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DENGAN MEDIA  HANDOUT TERHADAP PENINGKATAN HASIL 

BELAJAR KIMIA SISWA PADA MATERI KONSEP MOL 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Model 

PembelajaranProblem Based LearningDengan Media  Handout  Terhadap 

Peningkatan Hasil Belajar Kimia Siswa Pada Materi Konsep Mol. Populasi dalam 

penelitian ini adalah diambil dua kelas dara 3 kelas yang ada di SMA Negeri 1 

Lima puluh. Sampel dilakukan secara total sebagai kelas eksperimen (MIA 1) dan 

kelas yang kedua sebagai kelas Kontrol (MIA2). Masing-masing sampel terdiri 

dari 30 0rang .Instrument yang digunakan untuk mengetahui  peningkatan hasil  

belajar kimia siswaa dalah tes objektif dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 20 

soal. Kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan model pembelajaran Problem 

Based Learning dengan media Handout terhadap peningkatan hasil belajar kimia 

siswa pada materi konsep mol. Dan dari hasil penelitian dari kelas eksperimen 

diperoleh nilai rata-rata pre-tes adalah sebesar 31,637dan rata-rata nilai post-tes 

pada kelas eksperimen sebesar 83,448, dan nilai rata-rata gain yang diperoleh 

pada kelas eksperimen adalah sebesar72,00 %. Uji normalitas pre-tes kelas 

eksperimen adalah Xhitung
2
 = 10,7dan Xtabel

2
 = 11,07dan uji normalitas pada kelas 

control adalah Xhitung= 9,25danXtabel
2
 = 11,07. Pada uji homogenitas pada kelas 

eksperimen, diperolehFhitung= 1,278, dan pada kelas control diperoleh Fhitung = 

1,55, dan homo genitas pada uji gain diperolehFhitung = 1,35 dimana Ftabel= 1,86 

sehingga dari hasil Fhitung yang diperoleh diketahui bahwa Fhitung<Ftabel, maka 

kedua sampel homogen. Dan pada hasil uji t diperoleh thitung = 2,0 dan ttabel =  

1,567, sehingga thitung>ttabel yang berarti Ho ditolak dan terima Ha. Berdasarkan 

hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bawa ada pengaruh model 

pembelajaran Problem Based Learning dengan media Handout terhadap 

peningkatan hasi lbelajar kimia siswa pada materi konsep mol. 
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