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ABSTRAK 

 

YUSRAINI NASUTION. NIM 8116142022. Penerapan Model Pembelajaran 

Project Based Learning (PBL) Dengan Media Berbasis Komputer Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Kimia dan Karakter Rasa Ingin Tahu serta Karakter 

Menghargai Prestasi Siswa Pada Materi Asam Basa. Tesis. Program Studi 

Pendidikan Kimia Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar kimia, karakter rasa ingin tahu, dan karakter 

menghargai prestasi siswa pada materi asam basa. Penelitian ini dilaksanakan di 

SMA di Kota Padangsidimpuan. Populasi penelitian adalah seluruh SMA Negeri 

di Kota Padangsidimpuan. Sampel dalam penelitian ini diambil secara sampling 

purposif. Instrumen penelitian berupa soal pilihan berganda dan instrument test 

berupa angket untuk mengetahui karakter rasa ingin tahu dan menghargai prestasi 

siswa. Teknik analisis data menggunakan one way Anava dan uji korelasi dengan 

SPSS 19 for windows pada taraf signifikansi α = 0,05. Uji persyaratan analisis 

digunakan kolmogorov smirnov untuk uji homogenitas dan normalitas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran project based 

learning dengan menggunakan media komputer dan pembelajaran project based 

learning tanpa menggunakan media komputer serta pembelajaran langsung (direct 

intruction), (2) Terdapat perbedaan karakter rasa ingin tahu siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran project based learning dengan media komputer dan 

model pembelajaran project based learning tanpa media komputer serta 

pembelajaran langsung (direct instruction), (3) Terdapat perbedaan karakter 

menghargai prestasi siswa yang diajar dengan model pembelajaran project based 

learning dengan media komputer dan model pembelajaran project based learning 

tanpa media komputer serta pembelajaran langsung (direct instruction), (4) 

Terdapat hubungan yang signifikan antara karakter rasa ingin tahu dengan hasil 

belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran project based learning 

dengan menggunakan media komputer dan model pembelajaran project based 

learning tanpa media komputer serta pembelajaran langsung (direct instruction), 

(5) Terdapat hubungan yang signifikan antara karakter menghargai prestasi 

dengan hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran project based 

learning dengan menggunakan media komputer dan model pembelajaran project 

based learning tanpa media komputer serta pembelajaran langsung (direct 

instruction). 

 

 

  

 


