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PENGARUH PENERAPAN  MODEL COOPERATIVE PROBLEM BASED LEARNING
UNTUK MENUMBUHKAN SIKAP KOMUNIKATIF DAN MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI STOIKIOMETRI

Aiga Elisa (NIM 4102131002)

ABSTRAK

Pengaruh penerapan model pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui ada 
tidaknya perbedaan karakter komunikatif, psikomotorik dan hasil belajar kimia 
siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model cooperative problem based 
learning dibandingkan dengan siswa yang dibelajarkan dengan model direct 
instruction pada pokok bahasan Stoikiometri dijelaskan dalam skripsi ini. 
Penelitian dilakukan terhadap siswa kelas X SMA Negeri 2 T.Tinggi T.A 
2013/2014. Pengambilan data untuk karakter komunikatif dan psikomotorik siswa 
diperoleh melalui observasi dengan menggunakan data instrumen yang telah 
valid. Sedangkan hasil belajar siswa diperoleh dengan tes hasil belajar yang 
menggunakan instrumen yang valid sebanyak 20 soal dan reliabel (0,690). Hasil 
penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan tumbuh kembangnya 
sikap komunikatif, psikomotorik, hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan 
model cooperative problem based learning dibandingkan dengan siswa yang 
dibelajarkan dengan model direct instruction (Sig 0,000 < 0,05). Peningkatan 
hasil belajar pada kelas yang dibelajarkan dengan model cooperative problem 
based learning sebesar 75,15 % dan peningkatan hasil belajar pada kelas yang
dibelajarkan dengan model direct instruction sebesar 59,23 %. Sehingga selisih 
peningkatan hasil belajar siswa antara kedua model tersebut sebesar 16%.
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