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Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang 

diberikan pengajaran melalui Model Mengajar Menginduksi Perubahan Konsep 

(M3PK) di SMA pada pokok bahasan Ikatan Kimia. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen dengan desain penelitian two group pre-tes dan pos-tes. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPA semester 1 MA Negeri 1 

Medan T.P. 2014/2015 yang berjumlah 332 siswa dan terdiri dari delapan kelas. 

Sampel penelitian ini diambil dua kelas yang ditentukan dengan cara  random 

sampling, yaitu kelas XIPA5 (sebagai kelas ekperimen) dan kelas XIPA3 (sebagai 

kelas kontrol) yang masing-masing kelas berjumlah 40 siswa dan 2 kelas 

berjumlah 46 siswa. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

digunakan tes pilihan berganda yang berjumlah 20 item dengan 5 option, yang 

telah divalidkan oleh Validator ( Bapak Dr. Ajat Sudrajat, M.Si dan Ibu Dr. Retno 

Dwi Suyanti, M.Si) kemudian diuji cobakan untuk mengetahui reabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya beda soal. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji t satu pihak. Dari analisa data hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata 

pre-tes kelas eksperimen adalah 1460 dengan standar deviasi 6,620 dan nilai rata-

rata kelas kontrol  adalah 1425 dengan standar deviasi 8,410. Berdasarkan uji 

beda nyata dengan uji statistik t satu pihak dapat disimpulkan bahwa hasil pretes 

lebih kecil dari hasil pos tes pada tingkat signifikan 5%. Sedangkan nilai rata-rata 

post tes kelas eksperimen 84,875 dengan standar deviasi 8,280 dan nilai rata-rata 

postes kelas kontrol adalah 77,750 dengan standar deviasi 6,780. Berdasarkan uji 

beda nyata denga uji statistik z dapat disimpulkan bahwa hasil pos tes lebih besar 

dari pre tes pada tingkat signifikan 5%. Dan peningkatan hasil belajar yang 

diperoleh pada kelas eksperimen 76% dan pada kelas kontrol 72%. Dari kedua hal 

ini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model Mengajar Menginduksi Perubahan Konsep (M3PK)  dengan 

hasil belajar dengan metode ceramah.  
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