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Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaruh pembelajaran model (PBI) terhadap 

penguasaan materi pokok ekosistem oleh siswa. Dari seluruh siswa kelas X  di SMA 

Negeri 12 Bandar Lampung, diambil 2 kelas sebagai sampel. Pengambilan sampel 

dilakukan menggunakan teknik cluster random sampling. Siswa kelas X1 sebagai 

kelompok eksperimen, dan siswa kelas X2 sebagai kelompok kontrol.  

 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest dan posttest tak ekuivalen. 

Data penelitian berupa data kuantitatif yaitu penguasaan materi yang diperoleh dari 

nilai pretest dan posttes dilakukan sebanyak 2 kali dengan menggunakan soal pilihan 

jamak sebanyak 10 soal. N-Gain penguasaan materi selanjutnya dianalisis secara 

statistik menggunakan uji t dengan bantuan program SPSS versi 16. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata postes kelas eksperimen (78,19) 

lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol (68,75), sehingga rata-rata N-Gain siswa 

kelas eksperimen (56,90) lebih besar dari kelas kontrol (45,50). Hal ini tampak dari 

hasil uji t1 diperoleh thit (4,776)>ttab (1,994) sehingga Ho ditolak. Berarti rata-rata N-gain 

siswa pada kelas eksperimen memiliki perbedaan yang signifikan dengan rata-rata   

N-Gain siswa pada kelas kontrol. Kemudian uji t2  diperoleh thit (6,113)>ttab (2,030)  

sehingga Ho ditolak. Berarti rata-rata N-gain siswa pada kelas eksperimen lebih  

tinggi dari pada rata-rata N-gain siswa pada kelas kontrol. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa : (1) penerapan model PBI memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap penguasaan materi pokok ekosistem oleh siswa; (2) Penguasaan materi 

pokok ekosistem oleh siswa dengan penggunaan model PBI lebih tinggi dari pada 

tanpa menggunakan model PBI. 
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