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ABSTRAK 

 

Berdasarkan angket yang telah disebarkan, bahwa cara penyampaian 

meteri oleh guru kurang menarik perhatian siswa pada saat proses belajar 

mengajar. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran Problem Based Learning 

dan pembelajaran konvensional, aktivitas siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran Problem Based Learning  serta pengaruh model pembelajaran 

Problem Based Learning pada materi pokok Kinematika Gerak Lurus di kelas X 

SMA Negeri 14 Medan T.P 2013/2014 

Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen. Populasi dalam penelitian  

adalah seluruh siswa kelas X Semester I SMA Negeri 14 Medan yang terdiri dari 

9 kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling 

dengan mengambil 2 kelas dari 9 kelas secara acak yaitu kelas  X-2 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas X-1 sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen berjumlah 39 

orang dan kelas kontrol berjumlah 38 orang. Instrumen yang digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa adalah tes hasil belajar dalam bentuk essay tes 

dengan jumlah 6 soal.  

Hasil pengujian pretes sebelum diberikan  perlakuan  yang berbeda, yaitu 

nilai rata-rata pretes kelas eksperimen 23,91 dan nilai rata-rata pretes kelas kontrol 

21,87. Pada pengujian data pretes kedua kelas diperoleh bahwa data kedua kelas 

berdistribusi normal dan homogen. Kemudian diberikan perlakuan yaitu kelas 

eksperimen dengan model pembelajaran Problem Based Learning dan kelas 

kontrol dengan pembelajaran konvensional. Selama proses pembelajaran, nilai 

rata-rata aktivitas belajar siswa adalah 67,12. Setelah pembelajaran selesai 

diberikan, diperoleh postes dengan hasil rata-rata kelas eksperimen 74,97 dengan 

dan kelas kontrol 69,87. Pada pengujian normalitas dan homogenitas data postes 

diperoleh bahwa data kedua kelas berdistribusi normal dan homogen. Dari hasil 

pengolahan data postes diperoleh bahwa thitung =  2,06 dan  ttabel = 1,6675, sehingga 

thitung > ttabel (2,06 > 1,6675) maka H a diterima yakni ada pengaruh model 

pembelajaran Problem Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada  materi 

pokok kinematika gerak lurus di kelas X SMA Negeri 14 Medan T.P. 2013/2014. 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar memperhatikan penyusunan soal tes 

hasil belajar dan alokasi waktu yang disesuaikan dengan sintaks dari model 

Problem Based Learning. 

 


