
 

 

 

 

ABSTRAK 

PENGARUH  MODEL  PEMBELAJARAN  PROBLEM BASED 

INTRODUCTION (PBI) DALAM MENINGKATKAN HASIL 

 BELAJAR  IPS  SISWA KELAS VIII  SMP NEGERI 1  
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Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Keberhasilan proses belajar mengajar disekolah tidak terlepas 

dari peran serta guru dalam menentukan suatu metode dan model yang efektif, 

sebab model pembelajaran memiliki peran yang cukup besar dalam proses belajar 

mengajar. Berbagai jenis penelitian menyatakan bahwa model atau pendekatan 

pembelajaran konvensional atau tradisional belum mampu menjadikan semua siswa 

di kelas bisa menguasai kompetensi pembelajaran terutama siswa yang kemampuan 

rendah. 

 

Aktivitas dan hasil belajar yang tinggi merupakan salah satu wujud nyata 

keberhasilan dalam proses pendidikan, namun di sekolah SMP Negeri 1 Bandar 

Lampung masih terdapat beberapa kelemahan dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar sehingga nilai yang diperoleh siswa tidak memenuhi sdandar (kkm). Hal 

ini disebabkan kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran IPS yang di anggap 

bahwa pelajaran IPS membosankan karena penyajian yang monoton. Salah satu 

solusinya adalah dengan menggunakan model PBI dan Non PBI. Penelitian ini, 

ingin melihat apakah ada pengaruh dari  dua perlakuan yang diberikan  dan berapa 

besar pengaruh yang diberikan dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar.  

 

Rumusa masalah dalam penelitian ini adalah 

1 Apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Problem Based 

Introduction (PBI) terhadap hasil belajar IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2009/2010. 

2 Sejauh mana pengaruh penggunaan model pembelajaran Problem Based 

Introduction (PBI) terhadap hasil belajar IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2009/2010. 
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Tujuan penelitian ini adalah a) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

penggunaan model pembelajaran Problem Based Introduction terhadap hasil belajar 

IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang dianggap mampu dan 

tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. b) Untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh penggunaan model pembelajaran Problem Based Introduction terhadap 

hasil belajar IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2009/2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimental, teknik analisis data kuantitatif dan teknik pengumpulan data melalui 

tes,dokumentasi dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010 berjumlah 240 

siswa. 

 

Dari hasil penelitian,  diperoleh bahwa hasil tes sumatif yang dilakukan ternyata 

metode PBI nilai secara rata-rata sebesar 85,625 sedangkan metode tanpa PBI  nilai 

secara rata-rata sebesar 78,375 dan hasil pengujian perbedaan dua rata-rata 

memperlihatkan pengaruh yang berarti atau signifikan yakni sebesar 7,25 dan 

besarnya pengaruh atau koefisien korelasi ( r )  sebesar 0,842 hal tersebut 

menunjukakan hubungan yang kuat dari kedua metode terhadap upaya 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Begitu juga besarnya hubungan aktivitas 

antara metode yang diberikan terhadap pertemuan yang dilakukan menunjukkan 

adanya pengaruh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


