, yang pada rentang 

pengetahuan yang dimiliki olehnya 

2. Pengetahuan dan keingintahuan 

3. Kemampuan-kemampuan lain untuk menerapkan kemampuan berfikir. 

Seorang mahasiswa atau siswa diharapkan mampu menerapkan kemampuan berfikir 

kritis dikarenakan kemampuan ini digunakan dalam proses mencari tahu kebenaran 

teori yang akan diujinya melalui proses pengamatan, percobaan dan pengalaman. 



IV. Kreatifitas  

Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk 

memberi ide kreativ dalam memecahkan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat 

hubungan-hubungan yang baru antara unsur-unsur yang ada sebelumnya. 

Menurut Conny R Semiawan (2009) kreativitas adalah modifikasi sesuatu yang sudah 

ada menjadi konsep baru. Dengan kata lain terdapat dua konsep lama yang dikombinasikan 

menjadi konsep baru. Menurut Utami Munandar (2009) kreativitas adalah hasil interkasi 

antara individu dengan lingkungnya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru, 

berdasarkan data,fakta, informasi atau unsur-unsur ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua 

pengelaman dan pengetahuan yang diperoleh seseorang selama hidupnya baik itu lingkungan 

sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakatnya. 

Beberapa teknik untuk memacu kreativitas yaitu: aktif membaca, menelaah, giat 

berapresiasif, mencintai nilai seni, refrektif terhadap perkembangan, menghasilkan sejumlah 

karya, dan dapat memberikan contoh dari hal-hal yang dibutuhkan orang lain (Nursito,1999). 

Dalam bidang pembelajaran dikelas atau diruang kuliah seorang mahasiswa atau 

siswa dapat dilihat daya kreativitasnya jika memeliki beberapa hal yang disebutkan diatas. 

Kreativitas juga dapat disimpulkan sebuat bakat dari individu siswa atau mahasiswa dalam 

upaya mengembangkan kemampuan berfikirnya dan ketrampilan inovatifnya. 

 

 

 



BAB III Metode Penelitian 

 

A. Desain Penelitian 

Berdasarkan metode yang digunakan penelitian ini merupakan penelitiian ex-post  

facto. Penelitian ex-post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti 

peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut kebelakang untuk mengetahui faktor–

faktor yang menimbulkan kejadian tersebut.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Fisika FKIP ULM. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2013. 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2003: 2), yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah 

suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini, ada tiga variabel yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. 

Ketiga variabel tersebut adalah: 

1. Variabel terikat, yaitu Berfikir kritis,kreatif (Y) 

2. Variabel bebas, meliputi: LKS (X1), dan Media (X2) 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel  yaitu 1 variabel terikat (dependent 

Variable) yaitu Berfikir kritis,kreatif (Y) serta 2 variabel bebas (Independent Variable) yaitu 

LKS(X1) dan Media (X2). 



 

E. Sampel dan Populasi 

1. Populasi 

Populasi menurut Suharsini Arikunto ( 2002:108 ) adalah “keseluruhan subyek 

penelitian “. Sesuai dengan hal tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

semester IV(empat)  dengan jumlah populasi perkelasnya 38 mahasiswa, sehingga 

populasi keseluruhan yaitu 114 mahasiswa. 

2. Sample 

Menurut Sugiyono (2008: 118),”Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Teknik yang digunakan untuk menentukan 

jumlah sampel mahasiswa yaitu  proporsionnal random sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.  

Untuk menentukan besarnya sampel, peneliti mengacu pada tabel Nomogram 

Herry King. Dari populasi yang maka yang berjumlah 114 mahasiswa maka, jumlah 

mahasiswa yang dapat dijadikan sampel penelitian sebanyak 0,63 x 114 = 

71,82mahasiswa dibulatkan menjadi 72 mahasiswa, dengan taraf kepercayaan sampel 

terhadap populasi 95% atau pada tingkat kesalahan 5%. Hasil tersebut diperoleh dengan 

cara menarik angka 114 dari garis ukuran  populasi melewati taraf kesalahan maka akan 

ditemukan titik dibawah angka 60. Titik tersebut kurang lebih 63 untuk kesalahan 5%  

dan kepercayaan 95%, sehingga faktor penggalinya = 1,195.  

 

 



F. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, penelitian digunakan dengan metode : 

1. Angket 

Dalam penelitian ini metode angket yang digunakan adalah angket  dengan 

alternatif pilihan jawaban atau angket tertutup. Metode angket ini digunakan untuk 

mendapatkan data melalui daftar isian atau pertanyaan yang diberikan kepada subyek 

penelitian. Metode angket ini digunakan untuk memperoleh data LKS dan Media . 

2. Dokumentasi 

Suharsimi Arikunto (2002: 149), mengemukakan bahwa “Dokumentasi dari asal 

kata dokumen yang artinya tertulis seperti buku-buku, dokumen nilai, catatan harian, dan 

sebagainya“.  

G. Instrumen Penelitian 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2002:136), “instrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih 

mudah diolah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket yang berisi butir-

butir pertanyaan untuk diberi tanggapan oleh subyek penelitian. Penyusunan angket tersebut 

didasarkan pada kajian teoritik yang telah disusun dan juga dari penelitian relevan 

sebelumnya. Kemudian, atas dasar teori dan penelitian relevan sebelumnya tersebut 

dikembangkan dalam indikator-indikator dan selanjutnya dijabarkan pada butir-butir 

pernyataan, dimana pemberian skornya menggunakan skala Likert yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi orang atau sekelompok orang tentang 



fenomena sosial. Dalam penelitian ini fenomena sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti yang selanjutnya disebut variabel penelitian. 

 

1. Penentuan Skor 

Penskoran digunakan denggan menggunakan skala Likert dengan empat alternatif 

jawaban, yaitu: sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (TS). 

Responden dapat memilih salah ssatu dari empat alternatif jawaban yang disesuaikan dengan 

keadaan subjek. Skor untuk setiap alterntif jawaban pada pertanyaan positif (+) dan 

pertanyaan negatif (-), adalah seperti pada tabel berikut: 

Tabel 4. Skor alternatif jawaban kuesioner 

Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

Alternatif Jawaban Skor Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju 

Setuju  

Tidak Setuju 

Sangat Tidak setuju 

4 

3 

2 

1 

Sangat Setuju 

Setuju 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak setuju 

1 

2 

3 

4 

 

H. Uji Coba Instrumen  

Tujuan diadakannya ujicoba adalah diperolehnya implementasi mengenai instrumen 

yang digunakan yaitu implementasi mengenai sudah atau belum memenuhi persyaratan 

sebagai alat pengumpul data yang valid dan reliabel. Uji coba instrumen ini dilakukan di 

Program Studi Pendidikan Fisika FKIP ULM, dengan subyek ujicobamahasiswa di dalam 

populasi penelitian tetapi tidak termasuk dalam sampel yang  besarnya subyek ujicoba adalah 

sebanyak 30mahasiswa. 

Pengujian kesahihan instrumen dalam penelitian ini digunakan validitas isi dan 

validitas butir. Penskoran untuk variabel pemberian tugas dan berfikir kritis,kreatif 



menggunakan skala likert dengan modifikasi menjadi 4 alternatif jawaban. Skor 1 untuk nilai 

terendah dan 4 untuk nilai tertinggi. Alasan dilakukan modifikasi adalah untuk 

menghindarkan responden yang cenderung memilih alternatif jawaban netral (tengah–

tengah). 

a. Uji Validitas 

Pengujian validitas instrumen dimaksudkan untuk mendapatkan alat ukur yang 

sahih dan terpercaya. Menurut Suharsini Arukunto  

“sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauhmana 

data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran sehingga dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi, dan sebaliknya instrumen yang 

kurang valid memiliki validitas yang rendah” (Suharsimi Arikunto, 2002:145).  

 

Hasil uji coba tersebut dianalisis dengan menggunakan rumus korelasi Product 

Moment dari Karl Pearson. Pertimbangan dengan menganalisis butir yang mengkorelasi 

skor tiap butir dengan skor totalnya, dapat diperoleh indeks validitas tiap butir ( r ) dengan 

demikian setiap satu butir dapat diketahui memenuhi syarat atau tidak. Adapun rumus 

Product Moment dari Pearson adalah sebagai berikut : 

r xy = 
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Keterangan : 

XYr  : Koefisien korelasi antara variable x dan variable y 

N : Jumlah subyek 

 XY
 : Jumlah produk dari x dan y 

 X
 : Jumlah nilai x 



Y  : Jumlah nilai y 

 2X  : Jumlah x kuadrat 

 2Y   : Jumlah y kuadrat  (Suharsimi Arikunto, 2002: 14 ) 

 

Setelah dihitung dengan product  moment. Kriteria pengujian suatu butir soal 

dikatakan valid atau sahih apabila koefisian korelasi (rhitung) berharga positif atau lebih 

besar dari rtabel dengan taraf signifikansi 5%, sedangkan apabila rhitung lebih kecil dari rtabel 

maka pertanyaan tersebut tidak valid atau gugur. 

Butir-butir instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah butir-

butir yang valid. Hasil uji validitas instrumen kemudian dirangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 5. Hasil Uji Coba Validitas Instrumen 

Variabel Jumlah Butir 

Semula 

Jumlah Butir 

Gugur 

No. Butir 

Gugur 

Jumlah 

Butir Valid 

X1 27 2 4 dan 19 25 

X2 32 2 10 dan 14 30 

Jumlah 59 4  55 

 

b. Uji Reliabilitas 

Alat uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Alpha, karena sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto bahwa menghitung reliabilitas 

instrumen yang berbentuk angket dan skala menggunakan rumus Alpha (2007: 180). 

Adaun rumus Alpha adalah sebagai berikut: 
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Keterangan : 



11r   : Rebilitas instrumen 

K  : Banyaknya butir pertanyan 

B 2  : Jumlah varian butir 

12   : Varian total        ( Suharsimi Arikunto, 2002: 171) 

 

Setelah angka reabilitas instrumen diketahui selanjutnya angka tersebut 

diintrepetasiikan dengan tingkat keandalan koefoisien korelasi, yaitu: 

Antara 0,800 – 1,000 adalah sangat tinggi 

Antara 0,600 – 0,799 adalah tinggi 

Antara 0,400 – 0,599 adalah cukup 

Antara 0,200 – 0.399 adalah rendah 

Antara 0,000 – 0,199 adalah sangat rendah 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 260) 

 

Instrumen dikatakan valid apabila koefisien alpha lebih besar atau sama dengan 

0,600. (Sukirno.D.S, 2008: 21). Perhitungan dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 

15,0. Hasil yang diperoleh disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut: 

Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

No Variabel Koefisien Alfa 

Cronbach 

Keterangan 

Reliabilitas  

1 LKS 0.908 Sangat Tinggi 

2 Media 0.902 Sangat Tinggi 

Sumber: Data Primer 

 



Hasil pengukuran uji reliabilitas yang disajikan pada table 6 menunjukkan bahwa 

alat ukur variabel LKS mempunyai reliabilitas sangat tinggi dengan koefisien alpha 0,908 

dan alat ukur variabel media mempunyai reliabilitas sangat tinggi dengan koefisien alpha 

0,902. Instrumen LKS dan Media dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan dalam 

penelitian yang akan dilaksanakan karena koefisien alpha masing-masing variabel lebih 

besar dari 0,600. 

I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap, yaitu pengujian 

persyaratan analisis kemudian dilanjutkan teknik analisis data. 

Dalam pengolahan data penelitian ini, diperlukan suatu rancangan analisis. Langkah 

untuk menganalisis data tersebut menggunakan perhitungan statistik. Namun, sebelum 

melakukan analisis data terlebih dahulu perlu dilakukan beberapa uji prasyarat analisis agar 

kesimpulan yang diperoleh memenuhi syarat. 

1. Pengujian Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data dari variabel 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dengan menggunakan teknik 

analisis Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS 15,0. Untuk mengidentifikasi data 

berdistribusi normal adalah dengan melihat nilai probabilitas 2-tailed significance yaitu 

jika masing-masing variabel memiliki nilai lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel penelitian berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 



Uji linieritas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel bebas mempunyai hubungan yang linier atau tidak dengan variabel terikatnya. 

Untuk menguji linieritas data digunakan rumus sebagai berikut: 

Freg = 
res

reg

RK

RK
 

Keterangan: 

Freg :  Harga bilangan F garis regresi 

regRK  : Rerata kuadrat garis regresi 

resRK  : RK rerata kuadrat residu  (Sutrisno Hadi,2004: 13) 

Harga Fhitung kemudian dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 5%. 

Apabila Fhitung lebih kecil atau sama dengan Ftabel maka hubungan antara variabel bebas 

dan variabel terikat dikatakan linier. Sedangkan jika Fhitung lebih besar dari Ftabel maka 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dikatakan tidak linier. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada 

tidaknya hubungan yang linier antara variabel bebas (independen) yang satu dengan variabel 

bebas yang lainnya, (Gunawan Sudarmanto, 2005: 136). Uji ini dilakukan sebagai syarat 

dilakukannya korelasi ganda. Untuk mengkaji terjadi atau tidaknya multikolinieritas antar 

variabel bebas adalah dengan menyelidiki besarnya korelasi antar variabel tersebut. 

Adapun rumus yang digunakan ialah sebagai berikut: 

rxy 
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Keterangan: 

rxy  : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabelY 

N  : Jumlah responden 

X  : Jumlah Skor X 

Y  : Jumlah skor Y 



XY  : Total perkiraan antara variabel X dan variabel Y 

(X2)  : Jumlah kuadrat X 

(Y2)  : Jumlah kuadrat Y  

    (Suharsimi Arikunto, 2006: 183) 

 

Jika rhitung kurang dari 0.800 maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel 

independen, tetapi jika rhitung lebih besar atau sama dari 0,800 maka terjadi 

multikolinieritas antara variabel independen sehingga penelitian hanya dapat dianalisis 

dengan menggunakan analisis korelasi sederhana. 

2. Analisis Deskriptif  

Sebelum melakukan analisis data, perlu dilakukan pendiskripsian data pada 

tiap-tiap variabel yaitu variabel LKS dan Media dan variabel Berfikir Kritis,kreatif 

dengan menggunakan analisis univariat. Analisis ini dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan atau menjelaskan variabel-variabel penelitian sehingga diketahui 

sebaran datanya. Analisis data yang dimaksud meliputi penyajian Mean(M), 

Median(Me), Modus(Mo), tabel distribusi frekuensi, histogram, dan tabel kategori 

kecenderungan masing- masing variabel. 

a. Mean, Median, Modus 

Mean merupakan nilai rata-rata yaitu jumlah total dibagi jumlah individu. Median 

adalah suatu nilai yang membatasi 50% dari frekuensi distribusi sebelah atas dan 

frekuensi distribusi sebelah bawah. Modus adalah nilai variabel yang mempunyai 

frekuensi terbanyak dalam distribusi. Penentuan Mean, Median, Modus dilakukan 

dengan bantuan program SPSS versi 15,0 For Windows. 

b. Tabel Distribusi Frekuensi 

1) Menentukan Kelas Interval 

Untuk menentukan panjang interval digunakan rumus Sturgess yaitu: 



K = 1  3,3 log n 

Keterangan : 

K : jumlah kelas interval 

n : jumlah data 

log : logaritma 

1 : konstanta 

3,3 : konstanta 

2) Menghitung Rentang Data 

Untuk mengukar rentang data digunakan rumus sebagai berikut : 

Rentang = Skor Tertinggi – Skor Terendah 

3) Menentukan Panjang Kelas 

Untuk menentukan panjang kelas digunakan rumus sebagai berkut: 

Panjang Kelas = Rentang : Jumlah Kelas 

c. Histogram 

Histogram dibuat berdasarkan data frekuensi yang telah ditampilkan dalam tabel 

distribusi frekuensi. 

d. Kecenderungan Variabel 

Deskripsi selanjutnya adalah melakukan pengkategorian skor masing-masing 

variabel. Dari skor tersebut kemudian dibagi dalam 4 kategori. Pengkategorian 

dilaksanakan berdasarkan Mean ideal dan SD ideal yang diperoleh. Rumus yang 

digunakan untuk mencari Mi dan SDi adalah sebagai berikut : 

Mi =  SRST   : 2 

SDi =  SRST  : 6 

Keterangan: 

Mi = Mean ideal 

ST = Skor ideal tertinggi 



SR = Skor ideal terendah 

Tingkat kecenderungan variabel dibedakan menjadi 4 kategori, adapun 

menurut Sutrisno Hadi (2000: 353), keempat kategori tersebut adalah: 

Kategori sangat tinggi : >Mi + (1,5 x SDi) 

Kategori tinggi  : >Mi sampai Mi + (1,5 x SDi) 

Kategori rendah  : Mi – (1,5 x SDi) sampai Mi 

Kategori sangat rendah : < Mi – (1,5 x SDi) 

 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Bivariat 

Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua dalam 

variabel penelitian dilakukan dengan memberi koefisien korelali antara variabel bebas 

dengan variable terikat Rumus yang digunakan adalah rumus Product Moment 

Pearson, yaitu sebagai berikut: 

rxy 
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Keterangan: 

rxy  : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabelY 

N  : Jumlah responden 

X  : Jumlah Skor X 

Y  : Jumlah skor Y  
XY : Total perkiraan antara variabel X dan variabel Y 

(X2) : Jumlah kuadrat X 

(Y2) : Jumlah kuadrat Y  

        (Suharsimi Arikunto, 2006:170) 

 

Hipotesis pertama dan kedua diterima jika nilai korelasi rxy hitung lebih 

besar atau sama dengan koefisien korelasi rxy tabel pada taraf signifikasi 5% dan 

hipotesis ditolak jika nilai kooefisien korelasi rxy hitung lebih kecil dari rxy tabel. 

b. Analisis Multivariat 



Teknik Analisis korelasi ganda digunakan untuk menguji hipotesis yaitu 

mencari hubungan antara dua variabel bebas atau lebih dengan  variabel terikatnya. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis ini adalah: 

1) Mencari koefisien korelasi antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan 

variable Y 

21
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Keterangan: 

21xyxR
 = Korelasi antara variable dengan X1 dan X2 

1yxr  = Korelasi antara product moment dengan y dan X1  

2yxr  = Korelasi antara product moment dengan y dan X2 

21xxr  = Korelasi antara product moment dengan X1 dan X2 

(Sugiono, 2003: 218) 

 

2) Menguji apakah korelasi signifikan atau tidak 

Fh = 
)1/()1(

/

2

2

 knR

kR
 

Keterangan: 

Fh :  Harga bilangan F garis korelasi 

n : Jumlah anggota sampel   

k : Jumlah variabel independen  

R2 : Koefisien korelasi ganda   (Sugiono,2003: 235) 

 

Hasil dari perhitunggan diatas selanjutnya dibandingkan dengan harga Ftabel 

dengan dk pembilang =k dan dk penyebut =(n-k-1). Apabila Fhitung sama dengan atau 

lebih besar dari Ftabel pada taraf signifikasi 5%, maka koefisien korelasi ganda yang 

diuji adalah positif dan signifikan, yaitu dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. 

Sebaliknya apabila Fhitung lebih kecil dari pada Ftabel pada taraf signifikansi 5%, maka 

koefisien korelasi yang diuji tidak signifikan. 



BAB IV PEMBAHASAN 

 

A. Deskriptif Data 

Data hasil penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat (dependent Variable) yaitu Berfikir 

kritis,kreatif (Y) dan dua variabel bebas (Independent Variable) yaitu LKS  (X1), Media (X2). 

Penelitian ini dilakukan pada semester IV Program Studi Pendidikan Fisika tahun 2013. 

Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah 72 mahasiswa. Deskripsi data yang disajikan 

dalam penelitian ini meliputi harga rerata/mean (M), modus (Mo), median (Me) dan standar deviasi 

(SD). Mean merupakan rata-rata, modus adalah nilai variabel yang mempunyai frekuensi tinggi 

dalam distribusi. Median adalah suatu nilai yang membatasi 50% dari frekuensi atas dan 50% dari 

frekuensi distribusi bawah, standar deviasi adalah akar varian. Disamping itu disajikan tabel distribusi 

frekuensi dan histogram dari frekuensi variabel. Data variabel penelitian dikategorikan pada 4 

kategori dengan  kategori sebagai berikut: 

Kategori sangat tinggi : >Mi + (1,5 x SDi) 

Kategori tinggi  : >Mi sampai Mi + (1,5 x SDi) 

Kategori rendah  : Mi – (1,5 x SDi) sampai Mi 

Kategori sangat rendah : < Mi – (1,5 x SDi) 

 

Deskripsi data masing-masing variabel secara rinci dapat dilihat dalam uraian berikut. 

1. Berfikir kritis,kreatif  

Variabel ini diukur dengan menggunakan rata-rata nilai  nilai tugas dan nilai ujian tengah 

semester (UTS) ganjilmahasiswa semester IV (empat) tahun ajaran 2012/2013. Berdasarkan data 

nilai ulangan harian nilai tugas dan nilai ujian tengah semester (UTS) yang diperoleh dari 72 

mahamahasiswa menunjukkan bahwa variabel berfikir kritis,kreatif (Y) diperoleh skor tertinggi 

sebesar 98,4 dan skor terendah sebesar 51,0. Hasil analisis diperoleh nilai rata-rata atau Mean 

sebesar 77,44; Median sebesar 77,44; Modus sebesar 80,9; dan Standar Deviasi sebesar 10,7719. 



Jumlah Kelas Interval ditentukan dengan rumus K = 1 + 3,3 log n, sehingga diperoleh 

hasil sebanyak 7,12919724 yang kemudian dibulatkan ke bawah menjadi 7 Kelas Interval. 

Rentang data adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil (98,4-51,0) = 47,4. Panjang kelas 

didapatkan dari rentang dibagi dengan jumlah kelas (47,4:7) = 6,8714285714286; dari hasil ini 

kemudian dibulatkan ke atas menjadi 6,9. Adapun distribusi frekuensi skor berfikir kritis,kreatif 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel. 7. Distribusi Frekuensi berfikir kritis,kreatif 

No Interval 

Frekuensi                               

Absolut Relatif % Komulatif %                                   

1 51 - 57.9 2 2.8 2.8                                   

2 58 - 64.9 5 6.9 9.7                                   

3 65 - 71.9 18 25.0 34.7                                   

4 72 - 78.9 16 22.2 56.9                                   

5 79 - 85.9 13 18.1 75.0                                   

6 86 - 92.9 12 16.7 91.7                                   

7 93 - 99.9 6 8.3 100                                   

Total 72 100                                     

 Sumber: Data Primer 

 

Hasil Analisis data menunjukkan bahwa untuk variabel berifkir kritis,kreatifmahasiswa diperoleh 

skor tertinggi 98,4 dan skor terendah sebesar 51,0.  

No Skor 

Frekuensi 

Kategori 
Absolut Relatif % Komulatif % 

1 90 – 100 10 13.9 13.9 
Sangat 

kritis,kreatif 

2 80 – 89 20 27.8 41.7 Kritis,kreatif 



3 70- 79 23 31.9 73.6 
Cukup 

Kritis,kreatif 

4 0 – 69 19 26.4 100 
Belum 

Kritis,kreatif 

Total 72 100     

Sumber: Data Primer 

 

Hasil di atas menunjukkan bahwamahasiswa prodi pendidikan fisika berfikir 

kritis,kreatiif yang mempunyai yang berkategori sangat baik 10 mahamahasiswa atau (13,89%), 

yang berkategori baik sebanyak 20 mahamahasiswa atau (27,8%), yang berkategori cukup baik 

23 mahamahasiswa atau (31,9%) dan yang berkategori belum lulus 19 mahamahasiswa atau 

(26,4%).  

Berdasarkan data tersebut diatas maka dapat dibuat tabel distribusi frekuensi 

kecenderungan antara LKS (X 1 ) dan  Media (X 2 ) terhadap berfikir kritis,kreatif (Y) sebagai 

berikut: 

Tabel 9. Tabel Silang X 1 , X 2  dan Y 

   
LKS (X 1 ),  

Media (X 2 ) 

Total 

   Sangat 

Tinggi 

Tinggi Rendah Sangat 

Rendah 

 

Berfikir 

kritis,kreatif 

(Y) 

Sangat 

Tinggi 

Jumlah 

% dari total 

10 

mahamahas

iswa 

13,9% 

0 0 0 10 

mahamahas

iswa 

13,9% 

Tinggi Jumlah 

% dari total 

17 

mahamahas

iswa 

23,6% 

3 

mahamahasi

swa 

4,2% 

0 0 20 

mahamahas

iswa 

27,8% 

Rendah Jumlah 10 

mahamahas

13 

mahamahasi

0 0 23mahamah

asiswa 



% dari total iswa 

13,9% 

swa 

18,0% 

31,9% 

Sangat 

Rendah 

Jumlah 

% dari total 

12 

mahamahas

iswa 

16,7% 

7 

mahamahasi

swa 

9,7% 

0 0 23 

mahamahas

iswa 

26,4% 

Jumlah Total  Jumlah 

% dari total 

53 

mahamahas

iswa 

68,1% 

19 

mahamahasi

swa 

31,9% 

0 0 72mahamah

asiswa 

100% 

  Sumber: Data Primer 

2. LKS 

Variabel ini diukur dengan menggunakan angket yang diberikan kepada 

mahasiswa program studi pendidikan Fisika. Penilaian dengan menggunakan skala likert 

dengan 4 alternatif jawaban. Dari 25 butir pertanyaan yang ada, diperoleh skor teringgi 

96 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai (4x25) = 100 dan skor terendah 67 dari skor 

terendah yang mungkin dicapai (1 x 25) = 25. Dari skor tersebut diperoleh harga mean 

(M) sebesar 79,14; median (Me) sebesar 79,00 dan modus (Mo) sebesar 77  serta standar 

deviasi sebesar 5,343. 

Jumlah Kelas Interval ditentukan dengan rumus K = 1 + 3,3 log n, sehingga 

diperoleh hasil sebanyak 7,12919724 yang kemudian dibulatkan ke bawah menjadi 7 

Kelas Interval. Rentang data adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil (96-67) = 29. 

Panjang kelas didapatkan dari rentang dibagi dengan jumlah kelas (29:7) = 4,142857143, 

dari hasil ini kemudian dibulatkan ke bawah menjadi 4. Adapun distribusi frekuensi skor 

LKS dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 10. Distribusi Frekuensi  

No Interval 
Frekuensi 

Absolut Relatif % Komulatif % 

1 65 – 69 2 2.8 2.8 



2 70 – 74 12 16.7 19.4 

3 75 – 79 27 37.5 56.9 

4 80 – 84 23 31.9 88.9 

5 85 – 89 6 8.3 97.2 

6 90 – 94 1 1.4 98.6 

7 95 – 99 1 1.4 100 

Total 72 100   

Sumber: Data Primer 

 

Berdasarkan data tersebut diatas maka dapat dibuat tabel distribusi frekuensi kecenderungan 

antara LKS (X 1 ) dan berfikir kritis,kreatif (Y) sebagai berikut: 

Tabel 11. Tabel Silang X 1  dan Y 

   

LKS (X 1 ) 

Total 

   Sangat 

Tinggi 

Tinggi Rendah Sangat 

Rendah 

 

Berfikir 

kritis,kreatif 

(Y) 

Sangat 

Tinggi 

Jumlah 

% dari 

total 

10 maha 

siswa 

13,9% 

0 0 0 10 

mahasis

wa 

13,9% 

Tinggi Jumlah 

% dari 

total 

17 mahasiswa 

23,6% 

3 

mahasis

wa 

23,6% 

0 0 20 

mahasisw

a 

23,6% 

Rendah Jumlah 

% dari 

total 

16 mahasiswa 

22,,2% 

7 

mahasis

wa 

22,2% 

0 0 23 

mahasisw

a 

22,,2% 

Sangat Jumlah 9 mahasiswa 10 0 0 19 



Rendah % dari 

total 

12,5% mahasis

wa 

12,5% 

mahasisw

a 

12,5% 

Jumlah Total  Jumlah 

% dari 

total 

52 mahasiswa 

72,2% 

20 

mahasis

wa 

27,8% 

0 0 72 

mahasisw

a 

27,8% 

  Sumber: Data Primer 

3. Media 

Variabel ini diukur dengan menggunakan angket yang diberikan kepada mahasiswa 

semester IV (empat) Program Studi Pendidikan Fisika Tahun Ajaran 2012/2013. Penilaian 

dengan menggunakan skala likert dengan 4 alternatif jawaban, di mana 4 untuk skor tertinggi 

dan 1 untuk skor terendah. Dari 30 butir pernyataan yang ada, diperoleh skor teringgi 105 

dari skor tertinggi yang mungkin dicapai (4x30) = 120 dan skor terendah 75 dari skor 

terendah yang mungkin dicapai (1 x 30) = 30. Dari skor tersebut diperoleh harga mean (M) 

sebesar 92,54; median (Me) sebesar 92,50 dan modus (Mo) sebesar 92  serta standar deviasi 

sebesar 6,223. 

Jumlah Kelas Interval ditentukan dengan rumus K = 1 + 3,3 log n, sehingga diperoleh 

hasil sebanyak 7,350121644 yang kemudian dibulatkan ke bawah menjadi 7 Kelas Interval. 

Rentang data adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil (105-75) = 30. Panjang kelas 

didapatkan dari rentang dibagi dengan jumlah kelas (30:7) = 4,285714286; dari hasil ini 

kemudian dibulatkan ke bawah menjadi 4. Adapun distribusi frekuensi skor  Media dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 



Tabel 12. Distribusi Frekuensi Media (X2) 

No Interval 

Frekuensi 

Absolut 

Relatif 

% 

Komulatif % 

1 75 - 79 3 4.2 4.2 

2 80 - 84 5 6.9 11.1 

3 85 - 89 8 11.1 22.2 

4 90 - 94 32 44.4 66.7 

5 95 - 99 15 20.8 87.5 

6 100 - 104 7 9.7 97.2 

7 105 - 109 2 2.8 100 

Total 72 100   

Sumber : Data Primer 

Dengan demikian berdasarkan klasifikasi kecenderungan variabel Media dibuat kategori 

kecenderungan yang disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 14. Kategori Kecenderungan penggunaan Media 

No Skor 
Frekuensi 

Kategori 
Absolut Relatif % Komulatif % 

1 > 90 50 69.4 69.4 Sangat Tinggi 

2 75 - 90 22 30.6 100.0 Tinggi 

3 60 - 74 0 0.0 100.0 Rendah 

4 < 60 0 0.0 100.0 Sangat Rendah 

Total 72 100     

 



Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa mahasiswa program studi pendidikan fisika yang 

menginginkan penggunaan media dalam setiap pembelajaran yang berkategori Sangat tinggi 50 

mahasiswa atau (69,4%), dan yang berkategori tinggi sebanyak 22 mahasiswa atau (30,6%). 

Tabel 15. Tabel Silang X 2  dan Y 

   Media (X 2 ) Total 

   Sangat 

Tinggi 

Tinggi Rendah Sangat 

Rendah 

 

Berfikir 

kritis,kreat

if (Y) 

Sangat 

Tinggi 

Jumlah 

% dari total 

10 maha 

siswa 

13,9% 

0 0 0 10 

mahasis

wa 

13,9% 

Tinggi Jumlah 

% dari total 

17 

mahasis

wa 

23,6% 

3 

mahasis

wa 

4,2% 

0 0 20 

mahasis

wa 

27,8% 

Rendah Jumlah 

% dari total 

14 

mahasis

wa 

19,4% 

9 

mahasis

wa 

12,5% 

0 0 20 

mahasis

wa 

31,9% 

Sangat 

Rendah 

Jumlah 

% dari total 

12 

mahasis

wa 

16,7% 

7 

mahasis

wa 

9,7% 

0 0 23 

mahasis

wa 

26,4% 

Jumlah 

Total 

 Jumlah 

% dari total 

53 

mahasis

wa 

73,6% 

19 

mahasis

wa 

26,4% 

0 0 72 

mahasis

wa 

100% 

  Sumber: Data Primer 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berfikir kritis,kreatif mahasiswa program studi pendidikan fisika semester 

IV(empat) Tahun Ajaran 2012/2013 dipengaruhi oleh dua kemungkinan yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini diungkap beberapa faktor yang diduga 

berhubungan dengan berifikir kritis dan kreatif yaitu penggunaan LKS, dan Media. 



 

yxr
1

= 0,418 

yxr 1
= 0,680 

21xyxR = 0,546 

Pada penelitian ini hipotesis pertama dan kedua diuji dengan analisis korelasi 

product moment dari Pearson. Hipotesis ketiga diuji dengan teknik analisis korelasi ganda. 

Adapun hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 
 
            

Gambar 6. Hasil Analisis Penelitian 

 

Keterangan: 

X1 : LKS 

X2 : Media 

Y : Berfikir Kritis,kreatif 

 : Hubungan individual antara variabel bebas dengan variabel  terikat 

 : Hubungan bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

   

1. Hubungan antara  LKS dengan Berfikir Kritis,Kreatif Mahasiswa semester IV (empat) 

Program Studi pendidikan Fisika FKIP ULM Tahun Ajaran 2012/2013 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara LKS dengan berfikir kritis,kreatif mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dengan 

harga koefisien korelasi  yxr 1 sebesar 0,418. Koefisien korelasi  yxr 1  sebesar 0,418 

dikonsultasikan pada rtabel dengan n=72 dan taraf signifikansi 5%. Harga rtabel diperoleh 

sebesar 0,227. Harga yxr 1  lebih besar dari pada rtabel (0,418 > 0,227).  

Pemberian LKS kepada mahasiswa dapat membantu mahasiswa untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan pertanyaan dari tugas yang 

diberikan dosen. Dengan diberikannya LKS dapat membantu mahasiswa untuk lebih 

memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh Dosen di Pendidikan Tinggi. LKS 

yang diberikan tidak harus selalu yang mudah saja, LKS yang sulit yang mengandung 

X2 

 

Y 

X1 



tantangan pun bisa diberikan untuk merangsang mahasiswa mengeluarkan segenap tenaga 

dan pikirannya dan membiasakan diri mencari solusi yang tepat untuk masalah yang 

dihadapi, tetapi tentunya LKS tersebut disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. 

Mahasiswa diharapkan selalu mengerjakan tugas LKS yang diberikan oleh dosen karena hal 

tersebut dapat membantu mahasiswa meningkatkan indeks prestasi belajarnya. 

Pemberian tugas LKS mempunyai pengaruh positif terhadap kemampuan berfikir 

kritis,kreatif mahasiswa. Hal ini diperkuat dengan deskripsi teoritik yang diungkapkan oleh 

Yunus Namsa (2003) bahwa dalam proses belajar mengajar, seorang anak akan mamiliki 

pengetahuan lebih luas bila seorang guru setiap saat memberikan tugas dan pelatihan 

kepadanya. Anak yang selau diberi tugas untuk belajar diluar jam sekolah (di rumah) akan 

lebih aktif belajar sendiri, serta mamungkinkan lebih aktif dan rajin belajar. 

Dengan terbuktinya hipotesis pertama yang manyatakan terdapat hubungan positif 

dan signifikan antara LKS dan Media belajar terhadap berfikiri kritis,kreatif mahasiswa, 

berarti memperkuat deskripsi teori, kerangka berfikir dan kajian yang relevan yang telah 

malandasi hipotesis yang diajukan yaitu dengan respon siswa yang positif terhadap 

pemberian LKS .  

2. Hubungan antara Media Belajar dengan berfikir kritis,kreatif mahasiswa program studi 

pendidikan Fisika Tahun Ajaran 2012/2013 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara media belajar dengan berfikir kritis,kreatif. Hal ini ditunjukkan dengan 

harga koefisien korelasi  sebesar 0,546. Koefisien korelasi  yxr 2
 sebesar 0,546 

dikonsultasikan pada rtabel dengan n=72 dan taraf signifikansi 5%. Harga rtabel diperoleh 



sebesar 0,227. Harga 
yxr 2
 lebih besar dari pada harga rtabel (0,546 > 0,227). Media belajar 

mempunyai pengaruh terhadap berfikir kritis,kreatif.  

Media Belajar sangat berpengaruh pada berfikir kritis,kreatif yang dicapai mahasiswa. 

Berfikir kritis,kreatif yang baik akan memberikan hasil yang memuaskan, sedangkan Berfikir 

kritis,kreatif yang tidak baik menyebabkan hasil belajar yang dicapai kurang memuaskan. 

Keberhasilan mahasiswa ddalam menguasai pelajaran tergantung pada Berfikir kritis,kreatif 

yang dilakukan. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membentuk berfikir 

kritis,kreatif yang baik diantaranya adalah cara mengikuti pelajaran, cara belajar mandiri di 

rumah, cara belajar kelompok, cara belajar membaca buku pelajaran dan cara menghadapi 

ulangan harian atau ujian.  

Dengan terbuktinya hipotesis kedua yang manyatakan terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara berfikir kritis,kreatif dan Media belajar, berarti memperkuat deskripsi teori, 

kerangka berfikir dan kajian yang relevan yang telah malandasi hipotesis yang diajukan yaitu 

dengan berfikir kritis,kreatif yang tinggi terhadap penggunaan media belajar di ruang kuliah. 

3. Hubungan antara Media Belajar dan Berfikir kritis,kreatif secara bersama-sama dengan LKS. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara Media belajar dan LKS secara bersama-sama dengan berfikir kritis,kreatif. Hal ini 

ditunjukkan dengan  koefisien korelasi 
21xyxR  sebesar 0,607, harga koefisien determinasi (

yxxR
21

)2 sebesar 0,369. Ini berarti 36,9%. LKS dipengaruhi oleh faktor Media  dan berfikir 

kritis,kreatif, sedangkan sisanya 63,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini.  

Setelah dilakukan uji F dengan n=72 diperoleh Fhitung lebih besar dari Ftabel, yaitu 

20.166 > 3,13. Hal ini berarti bahwa ketiga variabel tersebut manunjukkan adanya saling 



keterkaitan yang positif dan signifikan antara LKS dan Berfikir kritis,kreatif dengan Media 

belajar. Dengan demikian semakin tinggi respon siswa dengan adanya LKS dan Media 

belajar maka semakin tinggi pula berfikir kritis,kreatif pada mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di muka maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara LKS dengan  berfikir kritis,kreatif mahasiswa 

program studi pendidikan fisika fkip ulm Tahun Ajaran 2012/2013. Hal ini ditunjukkan dengan 

harga koefisien korelasi  yxr 1 sebesar 0,418 lebih besar dari  rtabel dengan n=72 dan taraf 

signifikansi 5% sebesar 0,227.  

2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara Media belajar dengan berfikir kritis,kreatif 

mahasiswa program studi pendidikan fisika fkip ulm Tahun Ajaran 2012/2013. Hal ini 



ditunjukkan dengan harga koefisien korelasi  yxr 1
 sebesar 0,546 lebih besar dari  rtabel dengan 

n=72 dan taraf signifikansi 5% sebesar 0,227.  

3. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara LKS dan Media belajar IPA secara bersama-sama 

dengan berfikir kritis,kreatif mahasiswa program studi pendidikan fisika fkip ulm Tahun Ajaran 

2012/2013. Hal ini ditunjukkan dengan harga koefisien korelasi ganda yxxr
21

 sebesar 0,607 

dan F hitung lebih besar dari Ftabel pada taraf signifikansi 5%, yaitu 20.166 > 3,13.  
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