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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gain hasil belajar, perbedaan 

gain hasil belajar dan aktivitas siswa, serta hubungan antara aktivitas dan hasil 

belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Problem Based 

Learning menggunakan media Macromedia Flash dan PowerPoint pada materi 

Larutan Penyangga. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI Mia SMA 

Negeri 2 Percut Sei Tuan yang berjumlah empat kelas. Sampel penelitian 

sebanyak dua kelas yang diambil secara purposif. Kelas eksperimen I, yaitu kelas 

XI Mia-1 menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning 

menggunakan media Macromedia Flash, sedangkan kelas eksperimen II, yaitu 

kelas XI Mia-2 menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning 

menggunakan media PowerPoint. Hasil analisis peningkatan hasil belajar siswa 

kelas eksperimen I menunjukkan thitung > ttabel (31,741 > 1,6957), berarti terdapat 

peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperimen I. Hasil analisis peningkatan 

hasil belajar kelas eksperimen II menunjukkan thitung > ttabel (32,614 > 1,6996), 

berarti terdapat peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperimen II. Hasil analisis 

perbedaan peningkatan hasil belajar menunjukkan thitung > ttabel (2,1 >  1,999), 

berarti terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperimen I dan 

peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperimen II. Hasil analisis perbedaan 

aktivitas menunjukkan thitung > ttabel (2,25 > 1,999), berarti terdapat perbedaan 

aktivitas siswa kelas eksperimen I dan aktivitas siswa kelas eksperimen II. 

Analisis hubungan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas eksperimen I 

menunjukkan rhitung > rtabel (0,51 > 0,349), berarti terdapat hubungan yang positif 

antara aktivitas dan hasil belajar siswa kelas eksperimen I. Analisis hubungan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas eksperimen II menunjukkan rhitung > rtabel 

(0,418 > 0,344), berarti terdapat hubungan yang positif antara aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas eksperimen II. 
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