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ABSTRAK 

 

 

STUDI PERBANDINGAN HASIL BELAJAR EKONOMI BISNIS 

MENGGUNAKAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING  

DAN PROJECT BASED LEARNING DENGAN 

AKTIVITAS BELAJAR SEBAGAI 

PEMODERASI 

 

OLEH 

 

YUSUF HARYONO.Y.S 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena rendahnya hasil belajar dan aktivitas belajar 

serta kurangnya penerapan model pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi 

bisnis. Tujuan penelitian yaitu untuk meneliti ada/tidak perbedaan hasil belajar 

ekonomi bisnis menggunakan model problem based learning dan model project 

based learning, ada/tidak perbedaan hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang 

aktivitas belajarnya tinggi dengan siswa yang aktivitas belajarnya rendah, 

efektifitas antara model project based learning dengan problem based learning 

pada hasil belajar ekonomi bisnis siswa aktivitas belajarnya tinggi dan rendah, 

serta ada/tidak interaksi antara model pembelajaran dengan aktivitas belajar 

terhadap hasil belajar ekonomi bisnis siswa. Metode penelitian ini yaitu quasi 

experiment pendekatan komparatif dengan desain factorial 2x2, teknik sampling 

yang digunakan yaitu purposive sampling berjumlah 40 sampel, teknik 

pengumpulan datanya wawancara, observasi, dokumentasi, tes dan eksperimen. 

Pengujian hipotesis menggunakan ANAVA Dua Jalan dan t-Test Dua Sampel 

Independent. Hasil penelitian ini diantaranya tidak ada perbedaan hasil belajar 

ekonomi bisnis siswa yang menggunakan model problem based learning dengan 

model project based learning, tidak ada perbedaan hasil belajar ekonomi bisnis 

siswa yang aktivitas belajarnya tinggi dan rendah, rata-rata hasil belajar ekonomi 

bisnis siswa aktivitas belajar tinggi menggunakan model project based learning 

lebih tinggi daripada model problem based learning, rata-rata hasil belajar 

ekonomi bisnis siswa aktivitas belajar rendah menggunakan model problem based 

learning lebih tinggi daripada model project based learning, dan ada interaksi 

antara model pembelajaran dengan aktivitas belajar terhadap hasil belajar pada 

mata pelajaran ekonomi bisnis. 

 

Kata kunci : Problem Based Learning (PBL), Project Based Learning (PjBL), 

Aktivitas Belajar, Hasil Belajar Ekonomi Bisnis. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

COMPARISON STUDY OF BUSINESS ECONOMIC LEARNING 

OUTCOMES USING PROBLEM BASED LEARNING AND  

PROJECT BASED LEARNING MODELS WITH 

LEARNING ACTIVITIES AS 

MODERATING 

 

By 

 

YUSUF HARYONO.Y.S 

 

 

This research is motivated by the low learning outcomes and learning activities 

and the lack of application of learning models in business economics subjects. 

The purpose of the research is to examine whether or not there are differences in 

business economics learning outcomes using problem based learning models and 

project based learning models, whether or not there are differences in business 

economics learning outcomes for students with high learning activities and 

students with low learning activities, and the effectiveness between project based 

learning models. with problem based learning on students' business economics 

learning outcomes, learning activities are high and low, as well as whether there 

is an interaction between learning models and learning activities on students' 

business economics learning outcomes. This research method is a quasi-

experimental comparative approach with a 2x2 factorial design, The sampling 

technique used is purposive sampling totaling 40 samples, the data collection 

techniques are interviews, observation, documentation, tests and experiments. 

Hypothesis testing using Two Way ANOVA and Two Independent Sample t-Test. 

The results of this study include no differences in student learning outcomes of 

business economics using problem based learning models with project based 

learning models, no differences in business economics learning outcomes of 

students with high and low learning activities, the average business economics 

learning outcomes of students with high learning activities. using the project 

based learning model is higher than the problem based learning model, the 

average business economics learning outcomes of students learning activities 

using the problem based learning model is higher than the project based learning 

model, and there is an interaction between the learning models and learning 

activities on learning outcomes in business economics subjects. 

 

Keywords : Problem Based Learning (PBL), Project Based Learning (PjBL), 

Learning Activities, Business Economics Learning Outcomes. 
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MOTTO 

 

 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 

(Q.S. Ar-Ra’d Ayat 11) 

 

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah 

bersama orang-orang yang sabar. 

(Q.S. Al-Baqarah Ayat 153) 

 

Bersyukurlah kepada-KU dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-

KUlah kembalimu. 

(Q.S. Al-Luqman Ayat 14) 

 

Barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya 

jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. 

(Q.S. At-Talaq Ayat 2-3) 

 

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga 
perkara yaitu sedekah amal jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan atau 

do’a anak yang sholeh. 
(HR. Muslim No.1631) 

 
Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu. 

Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran yang kamu 

jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kamu lupa pedihnya rasa sakit. 

(Ali Bin Abi Thalib) 

 
Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah 

kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. 
(B.J. Habibie) 

 
Perjuangan yang dilakukan seseorang memiliki caranya tersendiri, maka 

hargailah setiap detik prosesnya maka kau akan menemukan titik 
suksesmu. Tetap Ikhtiar dan Istiqomah menjalankannya. 

(Anonim) 
 

Berusaha sekuat dan semampumu, usaha dan doamu akan selalu 
membawa hasil yang indah kedepannya, Allah Maha Mengetahui segala 

yang kau lakukan dan kau perjuangkan. 
(Yusuf Haryono.Y.S) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

 

Istilah belajar dalam dunia pendidikan sudah tidak asing lagi, belajar adalah 

sebuah kunci utama mencapai tujuan pendidikan di sekolah, jika tiada belajar 

maka tidak akan ada pendidikan dan didalam pendidikan itu sendiri harusnya 

terjadi sebuah pembelajaran yang bersifat edukatif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang akan membentuk individu/siswa sebagai sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pembelajaran yang terjadi adalah sebuah proses 

tindakan atau serangkaian perbuatan belajar mengajar yang dilakukan tenaga 

pendidik, guru atau dosen serta siswa atau mahasiswa dengan dasar interaksi 

belajar yang saling terkait satu sama lain dalam mencapai tujuan. 

 

Lembaga Pendidikan sekolah yang berkualitas tentu akan menghasilkan 

sumber daya yang berkualitas juga dengan berbagai indikator keberhasilan 

mencapai tujuan pendidikan nasional dan mencetak sumber daya manusia 

yang berdaya saing di era revolusi industry 4.0 abad 21 saat ini. Salah satu 

indikator keberhasilannya yaitu manajemen sistem pendidikan sekolah melalui 

komponen-komponen pendidikan baik input (dasar pendidikan, tujuan 

pendidikan, peserta didik), proses (pendidik dan nonpendidik, isi 

kurikulum/materi pendidikan, metode pendidikan, prasarana dan sarana/alat 

pendidikan, lingkungan pendidikan, administrasi dan anggaran serta evaluasi 

pendidikan), dan output (hasil belajar, lulusan, dan putus sekolah). 

Komponen-komponen ini mempunyai peran dan fungsi khusus yang masing-

masing berinteraksi, saling berkaitan erat serta berhubungan bertahap atau 
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berkesinambungan mulai dari input kemudian proses dan terakhir output 

sehingga semakin melengkapi/saling mengisi satu sama lain dalam mencapai 

tujuan pendidikan. (Hidayat dan Abdillah, 2019:68) 

 

Permasalahan yang dihadapi dan sering terjadi selama pembelajaran di 

sekolah yaitu masalah pemerataan pendidikan seperti masalah sarana 

prasarana maupun fasilitas di daerah tertinggal masih kurang optimal dan 

merata, teknologi informasi dan komunikasi juga masih sulit dan bahkan 

kurangnya pemahaman penggunaan TIK tersebut, serta saat ini pembelajaran 

di sekolah terdampak Covid-19 yang mengakibatkan hasil belajar siswa 

menjadi menurun. Hal ini karena semua aktivitas disekolah diganti dengan 

sekolah belajar dari rumah atau BDR, sehingga konsentrasi belajar siswa 

selama dirumah terganggu dan tidak fokus bahkan ada yang melewatkan 

mengikuti jam belajarnya. 

 

Pembelajaran dari rumah yang telah berlangsung ini memberikan dampak 

positif dan negatif, karena ada beberapa sekolah yang benar-benar belum siap 

atas peruabahan yang ada, baik dari segi tenaga pendidik yang belum 

memahami betul bagaimana cara pemanfaatan media digital berbantuan 

aplikasi belajar online tersebut maupun kondisi daerah sulit akses jaringan 

internet dan kesiapan dari diri siswa yang bisa memengaruhi motivasi dan 

kondisi psikisnya selama dirumah serta munculnya learning loss pada hasil 

belajar. 

 

Dampak yang timbul ini mengakibatkan pembelajaran tidak berjalan dengan 

lancar yang diduga selama pembelajaran dari rumah ketika memanfaatkan 

media digital seperti Zoom Cloud Meeting, Google Meet, Whatsapp, Google 

Classroom, dan lainnya, ada beberapa siswa yang mengeluh akan kondisi 

jaringan internet, menambah biaya lagi untuk membeli kuota internet, para 

orangtua juga mengeluhkan kesulitan mengajarkan pelajaran pada anak ketika 

belajar di rumah, semangat belajar dan motivasi belajar siswa kurang terlihat 

masih ada beberapa siswa jarang mengikuti pembelajaran online, penyelesaian 

tugas yang diberikan sangat lama, siswa merasa bosan, ketergantungan 
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bermain game online maupun berjejaring di media sosial, dan jarang membaca 

buku maupun referensi sumber belajar lain dari berbagai media. Faktor 

masalah lainnya diduga karena cara penyampaian guru yang masih monoton 

menggunakan metode ceramah, masih kurang pahamnya guru memanfaatkan 

media digital dikarenakan usia pengajar maupun kurangnya mencari cara agar 

pembelajaran inovatif, kurangnya kemandirian belajar serta banyaknya tugas 

pekerjaan rumah bagi siswa dari gurunya. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang Peneliti telah laksanakan di SMKS 

Kosgoro Penawartama, pada proses pembelajaran baik selama BDR maupun 

PTMT, pada Kelas X Bisnis dan Manajemen tahun 2020, ditinjau dari 

pengetahuan atas materi pada Mata Pelajaran Ekonomi Bisnis masih terdapat 

beberapa siswa yang hasil belajarnya di bawah KKM, dengan data diperoleh 

melalui dokumentasi Daftar Nilai Ujian Tengah Semester Ganjil 2020/2021 

dan penyebab rendahnya hasil belajar siswa didapatkan dari hasil wawancara. 

 

 
 

Gambar 1. Grafik Hasil Belajar Ekonomi Bisnis Ujian Tengah 

Semester Ganjil Siswa Kelas X Bisnis dan Manajemen 

SMKS Kosgoro Penawartama Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Sumber: Dokumentasi Guru Ekonomi Bisnis Kelas X BM Nilai UTS Ganjil 
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Berdasarkan penyajian grafik Hasil Belajar Ekonomi Bisnis Siswa pada UTS 

Ganjil tersebut, menunjukkan bahwa jumlah siswa yang belum memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sebanyak 34 siswa, dengan persentase 

sebesar 85% siswa belum mencapai KKM dari 40 siswa sedangkan sisanya 

yaitu siswa yang telah memenuhi KKM hanya sebanyak 6 siswa dengan 

presentase sebesar 15% dari 40 siswa Kelas X Bisnis dan Manajemen. Hal ini 

berarti siswa yang belum menguasai mata pelajaran Ekonomi Bisnis lebih 

banyak jika dibandingkan siswa yang sudah mencapai KKM, maka bisa 

disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan belajar siswa perlu diperbaiki karena 

masuk di tingkat ketuntasan belajar kategori Kurang atau Masih Rendah.  

 

Pengkategorian ini didukung oleh pengkategorian tingkat keberhasilan belajar 

siswa dengan persentase yang dikemukakan oleh Djamarah dan Arwan Zain 

dalam Turrohmah (2017:21) berikut ini:  

a. Istimewa / Maksimal, berarti siswa telah dan dapat menguasai seluruh 

materi pelajaran dengan persentase sebesar 100%, 

b. Baik Sekali / Optimal, berarti siswa telah dan dapat menguasai sebagian 

materi pelajaran dengan persentase sebesar 76%-99%, 

c. Baik / Minimal, berarti siswa telah dan dapat menguasai sedikit/tidak 

begitu banyak materi pelajaran dengan persentase sebesar 60%-75%, 

d. Kurang, berarti siswa yang telah dan dapat menguasai materi pelajaran 

masih kurang/rendah sekali dengan persentase sebesar <60%. 

 

Berikut ini tabel hasil Ulangan Harian Ekonomi Bisnis Semester Ganjil : 

 

Tabel 1. Hasil Ulangan Harian Ekonomi Bisnis Kelas X Bisnis dan 

Manajemen SMKS Kosgoro Penawartama Tahun 2020/2021 

 

Nilai Siswa 
Nilai (Frekuensi) Persentase 

UH-1 UH-2 UH-1 UH-2 

≥ 75 34 17 85% 42,5% 

< 75 6 23 15% 57,5% 

Jumlah 40 100% 

Rata-rata 

UH 
83,13 73,88 

Keterangan: KKM 

Ekonomi Bisnis adalah 75 

Sumber : Dokumentasi UH Ganjil Guru Ekonomi Bisnis SMKS Kosgoro. 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa dari 40 siswa Nilai Rata-rata 

Ulangan Harian Semester Ganjil UH-1 adalah 83,13 sedangkan nilai Rata-rata 

UH-2 adalah 73,88, ini berarti bahwa adanya penurunan nilai rata-rata sebesar 
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9,25 dengan nilai belum mencapai KKM 75 masih berjumlah banyak yaitu 6 

siswa pada UH-1 dan pada UH-2 berjumlah 23 siswa, sehingga dalam hal ini 

persentase siswa yang memiliki Rata-rata Hasil UH Rendah sebesar 15% UH-

1 dan 57,5% pada UH-2, ini menunjukkan bahwa ketercapaian hasil belajar 

siswa masih kurang optimal dalam mencapai nilai KKM 75, dan perlu adanya 

perbaikan untuk kedepannya. 

 

Tingkat keberhasilan belajar siswa yang masih kurang tersebut, diduga karena 

beberapa faktor baik dalam diri siswa, guru, interaksi siswa dengan siswa, 

interaksi siswa dengan guru, guru dengan guru dan lingkungan sekolah/aspek 

penunjang pembelajaran lainnya selama belajar dikelas. 

 

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan belajar tersebut yaitu Faktor 

Psikologis, seperti, bakat, dan motivasi siswa, Faktor Lingkungan Sekolah, 

seperti metode mengajar guru, sarana dan prasarana, Faktor Keluarga, seperti 

keadaan ekonomi keluarga, Faktor Lingkungan Masyarakat, seperti faktor 

pergaulan, kondisi lingkungan tempat tinggal. (Akhiruddin, dkk (2019:169) 

 

Permasalahan yang muncul berdampak sangat tidak baik terhadap proses dan 

pencapaian belajar siswa dalam melakukan aktivitas belajarnya, terlihat bahwa 

selama Peneliti melaksanakan observasi/pengamatan langsung proses belajar 

mengajar di Kelas X Bisnis dan Manajemen SMKS Kosgoro Penawartama, 

baik sebelum dimulainya pelajaran, sedang proses belajar mengajar, hingga 

selesai pembelajaran, ada beberapa fakta yang menarik dan diduga bisa 

menjadi faktor rendahnya hasil belajar siswa, yaitu pada sebelum dimulainya 

pembelajaran hanya ada beberapa siswa saja yang membaca buku catatan 

materi yang sebelumnya sudah dipelajari dan materi yang akan dipelajari, 

sedangkan sebagian siswa ada yang bersenda gurau bahkan keluar-keluar 

kelas, duduk-duduk didepan kelas mengobrol asik menunggu guru masuk ke 

kelas, sedangkan ketika akan mulai pembelajaran, guru memerintah 

mengumpulkan bukti catatan mereka dan membawanya kedepan kelas 

nyatanya masih banyak dari siswa yang belum menyelesaikan tugas mencatat 

rangkuman materi dari buku paket ekonomi bisnis padahal waktu yang 

diberikan sudah sangat lama, ini menandakan bahwa kesiapan, kedisiplinan, 

dan tanggungjawab siswa menyelesaikan tugas yang telah diberikan masih 
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kurang serta perlu ditegur agar tidak terulang kembali dikemudian hari. Maka 

dapat disimpulkan hasil belajar UTS Ganjil siswa banyak yang masih kurang 

mencapai KKM karena aktivitas belajar siswa awal hingga akhir belajar masih 

rendah. 

 

Berikut ini disajikan tabel data aktivitas belajar siswa: 

 

Tabel 2. Data Aktivitas Belajar Siswa selama Pembelajaran pada Mata 

Pelajaran Ekonomi Bisnis X Bisnis dan Manajemen per Sesi  

 

Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %

13 65 7 35 20 100 20 100 5 25 9 45 5 25 8 40 Tinggi

7 35 13 65 0 0 0 0 15 75 11 55 15 75 12 60 Rendah

Jumlah 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100

12 60 6 30 20 100 20 100 4 20 10 50 4 20 7 35 Tinggi

8 40 14 70 0 0 0 0 16 80 10 50 16 80 13 65 Rendah

Jumlah 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100

Sesi 1

Sesi 2

Sesi 

Belajar

Aktivitas Belajar Kategori

Visual Mendengar Menulis Menggambar Lisan Metrik Mental Emosional

Sumber : Hasil Observasi dan Wawancara saat belajar Ekonomi Bisnis 

 

Berdasarkan tabel data aktivitas belajar siswa selama proses pengamatan 

langsung pembelajaran, terdapat beberapa siswa yang masih terlihat kurang 

aktif, hal ini Peneliti nilai berdasarkan aspek pengamatan yaitu pada aktivitas 

visual, siswa mengamati proses pembelajaran dan media belajar, 

memperhatikan dengan seksama penjelasan guru dan membaca sumber 

belajar, kemudian aktivitas mendengarkan penyajian materi, 

pertanyaan/jawaban yang diberikan guru, lalu aktivitas menulis, menulis 

rangkuman/laporan, selanjutnya aktivitas menggambar peta konsep. Selain itu 

aspek nilai lainnya yaitu aktivitas lisan siswa dari mengajukan pertanyaan, 

menanggapi atau memberi pendapat, mengkomunikasikan fakta/prinsip/inti 

materi, dan menyampaikan kesimpulan. Aktivitas aspek pengamatan yang 

terakhir adalah aktivitas mental dan emosional siswa yaitu kemampuan 

berpikir dan menjawab pertanyaan/kuis diakhir pelajaran dari guru, serta 

banyaknya siswa yang terlihat merespon dengan antusias dan minat besar 

terhadap materi belajar.    
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Berbagai aktivitas belajar yang dilakukan menunjukkan bahwa aktivitas 

sangat berpengaruh terhadap hasil, jika aktivitas belajar tergolong tinggi maka 

hasil belajarnya juga tinggi, begitupula sebaliknya, sehingga sangat besar dan 

mempunyai pengaruh positif aktivitas belajar terhadap hasil belajar. (Sarianti, 

Aminuyati, dan Husni S. 2015:8) 

 

Berdasarkan hasil pengamatan berbagai aspek aktivitas belajar Tabel 2 diatas, 

didapatlah data aktivitas belajar siswa dengan hasil masih tergolong rendah 

dan belum optimal pada beberapa aktivitas belajar. Hal ini terlihat bahwa pada 

sesi belajar 1, persentase aktivitas belajar rendah tergolong besar pada 

aktivitas mendengar 65%, lisan 75%, metrik 55%, mental 75% dan emosional 

60%, sedangkan besarnya persentase aktivitas belajar tinggi tergolong kecil 

pada aktivitas mendengar 35%, lisan dan mental 25%, metrik 45%, dan 

emosional 40%, meskipun aktivitas visual 65%, aktivitas menulis dan 

menggambar 100% sudah optimal, masih saja ada beberapa siswa yang 

kurang menunjukkan tingkat keaktifan yang baik selama pelajaran. Pada sesi 

belajar 2, persentase aktivitas belajar rendah juga rata-rata besar pada bagian 

tabel persentase kategori rendah aktivitas mendengar yaitu 70%, kemudian 

lisan dan mental 80%, dan emosional 65%, sedangkan besarnya persentase 

aktivitas belajar tinggi tergolong kecil pada aktivitas mendengar 30%, lisan 

dan mental 20%, emosional 35%, dan metrik 50%, meskipun aktivitas visual 

60%, aktivitas menulis dan menggambar 100% sudah optimal. Hal ini 

menggambarkan bahwa pada aktivitas visual, menulis dan menggambar sudah 

optimal, sedangkan pada aktivitas mendengar, lisan, metrik, mental, dan 

emosional masih belum optimal, sehingga perlu adanya solusi tepat 

meningkatkan beberapa aktivitas belajar yang masih tergolong rendah dan 

belum optimal tersebut. 

 

Pelaksanaan pengamatan dengan hasil masih ada aktivitas yang belum optimal 

itu, terlihat bahwa ketika guru menjelaskan materi pelajaran, ada beberapa 

siswa yang tidak memperhatikan, bermain sendiri, mengobrol diam-diam 

dibelakang dengan temannya, main hape dan bahkan ada yang 

menguap/mengantuk, hal ini karena guru menjelaskan hanya dengan metode 

ceramah sehingga tidak menarik minat siswa untuk memperhatikan dan 

mengikuti pembelajaran materi dengan sungguh-sungguh, akibatnya siswa 
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juga merasa bosan/jenuh hingga mengantuk, selain itu media belajar hanya 

buku paket dan hanya memperhatikan guru mencatat di papan tulis, sumber 

belajar siswa hanya catatan dari papan tulis atau buku paket sekolah saja, 

siswa masih kurang mencari referensi sumber belajar lain, ini berarti 

pemanfaatan TIK masih kurang optimal sesuai dengan Kurikulum 2013, maka 

siswa masih cenderung pasif tidak adanya perlibatan peran aktif siswa dalam 

belajar sehingga masih bersumber dan berpusat kepada guru (teacher center) 

bukan berpusat pada siswa (student center) dengan guru sebagai pembimbing 

dan fasilitator.  

 

Pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada guru (teacher center 

approach) ini hanya guru saja yang mempunyai kendali penuh, seharusnya 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student 

center approach) dimana peran siswa terlibat sangat besar dan aktif dengan 

bimbingan arahan dari guru melalui strategi pembelajaran yang bervariasi 

seperti problem, project, inquiry, dan discovery serta pembelajaran induktif 

sesuai kurikulum 2013 yang berlaku saat ini sehingga kreativitas dan potensi 

dalam diri siswa dapat dikembangkan melalui aktivitas secara langsung. 

(Abdullah, 2017:48) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Ekonomi Bisnis, ternyata masalah 

kurang optimalnya pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dikarenakan 

terbatasnya jumlah media belajar interaktif seperti LCD Proyektor sekolah 

kurang mencukupi/kurang tersedia banyak/terbatas. Selain itu, guru juga 

belum menerapkan dengan sering variasi-variasi model pembelajaran yang 

melibatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai 

kurikulum 2013 yang bisa meningkatkan aktivitas belajar, keterampilan-

keterampilan siswa dan hasil belajar siswa, sehingga siswa disini masih 

terlihat kurang aktif, seperti ketika diberikan pertanyaan oleh guru mengenai 

materi, para siswa masih takut dan hanya diam menghindari/tidak mau 

menjawabnya, bahkan ketika ditunjuk juga masih gugup dalam 

menjawab/menyampaikan jawabannya, hal ini karena aktivitas emosional dan 

keterampilan berpikir dan berbicara/komunikasi siswa masih kurang.  
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Guru mengalami kesulitan meningkatkan aktivitas belajar siswa dan bingung 

memilih model pembelajaran yang tepat efektif, serta guru juga masih kurang 

menerapkan dengan sering metode diskusi yang melibatkan peran aktif siswa, 

interaksi baik membawa positif ke hasil belajar siswa agar siswa tidak asik 

sendiri dan bisa meningkatkan kolaboratif antar siswa dan temannya, 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi baik berbicara, mengutarakan 

pendapat, memberikan saran, serta kemampuan berpikir kreatif dan berpikir 

kritis pada siswa sehingga siswa masih pasif. 

 

Aktivitas belajar siswa yang seperti itu akan mengakibatkan pada kurangnya 

keterampilan siswa dan peningkatan hasil belajar siswa masih di bawah KKM. 

Hingga pada akhir proses pembelajaran pun, disaat guru memberikan kuis 

berupa pertanyaan soal berkaitan dengan materi yang sudah dijelaskan, masih 

ada beberapa siswa yang menjawab dengan tidak benar dan atau tidak tepat, 

bahkan ketika pada proses bersama-sama menyimpulkan materi antara guru 

dengan siswa, sebelumnya guru menunjuk siswa untuk memberikan 

kesimpulan atas keseluruhan materi yang sudah dipelajari, masih ada siswa 

yang bingung apa saja kesimpulan yang perlu disampaikan, masih takut 

menyampaikan/tidak berani, namun ada juga beberapa siswa yang bisa 

menyimpulkan dengan baik dan hanya sedikit yang mau dan berani 

mengutarakan/menjelaskannya. 

 

Kurangnya variasi dan bingung memilih model yang tepat, metode belajar 

hanya mencatat tersebut benar-benar mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar 

siswa dan selama proses belajar mengajar keterampilan yang harus dikuasai 

siswa baik penguasaan konsep materi, penguasaan komunikasi, kreatifitas, 

berpikir kritis dan mengintegrasikan berbagai media belajar lainnya yang 

berbasis teknologi masih kurang ditingkatkan dengan optimal, maka siswa 

masih pasif, merasa jenuh/bosan, bahkan mengantuk.  

 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa adalah menerapkan 

model-model Pembelajaran pada Kurikulum 2013 yang tepat diterapkan 
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selama pembelajaran yang nantinya bisa meningkatkan potensi diri, 

kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran dan hasil belajar maupun aktivitas belajar 

menjadi lebih baik lagi. Model pembelajaran yang paling diutamakan/sering 

diterapkan pada pembelajaran kurikulum 2013 tersebut diantaranya Problem 

Based Learning, Project Based Learning, Discovery Learning, dan Inquiry 

Based Learning. Berbagai model ini mengarahkan pembelajaran kepada siswa 

agar menjadi pusat belajar dan bergerak aktif mengikuti jalannya proses 

pembelajaran yang tidak hanya berpusat kepada guru semata, jadi pemakaian 

model pembelajaran ini membuat siswa meningkatkan aktivitas belajarnya 

atau biasa disebut dengan istilah student center (pembelajaran berpusat pada 

aktivitas siswa) dengan guru sebagai pembimbing dan fasilitator jalannya 

proses belajar mengajar. 

 

Pemilihan model pembelajaran yang akan dipilih untuk diterapkan pada 

proses pembelajaran mata pelajaran ekonomi bisnis ini dan menarik Peneliti 

terapkan agar bisa meningkatkan hasil belajar dengan tetap memperhatikan 

aktivitas belajar siswa adalah Model Problem Based Learning dan Project 

Based Learning. Melalui penerapan kedua model pembelajaran yang akan 

peneliti kaji ini, harapannya bisa meningkatkan berbagai keterampilan siswa 

baik keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, keterampilan memecahkan 

masalah, keterampilan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, yang mengarah 

pada peningkatan aktivitas belajar siswa menjadi lebih aktif dan mencapai 

hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi bisnis sesuai tujuan pembelajaran 

yang diinginkan. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis sangat tertarik untuk 

mengkaji penelitian perbandingan penerapan model PBL dan PjBL serta 

perbedaan hasil belajar siswa menggunakan kedua model pembelajaran 

tersebut dengan tetap memperhatikan aktivitas belajar siswa, sehingga 

dilakukan penelitian yang berjudul “Studi Perbandingan Hasil Belajar 

Ekonomi Bisnis Menggunakan Model Problem Based Learning dan 

Project Based Learning dengan Aktivitas Belajar sebagai Pemoderasi.”  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terlihat, diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Sebanyak 85% hasil belajar ekonomi bisnis siswa dibawah KKM. 

2. Aktivitas belajar siswa tergolong rendah selama pelajaran di kelas. 

3. Rendahnya aktivitas emosional dan keterampilan berkomunikasi siswa 

4. Kurangnya pengetahuan dan penguasaan media belajar berbasis digital 

5. Selama pelaksanaan KBM siswa masih pasif dan malu bertanya. 

6. Akibat adanya pandemi, variasi teknis pembelajaran kurang bervariasi 

siswa hanya mencatat dan tanyajawab saja, kurang adanya sesi diskusi. 

7. Kurangnya penerapan model-model pembelajaran seperti PBL PjBL 

8. Siswa merasa jenuh pembelajaran dengan hanya ceramah dan mencatat 

9. Kurangnya pengoptimalan media pembelajaran dan terbatasnya fasilitas 

pendukung pembelajaran seperti LCD Proyektor. 

10. Minat belajar dan kemampuan berpikir siswa dinilai masih kurang dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang luas, pembatasan masalah pada 

penelitian ini dibatasi hanya pada kajian membandingkan Hasil Belajar 

Ekonomi Bisnis menggunakan Model Problem Based Learning dan Model 

Project Based Learning dengan Aktivitas Belajar sebagai Pemoderasi pada 

Kelas X Bisnis dan Manajemen SMKS Kosgoro Penawartama. 

 

 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang ada pada penelitian 

ini, maka rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut:  

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang diajar 

menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan 

siswa yang diajar menggunakan Model Pembelajaran Project Based 

Learning? 
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2. Apakah ada perbedaan hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang aktivitas 

belajarnya tinggi dengan hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang aktivitas 

belajarnya rendah? 

3. Apakah hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang diajar menggunakan 

Model Pembelajaran Problem Based Learning lebih tinggi dibandingkan 

dengan hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang diajar menggunakan 

Model Pembelajaran Project Based Learning pada siswa yang aktivitas 

belajarnya tinggi? 

4. Apakah hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang diajar menggunakan 

Model Pembelajaran Project Based Learning lebih tinggi dibandingkan 

dengan hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang diajar menggunakan 

Model Pembelajaran Problem Based Learning pada siswa yang aktivitas 

belajarnya rendah? 

5. Apakah ada interaksi antara Model Pembelajaran dengan Aktivitas Belajar 

terhadap Hasil Belajar siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Bisnis? 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang diajar 

menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan 

siswa yang diajar menggunakan Model Pembelajaran Project Based 

Learning. 

2. Mengetahui perbedaan hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang aktivitas 

belajarnya tinggi dengan siswa aktivitas belajarnya rendah. 

3. Mengetahui perbedaan lebih tinggi antara penggunaan Model 

Pembelajaran Project Based Learning dengan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning pada pencapaian hasil belajar ekonomi bisnis 

siswa yang aktivitas belajarnya tinggi. 

4. Mengetahui perbedaan lebih tinggi antara penggunaan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning dengan Model Pembelajaran 
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Project Based Learning pada pencapaian hasil belajar ekonomi bisnis 

siswa yang aktivitas belajarnya rendah. 

5. Mengetahui adanya interaksi antara Model Pembelajaran dengan Aktivitas 

Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Bisnis. 

 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat secara Teoritis : 

a. Menambah dan melengkapi pengetahuan keilmuan serta teori-teori 

pada penelitian terdahulu. 

b. Memberikan informasi dan pembuktian penting tentang bagaimana 

model pembelajaran inovatif dapat meningkatkan hasil belajar dan 

aktivitas belajar siswa pada era abad 21. 

c. Menjadi referensi bagi peneliti lain dalam memperluas dan 

mengembangkan pengkajian keilmuan terkait model belajar, hasil 

belajar, dan aktivitas belajar dalam dunia pendidikan. 

2. Manfaat secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

Manfaatnya yaitu dapat dijadikan acuan agar lebih aktif dalam belajar 

maupun berdiskusi, mengasah kemampuan berkomunikasi, 

penguasaan konsep materi, berpikir kritis dan kreatif serta memotivasi 

siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya. 

b. Bagi Guru 

Manfaatnya yaitu dapat dijadikan masukan alternative penyampaian 

materi dengan model yang bervariasi dan bisa membantu 

meningkatkan motivasi guru untuk menarik minat belajar siswa agar 

lebih kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif. 

c. Bagi Sekolah 

Manfaatnya yaitu dapat dijadikan masukan perbaikan dan 

pengembangan serta penetapan kurikulum putusan terbaik dalam 

menunjang proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. 
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d. Bagi Peneliti 

Manfaatnya yaitu dapat dijadikan bahan pustaka atau referensi bagi 

peneliti lainnya dan menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya agar 

lebih banyak lagi peneliti yang mengkaji lebih dalam dan terperinci 

terkait model pembelajaran yang lebih baik diterapkan dalam 

pembelajaran, baik dalam penelitian yang sama maupun berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

e. Bagi Prodi 

Manfaatnya adalah penelitian ini menjadi sumbangan pengetahuan dan 

kontribusi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Penelitian 

sehingga terlaksananya misi Prodi serta menjadi referensi sumber 

penelitian yang baik bagi mahasiswa-mahasiswa kedepannya dalam 

melaksanakan penelitian sesuai karakteristik Prodi Pendidikan 

Ekonomi sehingga menunjang mutu lulusan.  

 

 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup penelitian mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Model Pembelajaran Problem Based Learning 

( X1 ) , Model Pembelajaran Project Based Learning ( X2 ) , Aktivitas 

Belajar ( M ), dan Hasil Belajar Ekonomi Bisnis ( Y ). 

2. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian adalah Siswa Kelas X Bisnis dan Manajemen. 

3. Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah bertempat di SMKS Kosgoro 

Penawartama, Tulang Bawang. 

4. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 

2021/2022. 

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian 

Ruang lingkup Ilmu Penelitian ini adalah Pendidikan Ekonomi. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

 

Berdasarkan pada pembatasan masalah, pada bagian tinjauan pustaka yang 

merupakan bagian yang akan menjelaskan dan menjadi landasan teori-teori 

yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini, maka bagian 

tinjauan pustaka ini akan membahas terkait Hasil Belajar dan teori yang 

mendasarinya, Mata Pelajaran Ekonomi Bisnis, Model Pembelajaran, Model 

Problem Based Learning, Model Project Based Learning, dan Aktivitas 

Belajar. Berikut ini pembahasan terperincinya: 

1. Hasil Belajar 

Hasil Belajar dapat diuraikan definisinya dengan memahami dua kata 

yaitu hasil dan belajar. Hasil adalah suatu produk akhir yang diperoleh atas 

usaha siswa dalam keseluruhan pembelajaran sedangkan belajar adalah 

usaha sadar yang mengakibatkan perubahan tingkah laku siswa. Maka, 

hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh siswa sebagai produk akhir 

setelah melaksanakan keseluruhan proses pembelajaran dari suatu usaha 

sadar yang merubah tingkah laku dan menambah pengetahuan siswa  

 

Pencapaian hasil belajar perlu adanya proses bermakna dan menimbulkan 

perubahan serta perbaikan terhadap diri siswa. Perlu dipahami juga bahwa 

belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan bentuk 

pertumbuhan dan perubahan dalam cara-cara bertingkah laku, timbulnya 

pengetahuan baru, serta timbul dan berkembangnya sifat-sifat sosial, 

susila, dan emosional. (Aqib,2010:42). 
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Menurut Wilujeng (2014:13) menyatakan bahwa Belajar merupakan 

kegiatan berproses atau kegiatan paling pokok dan penting dalam 

meningkatkan perubahan dalam diri individu atau siswa serta menambah 

pengetahuan untuk mencapai tujuan pendidikan.  

 

Belajar adalah suatu hal yang penting untuk disadari betapa pentingnya 

melakukan kegiatan belajar. Manfaat yang didapatkan dengan belajar 

sangat besar dalam membantu menghadapi segala masalah dan hambatan 

yang datang dikemudian hari setiap menjalankan segala urusan pada 

aspek-aspek kehidupan, terutama belajar tidak bisa dipisahkan pada aspek 

pendidikan baik lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

Tujuan yang ingin dicapai yaitu adanya perubahan perilaku dan menjadi 

bertambahnya pelajaran dan pengalaman, wawasan ilmu dan pengetahuan 

yang berawal dari rasa ingin tahu, menjadi tahu setelah melakukan 

kegiatan belajar, sehingga bisa membantu kehidupan lebih bermartabat 

dan sejahtera. Pernyataan ini didukung oleh Hamalik dalam Bahtiar 

(2017:20), belajar ini adalah suatu tahapan kegiatan yang mempunyai 

tujuan yang ingin dicapai melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan 

sesuai prosedur/langkah-langkah yang direncanakan agar tercapai seperti 

yang diinginkan.  

 

Pandangan berbeda disampaikan Suryabrata dalam Ningsi (2016:16), 

bahwa belajar ditandai adanya perubahan dalam diri memperoleh 

pengalaman sehingga awalnya tidak tahu menjadi tahu dan merupakan 

hasil interaksi/keterhubungan baik dengan lingkungan sekitar individu.  

 

Pendapat tersebut sejalan dengan J Neweg dan W. H. Buston, W. H. 

Buston melihat belajar sebagai perubahan perilaku pribadi dan perubahan 

pribadi dan lingkungan. Perubahan yang terjadi pada diri seseorang, 

melibatkan seluruh aspek kepribadian, dan tentunya sejalan interaksinya 

dengan lingkungan. Proses tingkah laku seseorang berubah menjadi hasil 

yang didapatkannya dari pengalaman dasar, yaitu proses dalam diri 

sendiri, proses pengalaman dan proses perubahan perilaku. (Suardi, 

2018:9). 

 



17 
 

Belajar menuju perubahan disini adalah proses/kegiatan/usaha yang 

dilakukan individu bertujuan untuk perubahan perilaku/kepribadian dalam 

jiwa raga individu itu sendiri maupun perubahan kognitif, afektif, 

psikomotorik yang diperoleh dari latihan dan atau pengalaman dasar dari 

interaksi dengan lingkungan sekitarnya. 

 

Sejalan dengan pendapat diatas, belajar merupakan aktivitas yang 

dilaksanakan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh setiap individu 

hingga membawa perubahan, mulai dari belum tahu atau tidak tahu sama 

sekali menjadi tahu, tidak dapat berbicara menjadi dapat berbicara, dapat 

berjalan, dapat menggenggam, tidak dapat membaca menjadi bisa 

membaca, dan perubahan yang lainnya. Belajar ini adalah proses yang 

dilakukan individu yang bisa merubahnya melalui interaksi dengan 

lingkungan disekitarnya sehingga bisa membawa kearah baik maupun 

buruk bagi individu tersebut. Menurut Dimyati dalam Ningsi (2016:16), 

apabila perilaku yang dihasilkan memberikan respon lebih baik dapat 

dikatakan suatu kegiatan yang dilakukan itu adalah usaha belajar, 

sedangkan jika responnya menurun maka dikatakan kegiatan belajar tidak 

dilakukan individu. Sehingga disimpulkan bahwa belajar yang dilakukan 

atau tidak dilakukan membawa dampak kearah baik dan buruknya 

kehidupan individu.  

 

Maksud dari membawa kearah baik atau buruk diatas adalah belajar 

berpengaruh kedepannya bagi individu dapat bertumbuh dan berkembang 

sesuai pengalamannya hingga membawa perubahan diri baik internal 

maupun eksternal dan atau dari segi fisik dan psikisnya serta interaksi 

sosialnya. (Wahab dan Rosnawati, 2021:2). 

 

Sudut pandang Skinner mempercayai bahwa belajar adalah sebuah 

tindakan. Kepada siapa setelah belajar, responnya akan lebih baik, jika 

tidak belajar, reaksinya mengurangi atau responnya menurun. Pandangan 

Sagne berbeda, pikirnya belajar adalah proses kognitif yang mengubah 

sifat rangsangan lingkungan, mengolah informasi menjadi kesesuaian 

baru, berupa keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai dari hasil 

rangsangan lingkungan dan proses kognitif. (Suardi, 2018:10). 
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Berdasarkan berbagai pandangan dan pendapat ahli diatas, maka belajar 

merupakan suatu kegiatan dilakukan individu secara sadar disengaja atau 

tidak dan memiliki tujuan yang mengarah kepada perubahan tingkah laku 

atau kepribadian, pertumbuhan dan perkembangan diri dari aspek 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan baru lainnya secara fisik, 

psikis, serta sosial yang didapatkannya melalui pengalaman dalam 

kehidupan sehari-hari dari sejak lahir dalam lingkungan keluarga, tumbuh 

dewasa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya sampai akhir hayat 

dengan tidak hanya berpusat pada pengetahuan saja namun mampu 

mengevaluasi dampak pada diri individu tersebut agar mendapatkan 

manfaat untuk kehidupan kearah yang lebih baik kedepannya. Atau 

dengan kata lain dari unsur-unsur atau elemen definisi belajar bahwa 

belajar secara umum didefinisikan sebagai: perubahan diri pada diri 

sendiri seseorang tersebut baik pemahaman, keterampilan dan sikap adalah 

hasil dari proses empiris. Belajar akan merubah perilaku individu baik 

pada diri individu itu sendiri secara kognitif maupun interaksinya dengan 

lingkungan disekitarnya secara sosial, karena belajar disini merupakan 

hasil dari pengalaman yang telah didapatkannya melalui proses/tahapan 

dari apa yang dilakukannya melalui tindakan yang bisa memberikan 

respon atau reaksi dampak baik dan buruk dalam kehidupannya. 

 

Dapat ditarik dua garis besar konsep belajar yang telah dijelaskan dalam 

definisi/pengertian belajar diatas, bahwa pertama belajar merupakan usaha 

sadar yang dilakukan sengaja/tidak yang mempunyai tujuan pada 

perubahan tingkah laku individu secara mental dan emosional/fisik dan 

psikis dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik atau kecakapan baru 

lainnya. Sedangkan yang kedua, belajar adalah usaha sadar yang diperkuat 

dengan tindakan mengarah pengaruh baik/buruk memberi manfaat 

kedepannya dari individu akibat dari pengetahuan, keterampilan, sikap 

yang diperolehnya dari latihan atau pengalaman dalam kehidupan sehari-

hari berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. 
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Pada dasarnya dalam proses belajar bisa dikatakan berhasil apabila ada 

tindakan dan perubahan yang ada pada diri individu baik dipengaruhi dari 

dalam dirinya maupun luar dirinya selama melaksanakan proses belajar 

tersebut, hal inilah yang menjadi tolak ukur bahwa belajar tidak bisa 

terlepas dengan dasar-dasar yang menjadi acuan bahwa perubahan-

perubahan yang terjadi dapat terlihat, diamati, dan dievaluasi. Maka 

berdasarkan pada ketentuan ini, proses belajar dirasa efektif menghasilkan 

perubahan apabila mempunyai landasan yang kuat yaitu sebuah teori 

belajar, yang mana landasan ini akan memberikan gambaran garis besar 

bagaimana proses belajar bisa mengarahkan kepada hasil belajar yang 

diharapkan membawa dampak baik dan perubahan dalam diri individu.  

 

Teori belajar yang sering dijadikan landasan selama proses belajar 

diantaranya teori belajar behavioristik, teori belajar kognitivistik, teori 

belajar humanistik, dan teori belajar konstruktivistik. Pada teori belajar 

behavioristik, penekanan perubahan selama proses belajar adalah pada 

perubahan tingkah laku, teori belajar kognitivistik lebih menekankan pada 

aspek kognitif siswa dalam menyerap pengetahuan yang didapatkannya 

selama proses belajar, dan pada teori belajar humanistik lebih menekankan 

kepada siswa untuk berpikir secara induktif, diberikan kebebasan atau 

dengan kata lain memanusiakan manusia artinya siswa bebas menentukan 

pilihan bagi dirinya, baik menemukan sendiri isi materi/konsep-konsep 

terkait materi selama proses belajar dengan guru sebagai fasilitator. 

Sedangkan pada teori belajar konstruktivistik memberikan dasar yang lebih 

kompleks pada siswa karena teori ini lebih menekankan pada 

pembangunan/perkembangan diri siswa dimana pengetahuan yang 

didapatkannya bisa diolah melalui kemampuan berpikirnya memberikan 

solusi baik yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata dan bisa 

mengembangkan aspek-aspek dalam diri menjadi lebih baik seperti, 

berpikir kritis dan kreatif, motivasi, pengembangan ide/gagasan, lebih 

mandiri, bisa memberikan manfaat dan bertanggung jawab baik bagi 

dirinya, orang lain maupun lingkungannya. 
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Hasil belajar sendiri merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

apa yang terjadi dari kegiatan belajar di kelas, di sekolah maupun di luar 

sekolah. Sehingga keberhasilan pembelajaran terjadi jika adanya 

perubahan tingkah laku dan meningkatnya pemahaman siswa akibat proses 

belajar tersebut serta hasil belajar ini dapat diketahui dari hasil evaluasi 

yang dilakukan oleh guru. 

 

Selaras dengan pernyataan Wilujeng terhadap hasil belajar diatas, 

Kasmadi dan Sunariah (2013:44) mendefinisikan hasil belajar sebagai 

suatu perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran. Perubahan perilaku tersebut dapat diamati dan diukur dalam 

bentuk perubahan pengetahuan siswa sebagai hasil belajar dan proses 

interaksi dengan lingkungannya yang diwujudkan melalui pencapaian 

hasil belajar sehingga mencapai tujuan pendidikan. 

 

Menurut Purwanto dalam Pratiwi (2017:9), umumnya tujuan pendidikan 

dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga ranah yaitu ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai dasar 

untuk mengetahui dan mengukur seberapa jauh seseorang menguasai 

materi untuk mencapai tujuan pengajaran.  

 

Pandangan lain dari beberapa pendapat tentang hasil belajar diatas, ada 

yang mengemukakan hasil belajar merupakan penilaian hasil usaha 

kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf 

maupun kalimat yang dicapai oleh setiap siswa dalam periode tertentu. 

Selain itu hasil belajar mempunyai keterkaitan dengan pengukuran, 

kemudian terjadinya suatu penilaian dan akan menuju pada proses evaluasi 

belajar yang bersifat hierarki dan evaluasi disini telah didahului dengan 

penilaian sedangkan penilaian telah didahului dengan proses pengukuran. 

(Mukhdi, 2015:12) 

 

Menurut Slameto (2013:30), hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang 

telah dicapai siswa setelah melakukan aktivitas pada mata pelajaran 

tertentu dan dinyatakan dalam bentuk nilai yang diukur dengan suatu tes 

dan setelahnya dievaluasi. Selaras dengan pendapat Slameto tersebut, 
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Jumraini (2018:656) menegaskan bahwa hasil belajar adalah penguasaan 

atau pengalaman yang dicapai siswa yang merupakan penentu akhir dalam 

melaksanakan serangkaian aktivitas belajar berupa skor yang menjadi 

milik siswa. 

 

Berdasarkan penjelasan terkait hasil belajar pada penelitian ini, maka teori 

yang paling mendasari adalah teori belajar konstruktivistik. Teori belajar 

ini menekankan proses belajar pada konstruktif yang dibangun, dibentuk 

maupun dikembangkan sendiri oleh siswa melalui sebuah ide-ide yang 

muncul yang nantinya akan dipikirkan bagaimana realisasi ide menjadi 

nyata, dan berpikir ini meningkatkan kemampuan kognitifnya yang telah 

didapatkannya melalui pengalaman dan atau interaksinya dengan 

lingkungan luar atau lingkungan sosialnya seperti berinteraksi dengan 

individu lain secara kolaboratif, kritis dan aktif serta proses belajarnya 

dalam mengembangkan kemampuan diri terbantu oleh guru sebagai 

fasilitator lancarnya proses konstruktivis. Guru wajib meningkatkan 

kemandirian, kemampuan siswa baik pengetahuannya maupun segala 

keterampilannya sehingga siswa mencapai hasil belajar yang optimal 

sesuai tujuan dalam belajar. 

 

Teori belajar ini dikemukakan oleh Lev. Vygotsky, sering dikenal teori 

belajar sosiokultural yaitu menitiberatkan pada cara belajar melalui 

bantuan individu lain pada zona terbatas dalam diri individu atau Zona 

Perkembangan Proksimal serta Mediasi. (Syahril, 2021:29) 

 

Penggambaran ciri-ciri seseorang/individu/siswa dikatakan belajar dalam 

teori belajar konstruktivistik ini terjelaskan pada pendapat Driver dan 

Oldhan dalam Syahril (2021:27) sebagai berikut: 

1. Orientasi, disini siswa memiliki kesempatan meningkatkan motivasi 

diri mempelajari topik/materi melalui observasi. 

2. Elitasi, disini siswa berani menyampaikan gagasannya melalui diskusi, 

menuliskannya, melalui pembuatan poster, dan bentuk lainnya. 

3. Restrukturisasi ide, siswa mulai menjelaskan secara utuh ide/gagasan 

dengan gagasan orang lain, membentuk ide yang baru lagi, dan 

mengevalusinya. 
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4. Penggunaan ide baru pada setiap situasi, siswa dapat mengaplikasikan 

ide-ide/pengetahuan baru yang ada atau terbentuk itu pada berbagai 

situasi. 

5. Review, disini siswa saat mengaplikasikan ide/pengetahuan baru tadi, 

akan direvisi baik menambah atau merubahnya. 

 

Menurut dasar teori pandangan konstruktivistik diatas, dapat disimpulkan 

bahwa dalam teori ini, pikiran adalah suatu bagian penting pada siswa 

untuk menggambarkan secara rinci atau mengintepretasikan peristiwa, 

objek, maupun pandangan mengenai dunia nyata lainnya yang berasal dari 

pengetahuan awal yang didapatkan siswa saat belajar. Pendukung lainnya 

adalah lingkungan luar belajar siswa dengan bantuan guru atau individu 

lainnya sehingga siswa awalnya kurang paham menjadi lebih paham. Pada 

akhirnya akan adanya review ataupun proses evaluasi yang bisa 

mengarahkan proses belajar siswa menjadi lebih aktif lagi, melalui 

pemberian tugas terstruktur dan sistematis yang bisa memunculkan 

perkembangan kognitif dan membangun pengetahuan dasar maupun 

pengetahuan barunya dengan memikirkan ide atau gagasan dalam diri 

yang nantinya diutarakan kepada siswa lain secara kolaboratif. Proses 

belajar menuntut kemampuan berpikir siswa agar menjadi lebih mandiri, 

kreatif, kritis menyelesaikan masalah dalam mencari solusinya dan 

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, membentuk 

pengalaman bermakna, serta mampu mengevaluasi segala kemungkinan 

yang muncul selama proses belajarnya yang nantinya bisa diterapkan atau 

diaplikasikan dalam kehidupan nyata. 

 

Berdasarkan dari penjelasan berbagai pandangan ahli terkait 4 Teori 

Belajar yang sudah diuraikan diatas, pada penelitian ini, teori belajar yang 

Peneliti pilih dan dirasa sesuai dengan model pembelajaran berbasis 

masalah dan berbasis proyek adalah Teori Konstruktivistik. Hal ini karena 

proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah menuntut siswa agar berpikir kritis atas masalah yang ada, 

mengidentifikasi segala kemungkinan awal mula masalah itu muncul, 
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sehingga siswa menggunakan kemampuan berpikirnya dari pengetahuan 

yang telah didapatkan sebelumnya sebagai sumber pengalaman dalam diri 

dan mengaitkannya dengan dunia nyata sebagai lingkungan luar dengan 

pengarahan dari seorang guru hingga nantinya memberikan berbagai 

alternatif solusi pemecahan masalah yang dihasilkan, selain itu melalui 

model pembelajaran berbasis proyek juga menuntut siswa agar 

mengutarakan ide/gagasannya yang awalnya terpikirkan kemudian 

disampaikannya kepada siswa/individu lain melalui proyek terencana 

dengan jangka waktu penyelesaian yang sudah ditentukan atau 

menghasilkan produk tertentu sehingga bermanfaat bagi dirinya sebagai 

pembelajar disekolah, bermanfaat terhadap siswa lain dan bahkan 

lingkungan sekitarnya dalam dunia nyata.  

 

Kedua model pembelajaran dengan berlandaskan Teori Konstruktivistik ini 

akan selalu memunculkan peningkatan kemampuan/keterampilan siswa 

dalam proses belajar sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi 

tingkat aktivitas belajar siswa, hal ini karena setiap tahapan proses 

belajarnya kemampuan dalam diri siswa teraktualisasi, bermakna, 

terealisasi melalui kolaboratif, berpikir kreatif dan kritis, komunikatif, 

sesuai pembelajaran kurikulum 2013 yaitu proses belajar berpusat pada 

aktivitas siswa dengan guru sebagai fasilitator sehingga siswa menjadi 

aktif dan mengarah kepada perolehan pengetahuan baru yang nantinya 

bisa dimanfaatkan siswa dalam menghadapi berbagai tantangan/masalah 

yang mungkin terjadi dalam dunia nyata atau dalam kehidupannya 

dikemudian hari. 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Keberhasilan proses pembelajaran secara garis besar dipengaruhi oleh 

Faktor Internal yaitu faktor jasmani dan rohani, faktor psikologis seperti 

perhatian, minat, bakat dan Faktor Eksternal, yaitu faktor lingkungan luar 

seperti lingkungan sekolah meliputi sarana prasarana, komponen 

pendidikan, serta lingkungan keluarga dan masyarakat. (Slameto, 

2013:60).  
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Indikator-Indikator Hasil Belajar 

Tentunya dalam mencapai keberhasilan belajar adanya beberapa indikator-

indikator untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu diklasifikasikan menjadi 

tiga ranah atau tiga aspek meliputi aspek kognitif, aspek afektif dan aspek 

psikomotorik. Berikut ini beberapa indikator yang terdapat dalam setiap 

aspek mencapai tujuan pendidikan sebagai Indikator Keberhasilan Belajar: 

1. Aspek Kognitif, penggolongan ranah kognitif oleh Bloom dalam 

Prasetya (2012:108) terdiri dari enam kelas atau tingkat yaitu 

pengetahuan dilihat dari kemampuan ingatan siswa, pemahaman 

dilihat dari kemampuannya memahami konsep, penerapan dilihat dari 

kemampuan menyeleksi/memilih cara yang tepat, analisis dilihat dari 

kemampuan menganalisis, sintesis dilihat dari kemampuan 

menggabungkan unsur pokok ke struktur baru, dan evaluasi dilihat dari 

kemampuan yang dilakukan sebelumnya dinilai dan perlunya untuk 

perbaikan kedepan bagi siswa.  

2. Aspek Afektif, aspek ini berkaitan dengan perhatian, sikap, nilai-nilai 

dan apresiasi, perasaan, dan emosi. Aspek afektif ini memiliki 

tingkatan yaitu penerimaan, merespon atau menanggapi, 

menilai/menghargai, mengorganisasi/mengatur diri, dan karakterisasi 

nilai atau pola hidup. 

3. Aspek Psikomotorik, aspek ini menekankan keterampilan yang 

dimiliki dan ditampilkan oleh siswa berupa keterampilan gerak 

maupun kinerjanya. Aspek ini berkaitan dengan tujuan meningkatkan 

keterampilan atau skill seseorang dengan tingkatan yaitu keterampilan 

meniru, menggunakan gerakan tubuh yang mencolok, ketepatan 

gerakan yang dikoordinasikan, merangkaikan perangkat komunikasi 

non-verbal, dan keterampilan naturalisasi/keterampilan berbicara. 

 

Indikator penilaian yang diukur ini saling memengaruhi satu sama lain 

terhadap diri siswa sehingga mampu merubah cara belajar siswa, tingkah 

laku siswa, dan meningkatkan keterampilannya dan menjadi bahan 

evaluasi pembelajaran kedepannya. 



25 
 

Menurut Turrohmah (2017:17), Kriteria atau Indikator Hasil Belajar pada 

prinsipnya meliputi segenap ranah psikologis yang mengalami perubahan 

sebagai akibat dari perolehan pengalaman dan peningkatan kemampuan 

siswa dalam proses belajar. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya 

siswa dalam menguasai materi pelajaran dapat dilihat melalui hasil 

belajarnya atau prestasi belajarnya. Jadi siswa dikatakan berhasil apabila 

prestasinya baik, jika tidak maka prestasinya belum baik atau buruk. 

 

Tingkat keberhasilan belajar siswa merupakan ukuran hasil upaya yang 

dilakukan pendidik dan peserta didik dengan berbagai faktor-faktor 

keberhasilan belajar, ada dua hal yang menjadi tolok ukur tingkat 

keberhasilan belajar siswa mulai dari daya serap siswa terhadap materi 

pelajaran dan capaian perubahan tingkah laku.  

 

Berikut ini tingkatan keberhasilan berdasarkan kategori dengan persentase 

yang dikemukakan oleh Djamarah dan Arwan Zain dalam Turrohmah 

(2017:21): 

a. Istimewa / Maksimal, berarti siswa telah dan dapat menguasai seluruh 

materi pelajaran dengan persentase sebesar 100%, 

b. Baik Sekali / Optimal, berarti siswa telah dan dapat menguasai 

sebagian materi pelajaran dengan persentase sebesar 76%-99%, 

c. Baik / Minimal, berarti siswa telah dan dapat menguasai sedikit/tidak 

begitu banyak materi pelajaran dengan persentase sebesar 60%-75%, 

d. Kurang, berarti siswa yang telah dan dapat menguasai materi pelajaran 

masih kurang/rendah sekali dengan persentase sebesar <60%. 

 

Ketentuan tingkat keberhasilan antara lembaga pendidikan satu dengan 

yang lainnya berbeda, bahkan pada saat ini satuan pendidikan sudah 

diberikan wewenang untuk dapat menentukan Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) sendiri namun tetap mengacu pada peraturan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan. 

 

Sehubungan dengan beberapa ulasan diatas, penting diperhatikan untuk 

dijadikan bahan evaluasi sehingga membawa perubahan baik kedepannya 

baik bagi diri siswa, cara mengajar guru, dan kualitas pendidikan pada 

umumnya. 



26 
 

 

 

2. Mata Pelajaran Ekonomi Bisnis 

Penelitian ini yang menjadi fokus sebagai keterkaitan dengan variabel 

yang diteliti adalah kajian mengenai hasil belajar ekonomi bisnis, maka 

landasan/teorinya adalah hasil belajar dan ekonomi bisnis. Untuk hasil 

belajar sendiri merupakan perolehan atas perubahan yang menjadi tolok 

ukur siswa dikatakan memiliki pemahaman atau tidak terhadap suatu 

materi yang sudah diberikan melalui berbagai aspek baik kognitif, afektif 

dan psikomotoriknya, sehingga muncul adanya peningkatan yang akan 

dinilai, diukur, dan dievaluasi atas proses belajar yang telah dilaksanakan. 

Sedangkan untuk Ekonomi Bisnis masuk kedalam ruang lingkup Ilmu 

Ekonomi, dimana pada tempat penelitian yaitu jenjang pendidikan 

menengah khususnya SMK, Ekonomi Bisnis ini adalah salah satu mata 

pelajaran revisi dari nama Mata pelajaran sebelumnya yaitu Pengantar 

Ekonomi dan Bisnis pada awal Kurikulum 2013 yang lalu.  

 

Berkaitan dengan lingkup ilmu penelitian ini, Ekonomi Bisnis masuk 

dalam ranah Ilmu Ekonomi yaitu Ilmu Ekonomi Terapan. Hal ini karena 

keseluruhan kegiatan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dan 

kesejahteraan ekonomi menggunakan landasan dasar yaitu teori ekonomi 

dan ilmu ekonomi dengan memperhitungkan segala kemungkinannya 

melalui metode kuantitatif, sehingga keputusan yang diambil bisa 

diprediksi membawa dampak baik atau buruk kedepannya, serta solusi 

tindakan dan kegiatan tertentu terencana. Perhitungan ini membawa 

keuntungan bagi individu. Seperti yang ditegaskan oleh Sembiring 

(2014:3), berbagai usaha individu atau organisasi yang dilaksanakan 

dengan melakukan penjualan barang/jasa kepada pelanggan atau 

kerjasama bisnis jenis lain melalui penggabungan ide, material, modal, 

tenaga kerja dan keterampilan kreatif-inovatif agar memperoleh 

keuntungan/profit serta memenuhi kebutuhan sendiri, keluarganya dan 

lingkungan masyarakat.  
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Bisnis secara histori dari asal bahasa inggris yaitu Bussines atau busy yang 

memiliki makna atau arti sibuk, maksudnya adalah individu/manusia, 

organisasi/komunitas, serta masyarakat disini sibuk melakukan berbagai 

kegiatan/pekerjaan. Tujuannya mencari keuntungan (Margahana dan Sri 

Sarwo Sari, 2019:2).  

 

Hal senada juga disampaikan oleh Purwanto (2020:1) terkait Bisnis yaitu 

suatu kondisi menggambarkan seseorang/individu atau berkelompok 

sedang sibuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang membawa 

keuntungan. Ilmu ekonomi dan bisnis ini mempunyai manfaat besar 

kedepannya terhadap perekonomian baik bagi individu ataupun sebuah 

organisasi dalam masyarakat, bangsa dan negara mencapai 

kemakmuran/kesejahteraan dan tingkat pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi jadi lebih baik. 

 

Secara rinci segala pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia tidak 

terpisahkan dari yang namanya alat pemuas kebutuhan, karena untuk 

memenuhi kebutuhan sangat diperlukan alat pemuas kebutuhan. Pada 

kenyataannya, dari hal itu muncul masalah karena semakin bertambahnya 

dan meningkatnya perkembangan kehidupan dan zaman yang semakin 

meningkat pesat, berdampak pula kepada bertambahnya keinginan dan 

kebutuhan manusia memenuhi ekonomi hidupnya. Sedangkan untuk alat 

pemuas kebutuhan ekonominya sangat terbatas, hal ini karena ada 

beberapa penyebab diantaranya manusia yang kurang memperhatikan dan 

mencari alternatif solusi untuk menciptakan alat pemuas kebutuhan dan 

adanya kelangkaan, kurangnya kesadaran masyarakat akan hidup hemat 

dan melestarikan segala sumber-sumber energi dalam kehidupannya serta 

kurangnya mengontrol diri terhadap keinginan yang bukan prioritas 

pokok. 

 

Berdasarkan masalah tersebut diatas, masalah inilah yang menjadi latar 

belakang munculnya ilmu ekonomi dan pentingnya mempelajari ilmu 

ekonomi dalam kelangsungan hidup manusia. Ekonomi sendiri adalah 

istilah yang diperkenalkan melalui bahasa Yunani dari asal kata oikos dan 

kata nomos. Arti oikos yaitu rumah tangga sedangkan arti nomos adalah 
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hukum/aturan. Maka Ekonomi disini artinya aturan rumah tangga. Aturan 

ini tidak hanya berlaku dalam lingkungan mikro saja, namun juga secara 

makro, dengan memperhatikan alokasi berbagai sumber daya yang 

membutuhkan keefisienan saat melakukan proses produksi. Ilmu ekonomi 

ialah ilmu yang mempelajari tentang tindakan individu terhubung pada 

kegiatan ekonomi untuk mengalokasikan segala sumber daya yang 

jumlahnya terbatas dan memenuhi kebutuhan hidup yang tiada 

terbatasnya. (Faruq dan Edy Mulyanto,2017:3).  

 

Pernyataan ini, sejalan dengan Menurut Dinar dan Muhammad Hasan 

(2018:1), Ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang termasuk dalam bidang ilmu 

sosial dimana mempelajari tingkahlaku individu/manusia saat berusaha 

dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. 

 

Berdasarkan dari pengertian ilmu ekonomi diatas dapat diartikan bahwa 

ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan sosial 

manusia sebagai individu/masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan 

rumah tangganya sehingga dengan ilmu ekonomi terkait pengalokasian 

sumber daya terbatas bisa efisien dan terkendalinya pemenuhan kebutuhan 

tidak terbatas, manusia/individu maupun organisasi bisa mencapai 

kesejahteraan/kemakmuran perekonomian dan kedepannya bisa mengatasi 

segala kemungkinan masalah yang mungkin muncul akibat dari kegiatan 

ekonomi yang dilakukan. 

 

Pelajaran pada ruang lingkup pendidikan sekolah, mempelajari ilmu 

ekonomi memang penting bagi siswa saat berinteraksi sosial dalam 

masyarakat. Salah satu mata pelajaran terkait adalah Mata Pelajaran 

Ekonomi Bisnis khususnya di jenjang SMK. Melalui pembelajaran ini 

harapannya ketika siswa menghadapi permasalahan nyata di kehidupan 

sehari-harinya, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif memecahkan 

permasalahan dan mencari alternatif solusi terbaik dan tepat dalam 

mengambil keputusan yang ada dengan berpegang kepada 

pengalaman/ilmu yang telah dipelajari sebelumnya di sekolah. 
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3. Model Pembelajaran 

Proses pembelajaran atau proses belajar mengajar, yang bisa 

meningkatkan dan menjadi faktor penting memengaruhi pencapaian hasil 

belajar yang mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan adalah model 

pembelajaran. Model Pembelajaran sangat berperan penting dalam 

mendukung proses belajar mengajar disekolah agar proses penyampaian 

materi pelajaran bisa meningkatkan kemampuan siswa dari berbagai aspek 

dan meningkatkan aktivitas serta hasil belajarnya. Guru benar-benar 

dituntut agar mampu menghidupkan proses belajar mengajar yang aktif, 

kreatif, inovatif, dan interaktif meningkatkan keaktifan dan berbagai 

keterampilan dalam diri siswa, menghasilkan perubahan dan 

perkembangan belajar yang baik untuk kedepannya dan penyampaian 

materi benar-benar dipahami oleh siswa. 

 

Menurut Devolti, Sri W., dan Sumarni (2013:125), dalam menghasilkan 

siswa dengan prestasi baik dan cerdas serta terampil, sangat berhubungan 

terhadap pemilihan dan perancangan model pembelajaran, bagaimana 

penyampaian materi di kelas, pembuatan/menyusun RPP, dan guru yang 

profesional mengelola kelas. Maka komponen model disini sebagai faktor 

penting agar siswa memiliki pemahaman materi yang disampaikan 

gurunya. 

 

Menurut Mawardi dalam Fiyany, Mawardi dan Suhandi A. (2018:76), 

model pembelajaran ialah suatu bagian kerangka secara konseptual dalam 

meraih kompetensi atau tujuan hal ini karena adanya tahapan/langkah 

yang terencana sistematis. Sehingga penting kehadirannya dan harus 

dipilih sesuai karakter materi maupun siswa.  

 

Pemilihan yang tepat mendatangkan manfaat yang besar baik bagi guru 

maupun siswa, sehingga banyaknya alternatif pilihan model pembelajaran 

bisa meningkatkan keaktifan, menarik perhatian dan keingintahuan siswa, 

meningkatkan hasil belajar, keterampilan berpikir siswa serta terus 

termotivasi agar giat dalam belajarnya. 
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Berdasarkan pandangan mengenai model pembelajaran diatas, Afandi, Evi 

C., dan Oktarina P.W. (2013:16), menambahkan hakikat model 

pembelajaran yaitu suatu acuan sitematis berupa prosedur yang 

dilaksanakan dalam pembelajaran yang didalamnya meliputi metode, 

strategi belajar, teknik belajar dan materi belajar, media serta alat dan 

proses penilaian pembelajaran untuk meraih/menghasilkan tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Macam-macamnya yaitu pembelajaran 

langsung, berbasis masalah dan proyek, kontekstual, mencari pasangan, 

model kooperatif berbagai tipe, dan lainnya.  

 

Pendapat senada juga disampaikan oleh Helmiati (2012:23), model ini 

sebagai bingkai kesatuan antara pendekatan pembelajaran, metode 

pembelajaran, strategi belajar dan tekniknya. Sehingga model 

pembelajaran adalah gambaran proses sistematis pembelajaran baik dari 

awal hingga berakhirnya materi pembelajaran oleh guru di kelas. 

 

Hal lain terkait karakteristik model pembelajaran salah satunya yang 

diadopsi pada kajian S. Nasution dalam Tibahary dan Muliana (2018:57), 

bahwa mengajar yaitu sebuah kegiatan/aktivitas 

pengorganisasian/pengaturan kondisi lingkungan siswa yang berinteraksi 

baik dengan aktivitas belajar siswa yang pada akhirnya mengakibatkan 

terjadinya belajar. Jadi siswa disini bisa mengeksplor materi dari mana 

saja dari mencari dan mendapatkannya, agar memahami dan 

berkembangnya dalam proses berpikir terhadap bahan pelajaran. Tidak 

hanya menguasai materi namun siswa bisa mengembangkan materi yang 

didapatkannya melalui eksplorasi. 

 

Alternatif kunci solusi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran dengan pemilihan model pembelajaran yang 

disesuaikan dengan karakteristik materi dan siswa adalah menjadi tugas 

penting bagi seorang guru sebagai tenaga pendidik agar proses 

penyampaian materi bisa menarik minat siswa, bisa melibatkan partisipasi 

aktif siswa selama proses belajar dikelas, meningkatkan kolaboratif siswa, 

kemampuan berpikirnya dan hasil belajarnya. 
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4. Model Problem Based Learning 

Model ini ialah salah satu dari beberapa model pembelajaran kooperatif 

berbasis pendekatan scientific yang bisa diterapkan dalam proses belajar 

mengajar dengan pembelajaran yang berbasis masalah. Menurut 

Nurdiansyah dan Eni (2016:54), arti dari pembelajaran kooperatif adalah 

suatu bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerjasama 

dalam kelompok-kelompok terdiri dari empat hingga enam orang bersifat 

heterogen. Hal ini diterapkan untuk melatih siswa menerima perbedaan 

dan bekerjasama dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Selain itu 

untuk bisa menghargai satu sama lain dan sadar akan memiliki 

tanggungjawab bersama yang harus diselesaikan. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat dalam pengimplementasian 

saat ini dalam dunia pendidikan atau sekolah sudah menerapkan 

Kurikulum 2013 yang menggunakan berbagai model pembelajaran 

kooperatif di dalam proses belajar mengajar untuk dapat meningkatkan 

kualitas proses dan hasil belajar siswa dan banyak direkomendasikan oleh 

para ahli pendidikan. Salah satu model pembelajaran kooperatif yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah Model Pembelajaran Problem Based 

Learning. 

 

Menurut Sadiman dkk dalam Elmasari (2016:44), Model Pembelajaran 

Problem Based Learning merupakan model pembelajaran dengan siswa 

mampu mengembangkan pemikirannya dari proses monitor, evaluasi, dan 

merevisi pemikirannya memecahkan masalah yang diberikan gurunya 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis.  

 

Pembelajaran ini dilakukan dengan berkelompok, karena siswa dituntut 

aktif dan saling bekerjasama dalam memahami materi belajar dan berpikir 

kritis terhadap suatu masalah yang mungkin bisa terjadi di sekitar 

lingkungannya atau bisa dikatakan berpikir bersama teman kelompoknya 

dalam mengidentifikasi masalah tersebut dan mencari berbagai alternatif 

solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Sehingga melalui kegiatan 

pembelajaran ini, siswa benar-benar menguasai konsep materi dan 

mengasah kemampuan berpikir kritis yang nantinya mereka sampaikan 
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kepada teman kelompok lainnya bagaimana solusi tepat ketika ada 

masalah muncul disekitarnya. Hal ini bertujuan agar tercipta kerjasama 

antar siswa, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, aktivitas belajar 

menjadi lebih aktif dan siswa menguasai materi yang diberikan sehingga 

tercapai tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang memuaskan pada 

setiap siswa. 

 

Menurut Paul dan Don dalam Prianto (2015:11), Model Pembelajaran  ini 

merupakan salah satu model mengajar yang menerapkan masalah sebagai 

fokus utama dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah 

atau keterampilan berpikir kritis siswa serta keterampilan penguasaan 

konsep materi pengetahuan dan pengaturan diri siswa, guru hanya sebagai 

fasilitator dalam proses belajar siswa memecahkan suatu masalah melalui 

diskusi bersama.  

 

Peran guru disini adalah mengarahkan proses belajar mengajar agar siswa 

tidak jenuh dan pada akhirnya dapat merangsang kemampuan berpikir 

tingkat tinggi pada diri siswa dalam mencari solusi pemecahan masalah 

melalui berbagai aktivitas belajar yakni meneliti, menganalisis dan 

mengidentifikasi masalah, mencari sebab akibat atau latar belakang dan 

teori yang mendasari munculnya masalah, bagaimana keterkaitan masalah 

dengan konsep materi yang dipelajari, prinsip-prinsip yang dipegang dari 

berbagai ilmu lainnya sehingga benar-benar bisa mengatasi masalah yang 

diberikan dengan berbagai alternatif solusi yang telah mereka temukan 

bersama melalui diskusi. 

 

Sejalan dengan pendapat Prianto, Hamdayama (2014:209) menyatakan 

model pembelajaran berbasis masalah merupakan serangkaian aktivitas 

belajar dengan menekankan pemecahan penyelesaian masalah yang 

dihadapi secara ilmiah pada diri siswa, jadi tanpa masalah tidak mungkin 

ada proses pembelajaran. 

 

Pembelajaran ini menuntut siswa tidak hanya mendengar, mencatat, 

menghafal isi materi, mencari dan mengolah data, menyimpulkan, namun 

mereka dituntut meningkatkan rasa tanggungjawab siswa dalam mencari 
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penyelesaian atas masalah yang diberikan yang dikaitkan dengan 

kehidupan nyata terhadap proses pembelajarannya sendiri sehingga 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru dalam penguasaan konsep 

materi serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Model 

Pembelajaran Problem Based Learning sangat  memberi manfaat belajar 

siswa agar mampu bekerjasama dengan temannya dan mengembangkan 

kemampuan berbicara mengkomunikasikan apa yang telah dipelajarinya 

serta meningkatkan kemampuan analisis konsep materi belajar, melatih 

kemandirian berpikir siswa dalam menghadapi tantangan dalam hidupnya, 

sehingga bisa menguasai materi yang diberikan, dan memiliki 

keterampilan memecahkan masalah serta bisa meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

 

Model pembelajaran ini bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar 

agar pembelajaran berjalan aktif, adanya kerjasama pada siswa, dan 

mengasah kemampuan komunikasi siswa dalam mengemukakan informasi 

yang didapatkannya baik dari sumber belajar maupun pada saat diskusi 

belajar dengan siswa lain serta menemukan solusi masalah yang bisa 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada setiap siswa. 

 

Model ini cocok digunakan untuk materi yang membutuhkan analisis 

penguasaan konsep dan kerjasama antar kelompok dalam memecahkan 

masalah karena menggunakan masalah sebagai dasar pembelajaran, 

dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan dan membuka dialog serta adanya 

diskusi bersama yang nantinya akan dikomunikasikan kepada kelompok 

lain. Dalam penerapannya pada saat proses pembelajaran, model ini sangat 

tepat digunakan pada kelas yang kreatif dalam rangka mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. (Arif, 2015:24). 

 

Menurut Mulyatiningsih (2013:236), Model Pembelajaran Problem Based 

Learning adalah model pembelajaran yang sangat berpengaruh besar untuk 

meningkatkan penguasaan atau keahlian dan keterampilan dalam 

mengembangkan kemandirian setiap siswa melalui pemecahan masalah 

yang diberikan. 
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Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli diatas dapat ditarik garis besar, 

bahwa Model Pembelajaran Problem Based Learning merupakan model 

pembelajaran dengan masalah sebagai dasar tujuan agar siswa mempunyai 

pengetahuan baru dengan saling berinteraksi dan meningkatkan 

keterampilan memecahkan masalah dengan guru sebagai fasilitator dan 

meningkatkan aktivitas belajar siswa hingga kemampuan penguasaan 

materi dimilikinya bisa mencapai hasil belajar yang bermakna dan lebih 

baik lagi. Selain itu pembelajaran berbasis masalah akan memberikan 

pengalaman berharga dikehidupan nyata dan melatih kemandirian serta 

tanggung jawab sosialnya sesuai dengan interaksi lingkungan sekitar 

siswa. 

 

Karakteristik Model PBL 

Berikut ini karakteristik Model PBL Menurut Abidin (2014:161) yaitu: 

1. Masalah sebagai titik mulainya proses pembelajaran, 

2. Masalah yang dipakai bersifat kontekstual dan otentik, 

3. Masalah akan mendorong munculnya keterampilan mengemukakan 

pendapat secara multiperspektif, 

4. Masalah yang dipakai bisa meningkatkan aspek pengetahuan, sikap 

keterampilan dan kompetensi pada diri siswa, 

5. Model Pembelajaran Berbasis Masalah ini berorientasi pengembangan 

belajar secara mandiri, 

6. Model Pembelajaran Berbasis Masalah ini menggunakan berbagai 

sumber belajar, 

7. Model Pembelajaran Berbasis Masalah ini dengan pendekatan 

penekanan pada aktivitas kolaborative,komunikatif,dan kooperatif, 

8. Model Pembelajaran Berbasis Masalah ini lebih mengutamakan 

perolehan keterampilan meneliti/menganalisis,memecahkan masalah, 

dan penguasaan aspek pengetahuan, 

9. Model Pembelajaran Berbasis Masalah ini akan cenderung mendorong 

siswa berpikir tingkat tinggi,kritis, analisis, sintesis,dan evaluative, 

serta  

10. Model Pembelajaran Berbasis Masalah ini diakhir pelajaran adanya 

evaluasi, kajian pengalaman dan kajian proses pembelajaran yang 

sudah dilakukan.  
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Kelebihan dan Kekurangan Model PBL 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem Based Learning, 

mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan (Sutirman,2013:42), 

berikut ini disajikan Tabel Kelebihan dan kekurangan Model PBL : 

 

Tabel 3. Kelebihan dan Kekurangan Model PBL 

 

KELEBIHAN PBL 

-Model yang cukup baik diterapkan agar lebih memahami isi materi 

pelajaran, 

-Bisa memberikan tantangan terhadap kemampuan siswa dan juga 

kepuasan menemukan pengetahuan baru, 

-Meningkatkan aktivitas belajar siswa, 

-Memudahkan siswa dan terbantunya siswa terkait proses transfer 

pengetahuannya untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata, 

-Membantu siswa mengembangkan pengetahuan baru dan sikap 

bertanggungjawabnya terhadap proses belajar yang dilakukannya, 

-Memberikan gambaran materi pelajaran pada siswa bahwa mata 

pelajaran itu adalah cara berpikir, harus dipahami siswa, tidak hanya 

dipelajari dari guru/ buku-buku saja, bisa dari sumber belajar lain, 

-Model yang dianggap lebih menyenangkan dan disukai para siswa, 

-Pemecahan Masalah /problem solving ini dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan adaptasi 

terhadap pengetahuan baru, 

-Memberi kesempatan siswa untuk mengimplementasikan 

pengetahuan barunya dalam kehidupan/dunia nyata, serta 

-Pemecahan masalah /problem solving dapat mengembangkan minat 

siswa secara continuity/ secara terus menerus agar mau belajar 

meskipun belajar pada pendidikan formal sudah berakhir. 

KEKURANGAN PBL 

-Disaat siswa tidak mempunyai minat atau kepercayaan bahwa 

masalah yang dipelajarinya bisa dipecahkan, maka siswa disini merasa 

tidak mau/enggan untuk mencoba memecahkannya, 

-Keberhasilan strategi pada model pembelajaran berbasis masalah ini 

memerlukan waktu yang cukup selama persiapan, dan 

-Tanpa pemahaman awal mengapa mereka harus berusaha 

memecahkan masalah yang sedang dipelajari maka, mereka tidak akan 

belajar apa yang mereka ingin pelajari. 

 

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan dan karakteristik PBL yang sudah 

dijelaskan diatas, maka sudah semestinya sebagai tenaga pendidik yaitu 

guru harus benar-benar memilih model ini khususnya pada pembelajaran 

saintifik kurikulum 2013, hal ini karena bisa meningkatkan seluruh 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang 
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dihadapi dengan harapan bisa diterapkan dalam dunia nyata dan pastinya 

guru harus benar-benar mempersiapkan secara mendalam dan matang 

terencana dalam melaksanakan pembelajarannya, sehingga pembelajaran 

ini akan membawa dampak baik pada diri siswa dan tetap menarik minat 

serta motivasi siswa untuk tetap belajar dan mempelajari pengetahuan baru 

yang bisa meningkatkan pengalaman sebelumnya serta keterampilan 

komunikasi, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta lebih mandiri 

mempertanggungjawabkan segala proses belajaranya dalam melaksanakan 

langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah ini. Sehingga melalui 

langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan akan meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar dapat tercapai. 

 

Sintaks Pembelajaran Model PBL 

Berdasarkan pernyataan diatas, terkait dengan langkah-langkah 

pembelajaran berbasis masalah atau dikenal dengan sintaks pembelajaran, 

menurut Trianto dalam Afandi, Evi C., dan Oktarina P.W., (2013:28) 

berikut ini langkah-langkah PBL: 

1. Orientasi siswa kepada masalah, dalam fase/tahap ini guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistic yang 

dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk 

memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

pemecahan masalah yang dipilih; 

2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar, dalam fase/tahap ini guru 

membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah tersebut; 

3. Membimbing penyelidikan individual dan kelompok; pada fase/tahap 

ini guru mendorong siswa mengumpulkan informasi yang relevan, 

melaksanakan eksperimen, agar mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah; 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya; pada fase/tahap ini guru 

membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang 

relevan seperti laporan, video, dan model serta membantu untuk 

berbagai tugas yang berkolaborasi dengan temannya; serta fase 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, dalam 

fase/tahap yang terakhir ini guru membantu siswa melakukan 

refleksi/evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang sudah 

dilakukan dan digunakan dalam penyelesaian masalah. 
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Berikut ini disajikan bagan alur secara singkat sintaks pembelajaran 

berbasis masalah atau Problem Based Learning sesuai penjelasan diatas: 

 
Gambar 2. Bagan Alur Sintaks Model Problem Based Learning. 

 

Indikator Aktivitas Siswa dalam Model PBL 

Berikut ini beberapa indikator aktivitas siswa pada saat proses 

pembelajaran menggunakan model PBL : 

1. Keterampilan berpikir kritis belajar dalam lingkungan kelompok, 

2. Memecahkan masalah dengan bekerjasama dan mengidentifikasi 

masalah, 

3. Kemandirian dalam proses keterlibatan menyelesaikan masalah baik 

mencari informasi dan mencatat informasi-informasi terkait masalah, 

4. Membuat kesimpulan   

5. Membuat laporan hasil diskusi dan persiapan presentasi, 

6. Keterampilan Berbicara/Komunikasi saat diskusi/presentasi, 

7. Hasil Tes Formatif setelah belajar. (Nafiah dan Wardan, 2014:133) 
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5. Model Project Based Learning 

Model ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif inovatif 

berbasis pendekatan scientific sesuai kurikulum 2013 yang sudah banyak 

sekali digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya terhadap penggunaan 

model pembelajaran pada saat proses belajar mengajar dijalankan oleh 

para tenaga pendidik atau guru dalam menyampaikan materi belajarnya 

kepada siswa. 

 

Model Pembelajaran PjBL atau Project Based Learning ini adalah salah 

satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif dan belajar siswa yang direkomendasikan oleh para peneliti 

pendidikan dan praktisi instruktusional. (Larmer dan 

Mergendoller,2010:202). 

 

Menurut Lesmana, Arpan dan Sarah (2017:1863), Model Pembelajaran 

Project Based Learning merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 

memengaruhi kemampuan berpikir kreatif siswa, dan sebagai pilihan 

untuk melibatkan banyak siswa dalam menelaah dan bertujuan agar siswa 

dapat menghadapi masalah di dunia nyata, dapat menentukan cara 

mengatasinya, dan bertindak secara kolaborasi untuk menemukan berbagai 

solusi yang tepat menghadapi masalah tersebut.  

 

Project Based Learning atau Model Pembelajaran berbasis proyek ini 

pembelajarannya menggunakan kegiatan sebagai media dan output berupa 

proyek dari pembelajaran yang telah dilakukan. (Hosnan dalam Fiana, 

Stefanus C.R. dan Agustina T.A.H.,2019:158). 

 

Model pembelajaran ini menggunakan masalah sebagai kegiatan awal 

untuk menambah pengetahuan baru yang bisa dianalisis dan diidentifikasi 

oleh siswa dan memandang masalah tersebut dengan dikaitan dengan 

dunia nyata disekitarnya. Maka disini kegiatan siswa menjadi penekanan 

utama pada pembelajaran berbasis proyek atau siswa menghasilkan suatu 

produk yang bersumber dari masalah yang dikaitkan dengan dunia 

nyatanya sehari-hari sehingga pembuatan produk ini harus diselesaikan 

oleh siswa baik secara individu maupun secara berkelompok dengan 

arahan serta motivasi dari guru sebagai fasilitator pembelajaran. Tujuan 

dari Pembelajaran Berbasis Proyek ini adalah dapat mengembangkan 
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kemampuan berpikir kreatif siswa dalam mengatasi masalah dan nantinya 

akan membuat sebuah proyek atau produk atas masalah yang mereka 

temukan dalam dunia nyata sehari-hari dengan secara langsung dapat 

meningkatkan juga kemampuan diri dalam pengintegrasian konsep materi 

pembelajaran yang didapatnya dari proses belajar dan pengalaman yang 

mereka dapatkan disekitarnya, dengan tujuan akhir bisa mencapai 

kompetensi sikap baik selama proses pembelajaran, aspek kognitif 

meningkat dan juga keterampilan menjadi lebih baik lagi dan bisa 

mencapai hasil belajar yang diinginkan.  

 

Sejalan dengan pendapat Hosnan dalam Fiana, dkk, Slameto dalam 

Saputro dan Theresia (2020:187) menegaskan bahwa Hasil akhir dari 

kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini adalah berupa produk yang 

dapat dibuat oleh siswa namun bukan hanya berupa material benda saja, 

tapi bisa berupa presentasi, drama, dan kegiatan lain yang dipresentasikan 

atau disampaikan di depan umum dan akan dievaluasi kualitasnya. 

Sehingga melalui berbagai kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran 

dengan berbasis proyek ini bisa meningkatkan motivasi belajar, 

meningkatkan kemampuan kognitif siswa, keterampilan memecahkan 

masalah, kreativitas atas proyek, kerjasama dan hasil belajar pada masing-

masing peserta didik. 

 

Selaras dengan tujuan yang disampaikan Saputro dan Theresia diatas, 

maka proyek tersebut harus dibuat oleh siswa melalui serangkaian 

kegiatan kolaboratif dan inovatif, unik, menitiberatkan pada pemecahan 

masalah berkaitan erat dengan kehidupan nyata maupun kebutuhan 

masyarakat atau industri lokal disekitar lingkungan siswa. (Santyasa dalam 

Ariyanti, 2017:3). 

 

Model ini bisa memunculkan potensi yang sangat besar berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa, aktivitas dan hasil belajar 

meningkat, serta bermanfaat dalam kehidupan nyata bagi siswa. Melalui 

penerapan model ini, seorang tenaga pendidik juga bisa meningkatkan 

kualitas pembelajaran sehingga tujuan pengajaran yang sudah ditetapkan 

akan berjalan dengan baik dalam peningkatan hasil belajar siswa di kelas. 
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Karakteristik Model PjBL 

Berikut karakteristik model PjBL menurut Johar (2014:31) yaitu: 

1. Siswa membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja, 

2. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada siswa, 

3. Siswa mendesain proses untuk menentukan solusi atas 

permasalahan/tantangan yang diberikan, 

4. Siswa secara kolaboratif bertanggungjawab mengakses dan mengelola 

informasi untuk memecahkan permasalahan, 

5. Proses evaluasi dijalankan secara berkesinambungan/continue, 

6. Siswa secara bertahap melakukan refleksi atas kegiatan yang sudah 

dilakukan, 

7. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif, dan 

8. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka karakteristik model PjBL ini sangat 

memberikan gambaran aktivitas belajar yang bersifat kolaboratif sehingga 

siswa mampu berpikir kreatif dan inovatif menghasilkan produk dan 

menyelesaikan masalah dengan sebuah proyek bermanfaat. 

 

Kelebihan dan Kekurangan Model PjBL 

Model ini Menurut Wena dalam Irnawati (2018:29-30) memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Berikut ini disajikan dalam bentuk tabel: 

 

Tabel 4. Kelebihan dan kekurangan Model PjBL 

 

KELEBIHAN PjBL 

-Meningkatkan Motivasi belajar,  

-Meningkatkan sumber daya yang mendeskripsikan lingkungan belajar 

membuat siswa menjadi aktif, kreatif dan berhasil memecahkan 

permasalahan yang kompleks, 

-Meningkatkan kolaborasi dan keterampilan komunikasi, dan 

-Meningkatkan keterampilan mengelola sumber daya dalam proyek, 

alokasi waktu, dan sumber daya lain dalam penyelesaian tugas proyek. 

KEKURANGAN PjBL 

-Banyak peralatan yang harus disediakan, waktu juga cukup banyak, 

-Siswa memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan 

informasi sehingga mengalami kesulitan, 

-Ada kemungkinan siswa kurang aktif dalam kerja kelompok, dan 

-Ketika topic yang diberikan kepada masing-masing kelompok 

berbeda, dikhawatirkan siswa tidak bisa memahami topic secara 

keseluruhan. 
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Melihat dari kelebihan dan kekurangan model PjBL tersebut, maka 

sebagai seorang guru harus benar-benar mematangkan sebuah topik yang 

bisa menyatukan dan meningkatkan keterampilan siswa menyelesaikan 

sebuah proyek atas pengalaman atau pengetahuan yang sudah siswa 

dapatkan sehingga bisa menghasilkan pengetahuan baru yang dituangkan 

dalam sebuah produk atau suatu proyek yang bermanfaat dan dijadikan 

solusi atas permasalahan yang ada dan relevan dengan dunia nyata dalam 

kehidupan sehari-harinya.  

 

Pada model PjBL ini, interaksi antara siswa dengan siswa lain dan siswa 

dengan guru harus berlangsung secara terorganisir dan saling berhubungan 

satu sama lain secara berkesinambungan sehingga jalannya proses 

pembelajaran dapat mengakibatkan hasil proyek yang dikerjakan berjalan 

dengan baik dan lancar, pendesainan proyek juga harus terstruktur dan 

benar-benar terlihat adanya kolaboratif antar siswa dalam proses 

penyelesaiannya, hal ini guna menutupi kekurangan yang ada pada model 

PjBL terkait alokasi sumber daya dan alokasi waktu penyelesaian proyek 

yang cukup memakan waktu, alat, media yang diguanakan serta 

kemungkinan biaya yang dikeluarkan sebagai kebutuhan dalam pengerjaan 

proyek.  

 

Oleh karena itu, harapannya pengelolaan sumber daya melalui model PjBL 

ini tersusun dengan matang agar pembelajaran bisa meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dan keterampilan berpikir kreatif, kritis dan kolaboratif, 

mandiri, produktif dan menumbuhkan sikap bertanggungjawab siswa 

apabila diberikan tantangan harus dipikirkan secara matang dan bekerja 

keras dalam menyelesaikannya untuk menghasilkan sebuah produk/suatu 

proyek bermanfaat. Keterampilan-keterampilan yang muncul dalam 

penerapan Model PjBL ini, harapannya bisa menjadi bekal siswa dalam 

menghadapi permasalahan yang akan muncul dikemudian hari dalam 

kehidupan nyata maupun nanti dalam dunia kerja. 
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Sintaks Pembelajaran Model PjBL 

Berikut ini sintaks Model PjBL dalam Sufairoh (2016:124) yaitu: 

1. Penentuan pertanyaan mendasar, tahap menyiapkan pertanyaan atau 

penugasan proyek, 

2. Mendesain perencanaan proyek, tahap ini merupakan langkah nyata 

menjawab pertanyaan masalah dan penyusunan perencanaan proyek; 

3. Menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari proyek dengan 

penyusunan jadwal target penyelesaian proyek; 

4. Memonitor Kegiatan dan perkembangan proyek, tahap monitoring 

terhadap pelaksanaan perkembangan proyek dan mengevaluasinya; 

5. Menguji hasil, tahap ini fakta dan data percobaan atau penelitian 

dihubungkan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber; dan 

6. Mengevaluasi kegiatan/pengalaman, tahap perbaikan proyek. 

 

Berikut gambaran bagan alur sintask PjBL sesuai penjelasan diatas: 

 
Gambar 3. Bagan Alur Sintaks Model Project Based Learning. 

 

Indikator Aktivitas Siswa dalam Model PjBL 

1. Keterampilan berpikir kreatif pada belajar kelompok, 

2. Alasan memilih proyek/ membangun konsep proyek dari sebuah 

pengalaman pengetahuan atau dari sebuah penyelidikan, 

3. Persiapan dan perencanaan proyek, merencanakan dan berdiskusi 

terkait proses pengerjaan, pembagian tugas, dan alat-alat yang 

digunakan guna menyelesaikan proyek sesuai waktu atau jadwal yang 

disepakati bersama sebagai tenggat waktu akhir penyelesaian, 

4. Keterampilan kolaboratif bekerja dalam kelompok belajar, 

5. Tanggungjawab, baik individu maupun kelompok mulai dari 

mempelajari masalah, menemukan ide/gagasan, mencari, mengamati 

dan menyelidiki informasi terkait proyek, aktif dalam mengerjakan 

tugas dan penyelesaian proyek dengan terlibat dari awal hingga akhir 

pengerjaan proyek, 

6. Kebermanfaatan hasil proyek yang disampaikan saat presentasi dengan 

komunikasi yang baik dan tersampaikan ide/gagasan proyek yang 

dihasilkan dengan jelas, 

7. Hasil Tes Formatif setelah belajar. (Putri, 2019:56-58) 
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6. Aktivitas Belajar 

Pada sebuah pembelajaran dapat dikatakan maksimal dan mencapai tujuan 

pembelajaran apabila didalamnya menggunakan model pembelajaran, 

metode dan strategi pembelajaran yang bisa meningkatkan hasil belajar. 

Namun dalam hal mencapai hasil belajar, maka ada beberapa aspek yang 

harus diperhatikan pada diri siswa yaitu aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Semua itu harus adanya interaksi yang saling mendukung 

dalam mencapai hasil belajar siswa. Maka tidak menutup kemungkinan 

selama proses pembelajaran ini dilihat bagaimana proses siswa selama 

belajar, pengetahuan siswa dan peningkatan keterampilan siswa sehingga 

tenaga pendidik atau guru, perlu memperhatikan aktivitas belajar siswa. 

 

Aktivitas Belajar adalah seluruh kegiatan yang terjadi selama proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa sehingga memperoleh 

pengalaman belajar yang meliputi kegiatan atau aktivitas fisik dan mental. 

(Sardiman,2011:100). 

 

Menurut Widiastuti dan Lina Rifda (2019:32), Aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran harus diperhatikan dengan sangat baik oleh guru, 

karena belajar adalah sebuah prinsip dengan berbuat (Learning by Doing), 

maka seberapa pentingnya aktivitas belajar akibat dari interaksi siswa 

didalam kelas sangat memengaruhi proses pembelajarannya dalam 

mencapai hasil belajar. Tambahnya aktivitas belajar ini adalah seluruh 

bentuk kegiatan siswa selama proses pembelajaran dikelas dalam 

mencapai kemandirian belajar pada siswa. 

 

Menurut Surur dan Rike Nor (2017:14), aktivitas sendiri adalah sebuah 

kegiatan yang berprinsip atau merupakan asas yang sangat diperlukan 

dalam interaksi proses pembelajaran karena pada dasarnya aktivitas belajar 

adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku siswa 

dalam belajarnya dengan kata lain tidak ada belajar jika tidak melakukan 

aktivitas dengan siswa harus aktif sebagai subjek belajar. Selaras dengan 

pendapat Widiastuti dan Lina Rifda aktivitas belajar bisa mencapai hasil 

belajar dan kemandirian belajar, maka siswa harus melakukan berbagai 

tindakan aktif mengikuti proses pembelajaran. 
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Menurut Hamalik dalam Fadly (2012:3) berbagai tindakan aktif siswa atau 

berbagai aktivitas belajar siswa dibagi kedalam 8 kelompok:  

1. Visual Activities (Aktivitas Visual), yang meliputi aktivitas membaca, 

mengamati gambar-gambar, mengamati dengan penelitian/ 

eksperimen, demonstrasi, pameran dan mengamati pekerjaan orang 

lain atau mengamati orang lain bermain. 

2. Oral Activities (Aktivitas Lisan), yang meliputi 

mengemukakan/menyampaikan sebuah fakta atau prinsip dan konsep-

konsep, mengaitkan pada suatu kejadian/peristiwa, mengajukan sebuah 

pertanyaan, memberikan saran, menyampaikan pendapat, melakukan 

wawancara atau diskusi dan interupsi. 

3. Listening Activities (Aktivitas Mendengar), meliputi mendengarkan 

penyampaian dan penyajian materi, mendengarkan proses diskusi 

kelompok, mendengarkan peraturan suatu permainan, dan 

mendengarkan radio atau alat informasi lainnya. 

4. Writing Activities (Aktivitas Menulis), meliputi aktivitas menulis 

cerita, sebuah laporan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

5. Drawing Activities (Aktivitas Menggambar), meliputi mengggambar 

objek, membuat/menggambar grafik, diagram, peta dan pola. 

6. Metric Activities (Aktivitas Metrik), meliputi melakukan percobaan, 

memilih alat alat, melaksanakan pameran, membuat model, membuat 

proyek, menyelenggarakan permainan, menirukan gerakan menari dan 

berkebun. 

7. Mental Activities (Aktivitas Mental), meliputi mengingat, merasakan, 

merenungkan, menganalisis, memecahkan masalah, melihat hubungan 

hubungan dan membuat keputusan. 

8. Emotional Activities (Aktivitas Emosional), meliputi minat, keinginan 

keras, pantang menyerah, selalu ingin tahu, mampu membedakan, 

berani, tenang, gugup, merasa bosan, bersemangat dan lain-lain. 

 

Penjelasan dari berbagai kelompok aktivitas diatas, maka dimaksudkan 

agar sebuah pembelajaran pada diri siswa dapat dikembangkan dan 

mampu melibatkan siswa menjadi lebih aktif. Untuk menumbuhkan 

aktivitas siswa perlu adanya interaksi yang bisa mendukung dan 

memberinya stimulus serta menarik perhatian siswa dalam belajar, 

biasanya hal ini menaruh peran penting Guru dalam melaksanakan 

kegiatan mengajarnya.  
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Guru memberikan motivasi, memberikan berbagai pengalaman agar siswa 

tertarik mempelajari keseluruhan materi yang diberikan melalui video 

maupun cerita singkat, menyampaikan tujuan, memberikan petunjuk dan 

peraturan, berinteraksi dengan baik selama proses pengajaran, 

menggunakan model belajar yang inovatif dan bervariasi sehingga siswa 

merasa tidak bosan, menggunakan media yang bisa menarik perhatian 

siswa dan merangsang keingintahuan dan kemampuan siswa dalam 

penguasaan materi, memberikan umpan balik kepada siswa ketika siswa 

berani menyampaikan pendapatnya, mengawasi dan mengendalikan 

kondisi belajar siswa, bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi 

dan mempertegas pemahaman siswa terhadap materi yang sudah 

tersampaikan, dan memberikan sebuah tes pengetahuan untuk melihat 

sejauh mana kemampuan kognitif siswa dengan sebelumnya selama proses 

pembelajaran guru juga menilai bagaimana aspek afektif dan psikomotorik 

siswa sehingga bisa meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa.  

 

Berdasarkan uraian diatas, maka tidak adanya aktivitas maka berdampak 

rendahnya pencapaian hasil belajar siswa, sehingga aktivitas belajar ini 

bagian penting yang bisa memengaruhi tercapainya hasil belajar dan 

tujuan belajar.  

 

Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian Sarianti, Aminuyati, dan 

Husni S. (2015:1), bahwa aktivitas belajar kategori tinggi berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa melalui indikator aktivitas paling dominan 

tinggi yaitu kegiatan mendengarkan.  

 

Indikator Aktivitas Belajar Siswa 

1. Kegiatan visual, 

2. Kegiatan lisan, 

3. Kegiatan mendengarkan, 

4. Kegiatan menulis, 

5. Kegiatan menggambar, 

6. Kegiatan motorik, 

7. Kegiatan mental, dan 

8. Kegiatan emosional. (Sarianti, Aminuyati, dan Husni S. 2015:7) 
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B. Penelitian Relevan 

Berikut merupakan berbagai penelitian yang relevan dengan penelitian penulis 

dengan terdapat hubungan baik dengan pokok permasalahan yang diteliti 

diantaranya :  

Tabel 5. Penelitian Relevan 

 

No Penulis Judul Hasil 

1. Eri Purwanti, 

Teddy 

Rusman, 

Nurdin 

(2013) 

 

Studi Perbandingan 

Hasil Belajar 

Ekonomi Dengan 

Menggunakan Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe GI 

(Group Investigation) 

dan Tipe PBL 

(Problem Based 

Learning) 

Berdasarkan hasil 

penelitian menyatakan 

bahwa, terdapat 

perbedaan hasil 

pembelajaran ekonomi 

antara yang 

menggunakan model 

pembelajaran kooperatif 

GI dan PBL, rata-rata 

hasil pembelajaran 

ekonomi dengan 

menggunakan model 

pembelajaran kooperatif 

GI, sebesar 79,37 lebih 

tinggi dari hasil 

pembelajaran ekonomi 

dengan menggunakan 

PBL sebesar 75,17, 

maka  selisih rata-rata 

4,200 dan thitung 

3,873> ttabel 1,667 , H0 

ditolak dan H1 diterima. 

 

Persamaan: 

Penelitian ini sama sama 

meneliti perbandingan 

salah satu model yaitu 

PBL terhadap hasil 

belajar ekonomi dengan 

metode kuantitatif. 

Perbedaan: 

Subyek yang diteliti 

pada penelitian ini 

adalah Siswa SMAN 1 

Kalirejo, sedangkan 

pada penulis yaitu Siswa 

SMKS Kosgoro 

Penawartama Tahun 

Pelajaran 2020/2021. 
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Pembaharuan: 
Penelitian pada penulis 

meneliti perbandingan 

hasil belajar dua model 

yaitu PBL dan PjBL 

dengan adanya 

kehadiran variable 

moderator yaitu 

Aktivitas Belajar. 

Pelaksanaan Waktu dan 

kondisi penelitian masih 

dalam pandemic covid-

19, mengharuskan 

dengan memperhatikan 

serta mematuhi protokol 

ketat serta menggunakan 

PTMT (Pembelajaran 

Tatap Muka Terbatas). 

 

2. Zulistya 

Annisa, Yon 

Rizal, Tedi 

Rusman 

(2016) 

Perbandingan Hasil 

Belajar Menggunakan 

Model PBL dan PJBL 

Dengan 

Memperhatikan 

Kecerdasan 

Adversitas 

Berdasarkan hasil 

penelitian, menyatakan 

bahwa ada perbedaan 

yang signifikan hasil 

belajar ekonomi melalui 

model pembelajaran PBL 

dan PjBL, hasil belajar 

ekonomi menggunakan 

PBL lebih tinggi 

dibandingkan PjBL bagi 

siswa dengan kecerdasan 

adversitas rendah, hasil 

belajar ekonomi 

menggunakan PjBL lebih 

tinggi dibandingkan PBL 

bagi siswa dengan 

kecerdasan adversitas 

tinggi, hasil belajar 

ekonomi menggunakan 

model PBL lebih tinggi 

dibandingkan PjBL bagi 

siswa dengan kecerdasan 

adversitas sedang, dan 

terdapat interaksi antara 

model pembelajaran 

dengan kecerdasan 

adversitas. 

 

Tabel 5. (Lanjutan) 



48 
 

Persamaan : 
Penelitian ini memiliki 

kesamaan yaitu sama 

sama meneliti 

perbandingan hasil 

belajar model PBL dan 

PjBL. 

Perbedaan : 

Perbedaannya yaitu pada 

penelitian ini adanya 

kecerdasan adversitas 

sedangkan penulis 

meneliti adanya aktivitas 

belajar siswa. 

Pembaharuan : 

Peneliti yang 

dilaksanakan penulis 

meneliti variable lain 

yang mungkin 

memperkuat/memperlem

ah variable dependen dan 

variable independent 

yaitu aktivitas belajar 

siswa. 

3. Sarah Rizki 

Maulidia, 

Tedi 

Rusman, 

Nurdin 

(2019) 

Studi Komparatif 

Hasil Belajar 

Ekonomi 

Menggunakan Model 

Pembelajaran PBL, 

PJBL, Discovery 

Learning, dan Inquiry 

Learning 

Hasil penelitian, ada 

perbedaan hasil belajar 

ekonomi antara siswa 

yang menggunakan 

model pembelajaran 

Problem Based Learning 

dengan Project Based 

Learning ,Discovery 

Learning dan Inquiry 

Learning.  

Persamaan : 

Persamaannya pada 

penelitian ini dengan 

penulis adalah sama 

sama meneliti 

perbandingan hasil 

belajar model PBL dan 

PjBL. 

Perbedaannya : 

Pada penelitian ini 

membandingkan empat 

model pembelajaran 

sedangkan pada penulis 

hanya membandingkan 

Tabel 5. (Lanjutan) 
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dua model yaitu PBL dan 

PjBL saja. 

Pembaharuan : 

Pada penelitian penulis 

akan meneliti adanya 

pemunculan aktivitas 

belajar sebagai variable 

yang bisa memperkuat/ 

memperlemah hubungan 

antar variable bebas dan 

terikat. Pelaksanaan 

penelitian saat adanya 

pandemic covid-19, 

namun bisa dengan 

PTMT sesuai protokol 

pemerintah, dengan 

pembagian sesi belajar. 

4. Maryamah, 

Erlina 

Rupaidah, 

Yon Rizal 

(2016) 

Perbandingan Hasil 

Belajar Ekonomi 

Menggunakan Model 

Pembelajaran 

Problem Based 

Learning dan Inquiry 

Learning. 

Berdasarkan hasil 

penelitian, menyatakan 

bahwa ada perbedaan 

rata-rata hasil belajar 

ekonomi siswa 

menggunakan model 

pembelajaran Problem 

Based Learning dengan 

Inquiry Learning. 

Persamaan : 

Sama sama meneliti 

tentang kajian 

perbandingan hasil 

belajar ekonomi dengan 

satu variable yang sama 

yaitu model PBL. 

Perbedaan : 

Pada penelitian ini model 

selain PBL adalah 

Inquiry Learning yang 

dikaji sedangkan pada 

penulis adanya model 

PjBL yang dikaji. 

 

Pembaharuan : 

Pada penelitian yang 

penulis lakukan 

menambahkan satu 

variable moderator 

sebagai penguat yaitu 

variable aktivitas belajar. 

Tabel 5. (Lanjutan) 
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5. Rizal Mukra 

dan Mhd 

Yusuf 

Nasution 

(2017) 

Perbedaan Hasil 

Belajar Siswa 

Menggunkan Model 

Project Based 

Learning dengan 

Problem Based 

Learning Pada Materi 

Pencemaran dan 

Pelestarian 

Lingkungan Hidup Di 

Kelas X SMA 

Prayatna Medan T.P. 

2015/2016 

Berdasarkan hasil 

penelitian, menyatakan 

bahwa hasil belajar siswa 

model PjBL adalah 80,00 

dengan SD 8,65 

sedangkan hasil belajar 

siswa model PBL adalah 

76,30 dengan SD 7,86, 

pada pengujian hipotesis 

dengan uji t , terdapat 

perbedaan secara 

seignifikan antara hasil 

belajar biologi siswa 

yang mengunakan model 

PjBL dengan model PBL 

pada materi pencemaran 

dan pelestarian 

lingkungan hidup di 

kelas X SMA Prayatna 

Medan T.P. 2015/2016. 

Persamaan : 

Sama sama mengkaji 

tentang perbedaan hasil 

belajar dua model 

pembelajaran yaitu 

model PBL dan model 

PjBL. 

Perbedaan : 

Fokus ruang lingkup 

penelitian segi mata 

pelajarannya yaitu pada 

penelitian ini mengkaji 

hasil belajar mata 

pelajaran biologi SMA 

sedangkan pada 

penelitian penulis akan 

mengkaji hasil belajar 

ekonomi bisnis di SMKS 

Kosgoro Penawartama. 

Pembaharuan : 

Penulis merasa perlu 

adanya kehadiran 

variable moderator 

aktivitas belajar yang 

dirasa bisa menjadi 

berpengaruh dan 

memiliki interaksi 

terhadap model 

Tabel 5. (Lanjutan) 
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pembelajaran dan hasil 

belajar. Waktu penelitian 

juga terbaru dengan 

kondisi belajar saat 

pandemic covid-19 

sehingga kondisi siswa 

sendiri juga mengalami 

perubahan akibat 

pandemic ini. Perlu 

adanya solusi 

peningkatan aktivitas 

belajar. 

6. Ratna 

Rosidah Tri 

Wasonowati, 

Tri Redjeki 

dan Sri Retno 

Dwi Ariani 

(2014) 

Penerapan Model 

Problem Based 

Learning (PBL) Pada 

Pembelajaran Hukum-

Hukum Dasar Kimia 

Ditinjau dari Aktivitas 

dan Hasil Belajar 

Siswa Kelas X IPA 

SMA Negeri 2 

Surakarta Tahun 

Pelajaran 2013/2014 

Berdasarkan hasil 

penelitiannya, 

menyatakan bahwa 

proses belajar yang 

ditinjau dari aktivitas 

visual, oral, writing, 

listening, mental, dan 

emotional dengan Model 

PBL dilengkapi LKS 

dikategorikan baik rata-

rata 82,71 dan persentase 

ketercapaian 81,25%, 

untuk hasil belajar siswa 

model PBL dilengkapi 

LKS dikategorikan baik 

dengan rata-rata nilai 

kognitif 81, afektif 83, 

psikomotorik 79 untuk 

hasil belajar siswa 

persentase mencapai 

kompetensi inti berturut-

turut 78%, 81,24%, dan 

78,13%. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah 

mengkaji model PBL 

dengan meninjau 

Aktivitas dan Hasil 

Belajar. 

Perbedaan : 

Perbedaannya terletak 

pada pendekatan jenis 

penelitian pada penelitian 

ini eksperimen tindakan 

Tabel 5. (Lanjutan) 
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kelas berupa penerapan 

model sedangkan penulis 

menggunakan 

pendekatan komparatif 

berupa membandingkan 

hasil belajar dua model 

serta fokus lingkup 

kajian mata pelajaran 

juga berbeda pada 

penelitian ini adalah ilmu 

eksak mata pelajaran 

Kimia sedangkan pada 

penulis rung lingkup 

Ilmu Non-eksak mata 

pelajaran Ekonomi 

Bisnis. 

Pembaharuan : 

Tujuan penghadiran 

variable moderator 

Aktivitas belajar adalah 

meningkatkan situasi dan 

kondisi belajar siswa 

selama dikelas selama 

masa pandemic covid-19 

saat ini. Dan adanya 

Model PjBL yang dirasa 

sangat cocok bisa 

meningkatkan 

kemandirian dan aktivitas 

serta hasil belajar siswa. 

7. Sahade dan 

M. Yusuf A. 

Ngampo 

(2017) 

Perbandingan Hasil 

Belajar Akuntansi 

Siswa Menggunakan 

Model Pembelajaran 

Discovery Learning 

dan Model 

Pembelajaran 

Problem Based 

Learning (PBL) Pada 

Kelas XII IPS SMA  

Berdasarkan hasil 

penelitiannya, 

menyatakan bahwa ada 

perbedaan yang 

signifikan antara hasil 

belajar siswa pada kelas 

eksperimen I dan kelas 

eksperimen II dalam tiga 

dominan, yaitu kognitif, 

afektif, dan psikometrik. 

Persamaan : 

Sama-sama mengkaji 

salah satu model yaitu 

penggunaan model PBL 

dalam penyampaian 

materi pembelajaran dan 

membandingkan hasil 

belajarnya. 

Tabel 5. (Lanjutan) 
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Perbedaan : 

Hasil kajian ruang 

lingkupnya adalah hasil 

belajar Akuntansi 

sedangkan pada 

penelitian penulis adalah 

Hasil Belajar Ekonomi 

Bisnis serta subyek 

penelitian yang berbeda 

juga yaitu XII IPS SMA 

dengan X Bisnis dan 

Manajemen SMK. 

 

Pembaharuan : 

Kajian komparatif 

dengan jenis penelitian 

kuantitatif memberikan 

gambaran secara ternilai 

dan spesifik antara 

perbandingan hasil 

belajar ekonomi bisnis 

siswa dengan model 

pembelajaran dan 

variable moderator 

aktivitas belajar. Disini 

peneliti menggunakan 

PBL dan PjBL yang 

dianggap cocok 

meningkatkan 

keterampilan abad21 

sesuai kurikulum 2013 

yang diterapkan 

dijenjang pendidikan 

menegah khususnya 

tempat penelitain penulis 

yaitu SMKS Kosgoro 

Penawartama, karena 

model PBL dan PjBL 

memberikan masalah 

nyata yang mampu 

memberi manfaat siswa 

bagi kehidupan 

interaksinya dengan 

lingkungan sekitar baik 

dunia nyata serta dunia 

kerja nantinya. 

 

Tabel 5. (Lanjutan) 
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8. Sadaf 

Mumtaz and 

Rabia Latif 

(2017) 

Learning Through 

Debate During 

Problem Based 

Learning : An Active 

Learning Strategy. 

Result: 

In Descriptive statistics 

were used to analyze 

quantitative data, and 

results are presented as 

percentages, the 

uselfulness of debate in 

alleviating potential 

difficulties ini 

communicating with 

patiens was agreed to by 

69% of n:126 

partisipants, then these 

sessions evoked critical 

thinking among students 

was reported by 78% of 

n:142. This series of 

debate helped 61% of 

n:111 students to learn 

effectively about 

controversial issues. 71 

% of n:130 considered 

that debate promoted 

argument generation and 

interpretation skills. 

Enchanced ability to 

analyze and research 

evidence was eported by 

59% of n:108 students. 

113 student or 62% 

agreed that debate 

helped them to improve 

clinical decision making 

and 75% of students 

agreed that debates 

encouraged tolerance 

toward diverse 

viewpoints/convincing 

strategies. The majority 

of our medical students 

found debating 

enchanced analytic 

decision making, 

communication, and 

critical thinking skills. 

Berdasarkan hasil 

penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa 

Tabel 5. (Lanjutan) 
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kegiatan debate dalam 

model PBL sangat 

meningkatkan 

keterampilan berpikir 

kritis, analitik, 

komunikasi dan 

pengambilan keputusan. 

Persamaan : 

Salah satu variable yang 

diteliti sama yaitu sama 

sama menggunakan 

model PBL. 

Perbedaan : 

Mengarah kepada dunia 

medical dan pedidikan 

tinggi sedangkan pada 

penelitian penulis kepada 

dunia ekonomi dan 

pendidikan menengah, 

Subyek dan tempatnya 

pun berbeda, yaitu pada 

peneltian ini subyeknya 

adalah Mahasiswa 

Kedokteran di 

Universitas Imam 

Abdulrahman Bin Faisal 

Arab Saudi, sedangkan 

pada penulis subyek dan 

tempatnya adalah Siswa 

Kelas X SMKS Kosgoro 

Penawartama Tulang 

Bawang, Lampung, 

Indonesia. 

Pembaharuan : 

Memberikan model 

pembelajaran lainnya 

yaitu PjBL atau berbasis 

proyek disamping model 

PBL karena melalui 

pembelajaran ini siswa 

dituntut aktif, kreatif, 

inovatif, kritis, 

kolaboratif, 

menghasilkan proyek 

atau produk bermanfaat 

bagi kehidupan nyatanya, 

selain keterampilan 

pemecahan masalah. 

Tabel 5. (Lanjutan) 
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9. Elham H. 

Fini, et.al. 

(2017) 

The Impact of Project 

Based Learning on 

Improving Student 

Learning Outcomes of 

Sustainability 

Concepts in 

transportation 

Engineering Courses. 

Result: 

The Result show that the 

implementation of the 

intervention significantly 

improved higher order 

cognitive skills, self 

efficacy, teamwork, and 

communication skills. 

Involving students in 

brainstorming activities 

related to sustainability 

concepts and their 

implications in 

transportation proved to 

be an effective teaching 

and learning strategy. 

Berdasarkan hasil diatas 

menggambarkan bahwa 

penerapan intervensi 

PjBL secara signifikan 

mampu meningkatkan 

keterampilan kognitif 

tingkat tinggi, efikasi 

diri, kerja tim, dan 

keterampilan komunikasi 

secara tidak langsung ini 

membawa kepada 

aktivitas belajar siswa 

jadi lebih aktif, dalam 

melibatkan siswa pada 

kegiatan brainstorming 

terkait konsep 

keberlanjutan dan 

implikasinya dalam 

transportasi terbukti 

menjadi strategi belajar 

mengajar yang efektif. 

Persamaan : 

Pada penelitian ini 

dengan penelitian yang 

penulis lakukan memiliki 

kesamaan yaitu 

penggunaan model PjBL. 

Perbedaan : 
Penelitian ini dengan 

penelitaian penulis 

adalah subyek dan 

materinya, pada 

Tabel 5. (Lanjutan) 
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penelitian ini subyeknya 

adalah mahasiswa Teknik 

Sipil di NC A&T State 

University pada studi 

Desain Transportasi 

sedangkan subyek pada 

penulis adalah siswa 

SMK Bisnis dan 

Manajemen studi 

ekonomi Bisnis. 

Pembaharuan: 

Tidak hanya 

memperhatikan 

pengggunaan model 

PjBL saja namun model 

lain juga seperti PBL 

serta memperhatikan 

aktivitas dan 

membandingkan hasil 

belajar ekonomi bisnis 

pada peningkatan 

keterampilan siswa 

sesuai abad-21. Serta 

interaksi antar variable. 

10. R. D. 

Anazifa, and 

Djukri (2017) 

Project Based 

Learning and 

Problem Based 

Learning: Are They 

Effective to Improve 

Student’s thinking 

Skills? 

Results: 

The result reveal that 

1.)PjBL and PBL affect 

student’s creativity and 

critical thinking; 

2.)There is a difference 

effect of PjBL and PBL 

on student’s creativity; 

and 3.)There is no 

difference effect of PjBL 

and PBL on student’s 

critical thinking. 

Berdasarkan hasil 

penelitiannya PjBL dan 

PBL berpengaruh kepada 

kreatifitas dan berpikir 

kritis pada siswa dan ada 

perbedaan pengaruh 

antara PjBL dan PBL 

terhadap kreatifitas siswa 

namun tidak ada 

perbedaan pengaruh 

terhadap berpikir kritis 

pada siswa. 

Tabel 5. (Lanjutan) 
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Persamaan : 

Sama-sama mengkaji 

model PBL dan PjBL. 

 

Perbedaan: 

Berbeda variable yang 

digunakan menekankan 

kepada kemampuan 

berpikir siswa namun 

pada penelitian penulis 

menekankan kepada 

aktivitas belajar siswa 

yang mana didalamnya 

telah mencakup kegiatan 

berpikir, sehingga model 

PBL dan PjBL akan bisa 

meningkatkan hasil 

belajar siswa. Perbedaan 

juga terletak pada subyek 

penelitian yaitu XI MIPA 

SMAN 1 Temanggung 

sedangkan pada penulis 

subyeknya X BM SMKS 

Kosgoro Penawartama. 

 

Pembaharuan : 

Berdasarkan pada 

penelitian yang dilakukan 

pada penelitian ini yang 

merupakan penekanan 

pada kemampuan 

berpikir siswa saja, pada 

penelitian penulis lebih 

memperhatikan aktivitas 

belajarnya hal ini karena 

tanpa adanya partisipasi, 

maka akan bisa 

berdampak kepada hasil 

belajarnya, untuk itu 

perlu adanya penilaian 

aktivitas belajar  

 

Sumber : Dari Berbagai Literatur melalui Fitur Google Search. 

 

 

 

 

Tabel 5. (Lanjutan) 
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C. Kerangka Pikir 

Belajar sering sekali dikaitkan dengan dunia pendidikan, yang merupakan 

kegiatan yang dilakukan individu sebagai pembelajar atau siswa yang 

bertujuan untuk perbaikan, perubahan tingkahlaku dan perkembangan dalam 

diri siswa melalui perolehan pengetahuan baru. Dengan belajar bisa 

meningkatkan taraf hidup individu menjadi lebih bermartabat dan sejahtera. 

Salah satu tempat untuk belajar adalah sekolah sebagai salah satu lembaga 

pendidikan penyelenggara proses belajar mengajar yang memiliki berbagai 

komponen tolok ukur keberhasilan dan kemajuan mutu pendidikan yang 

berkualitas dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Namun seiring 

bertambahnya tahun, berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi 

dan ilmu pengetahuan yang semakin meningkat dengan cepat, muncul 

permasalahan yaitu adanya siswa putus sekolah karena kondisi ekonomi 

keluarga, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, kurangnya minat dan 

motivasi belajar siswa, ketergantungan gadget, serta masalah rendahnya hasil 

belajar.  

 

Berdasarkan pada penelitian pendahuluan yang dilaksanakan sebelumnya, di 

Kelas X Bisnis dan Manajemen SMKS Kosgoro Penawartama masalah-

masalah dalam belajar terlihat bahwa masih terdapat rendahnya hasil belajar 

pada salah satu mata pelajaran ekonomi bisnis, hal ini diduga karena adanya 

berbagai faktor baik pada diri siswa, guru, maupun lingkungan sekolah 

tersebut. Disisi paling utama disebabkan karena pandemic covid-19, yang 

berakibat pada rendahnya semangat belajar dan kondisi psikis siswa terganggu 

menjadi tidak konsentrasi selama belajar. Selain itu kurangnya optimalisasi 

pemanfaatan TIK, sarana dan prasarana fasilitas penunjang/media 

pembelajaran yang digunakan guru serta kurangnya penerapan variasi model 

pembelajaran oleh guru, sehingga berbagai masalah ini membawa dampak 

buruk yang mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi rendah dan siswa 

kurang aktif saat proses pembelajaran. 
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Seharusnya proses pembelajaran benar-benar menerapkan secara terencana 

dengan baik melalui penggunaan dan pemilihan model pembelajaran yang 

tepat serta dioptimalkannya pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, sehingga 

meningkatkan aktivitas belajar siswa lebih aktif, maka dengan begini guru 

sebagai tenaga pendidik harus merencanakan secara matang dalam memilih 

dan menentukan model pembelajaran yang mampu meningkatkan 

keterampilan-keterampilan dalam diri siswa sehingga meningkatkan hasil 

belajarnya. Hal ini karena dengan penerapan model pembelajaran yang tepat 

pada pelajaran ekonomi bisnis akan membantu siswa menunjang keberhasilan 

belajarnya dan menjadi lebih terampil, kritis, kreatif dan lebih aktif lagi 

mengikuti setiap proses pembelajaran. 

 

Terdapat berbagai model pembelajaran, namun pada penelitian ini hanya akan 

membandingkan Model Problem Based Learning dengan Model Project 

Based Learning, pemilihan penerapan model pembelajaran ini disesuaikan 

dengan karakteristik siswa dan materi yang akan diajarkan sesuai dengan 

Kurikulum 2013 mata pelajaran ekonomi bisnis sehingga harapannya 

penerapan dua model pembelajaran ini dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa yang menghasilkan hasil belajar yang lebih baik. 

 

Grand Teori Model-Model Pembelajaran 

1. Model Problem Based Learning 

Model pembelajaran pendekatan scientific dengan pembelajaran yang 

berbasis masalah. 

Menurut Paul dan Don dalam Prianto (2015:11), Model Pembelajaran  ini 

merupakan salah satu model mengajar yang menerapkan masalah sebagai 

fokus utama dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah 

atau keterampilan berpikir kritis siswa dalam diskusi bersama serta 

keterampilan penguasaan konsep materi pengetahuan dan pengaturan diri 

siswa, guru hanya sebagai fasilitator. 

Peran guru adalah mengarahkan proses belajar mengajar agar siswa tidak 

jenuh dan pada akhirnya dapat merangsang kemampuan berpikir tingkat 

tinggi pada diri siswa dalam mencari solusi pemecahan masalah melalui 

berbagai aktivitas belajar bersama melalui diskusi. 
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Menurut Sadiman dkk dalam Elmasari (2016:44), Model Pembelajaran 

Problem Based Learning, model pembelajaran dengan desain yang 

sedemikian rupa diterapkan dalam pembelajaran yang mengharuskan 

siswa agar mampu mengembangkan pemikirannya sendiri melalui proses 

monitor, evaluasi, dan merevisi kemampuan pemikirannya dalam 

memecahkan suatu masalah yang telah diberikan gurunya untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada diri siswa. 

Proses kegiatan pembelajaran ini, siswa benar-benar menguasai konsep 

materi dan mengasah kemampuan berpikir kritis yang nantinya mereka 

sampaikan kepada teman kelompok lainnya bagaimana solusi tepat ketika 

ada masalah muncul disekitarnya. Hal ini bertujuan agar tercipta 

kerjasama antar siswa, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, aktivitas 

belajar menjadi lebih aktif dan siswa menguasai materi yang diberikan 

sehingga tercapai tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang memuaskan 

pada setiap siswa. 

Pemilihan model ini cocok diterapkan pada pelajaran ekonomi bisnis, 

karena Model Pembelajaran Problem Based Learning, model 

pembelajaran dengan masalah sebagai dasar pembelajaran agar siswa 

mempunyai pengetahuan baru dengan saling berinteraksi dan 

meningkatkan keterampilan memecahkan masalah dengan guru sebagai 

fasilitator, meningkatkan aktivitas belajar siswa hingga kemampuan 

penguasaan materi dimilikinya mencapai hasil belajar yang bermakna. 

2. Model Project Based Learning 

Model Pembelajaran Project Based Learning ini merupakan salah satu 

model pembelajaran berbasis pendekatan scientific sesuai kurikulum 2013 

yang sudah banyak sekali dikenal dalam menyampaikan materi. 

Project Based Learning atau Model Pembelajaran berbasis proyek ini 

pembelajarannya menggunakan kegiatan sebagai media dan output berupa 

proyek dari pembelajaran yang telah dilakukan. (Hosnan dalam Fiana, 

Stefanus C.R. dan Agustina T.A.H.,2019:158). 

Kegiatan siswa menjadi penekanan utama pada pembelajaran berbasis 

proyek atau siswa menghasilkan suatu produk yang bersumber dari 

masalah yang dikaitkan dengan dunia nyatanya sehari-hari sehingga 

pembuatan produk ini harus diselesaikan oleh siswa baik secara individu 

maupun secara berkelompok dengan arahan serta motivasi dari guru 

sebagai fasilitator pembelajaran.  
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Permasalahan 

Hasil Belajar Ekonomi Bisnis 

Model Pembelajaran 

Aktivitas Belajar 

Hasil Penelitian 

Jawaban Permasalahan 

Slameto dalam Saputro dan Theresia (2020:187) menegaskan bahwa Hasil 

akhir dari kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini adalah berupa produk 

yang dapat dibuat oleh siswa namun bukan hanya berupa material benda 

saja, tapi bisa berupa presentasi, drama, dan kegiatan lain yang 

dipresentasikan atau disampaikan di depan umum dan akan dievaluasi 

kualitasnya. 

Kegiatan berbasis proyek bisa meningkatkan motivasi belajar, kemampuan 

kognitif siswa, keterampilan memecahkan masalah, kreativitas atas 

proyek, kerjasama dan hasil belajar siswa. 

Pemilihan model Project Based Learning ini juga dirasa sangat cocok 

diterapkan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar karena 

kemampuan berpikir kreatif siswa meningkat, melibatkan siswa lebih 

aktif, mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya sehingga 

memiliki pengalaman belajar yang menarik dan bermakna melalui 

kegiatan kreatif menghasilkan proyek/produk yang bermanfaat. 

 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti dapat menggambarkannya pada 

sebuah kerangka pikir berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian. 

 

 

 

PjBL 

Tinggi 

PBL 

Rendah 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berikut ini beberapa hipotesis penelitian berdasarkan permasalahan sesuai 

kerangka pikir penelitian diatas diantaranya : 

1. Ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang diajar 

menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan 

siswa yang diajar menggunakan Model Pembelajaran Project Based 

Learning. 

2. Ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang aktivitas 

belajarnya tinggi dengan siswa aktivitas belajarnya rendah. 

3. Hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang aktivitas belajarnya tinggi diajar 

menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning lebih tinggi 

dibandingkan hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang diajar menggunakan 

Model Pembelajaran Project Based Learning. 

4. Hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang aktivitas belajarnya rendah diajar 

menggunakan Model Pembelajaran Project Based Learning lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang diajar 

menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning. 

5. Ada interaksi antara Model Pembelajaran dengan Aktivitas Belajar 

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Bisnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 

 

 

Berdasarkan eksplanasi pada bab-bab sebelumnya, untuk mencapai tujuan 

penelitian dan menjawab permasalahan, serta membuktikan secara keilmiahan 

penelitian yang akan dilakukan, maka diperlukan sebuah cara yang tepat 

sesuai dengan data valid penelitian di lapangan, data dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif, maka metode yang digunakan adalah Metode 

Penelitian Kuantitatif, karena pada penelitian ini datanya berupa angka dan 

analisisnya adalah analisis statistika. Senada dengan pendapat Sugiyono 

(2013:7), bahwa Metode Penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang 

berisi data angka dengan menggunakan analisis statistik dan dijadikan sebagai 

metode ilmiah dikarenakan metode kuantitatif sudah memenuhi krtiteria 

kaidah-kaidah sifat ilmiah seperti empirik atau konkrit, rasional, terukur, 

objektif, dan sistematis. Metode ini juga disebut sebagai Metode Discovery, 

hal ini karena melalui metode kuantitatif akan bisa menemukan serta 

mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi baru.  

 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Quasi Experiment, karena penelitian 

yang sesuai dengan variabel penelitian dan tujuan yang ingin dicapai yaitu 

menemukan pengaruh perlakuan tertentu terhadap hal yang lain pada kondisi 

tertentu sehingga penelitian ini membutuhkan langkah-langkah dan cara-cara 

terencana dan atau terstruktur secara ilmiah yang mampu menjadi pedoman 

penelitian, kendali variabel lain yang mungkin muncul atau berpengaruh dan 

atau sengaja dihadirkan, serta pemilihan alat ukur atau instrument yang 
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digunakan bisa sesuai/tepat, valid, reliabel dan akurat. Pernyataan ini sesuai 

dengan Sugiyono (2015:107), bahwa untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, variable-

variabel lain yang dapat mempengaruhi proses eksperimen dapat dikontrol 

dengan ketat diperlukan suatu Penelitian Eksperimen. 

 

Penelitian Quasi Eksperiment dengan Pendekatan Komparatif atau Analisis 

Komparatif untuk mencari/menemukan perbedaan perlakuan atas adanya satu 

variabel atau lebih pada dua atau sampel berbeda atau juga pada waktu yang 

berbeda dengan cara membandingkan suatu teori terhadap teori lainnya dan 

hasil penelitian satu dengan lainnya atau memadukannya agar mereduksi jika 

dipandang terlalu luas terhadap teori itu. (Sugiyono,2015:93). 

 

Berdasarkan pemaparan diatas, jenis dan pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah Penelitian Quasi Experiment dengan Pendekatan 

Komparatif. Pemilihan jenis dan pendekatan penelitian ini cocok diterapkan 

sesuai dengan topik masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk 

mencari/menemukan perbedaan hasil belajar ekonomi bisnis siswa terhadap 

perlakuan/pengajaran kepada dua kelompok berbeda dengan penerapan dua 

model yang berbeda pada waktu yang berbeda, kedua model pembelajaran itu 

ialah Model Problem Based Learning dan Project Based Learning. Selain itu 

juga untuk mengetahui adanya interaksi variabel lain yang memengaruhi, 

yaitu variabel moderator Aktivitas Belajar. 

1. Desain Penelitian 

Desain ekperimen yang digunakan adalah Factorial Exprimental Design 

(Desain Eksperimen Faktorial) atau disebut juga Desain Faktorial. Desain 

ini dipilih karena pada permasalahan penelitian telah diduga adanya 

variabel moderator yang memengaruhi proses eksperimen yaitu Aktivitas 

Belajar, desain ini adalah modifikasi dari desain True Experimental, 

karena memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang 

memengaruhi perlakuan dalam hal ini variabel independent terhadap hasil 

atau variabel dependent. (Widodo, 2021:207). 
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Desain eksperimen ditampilkan dengan bentuk konstelasi agar 

memberikan gambaran jelas terkait pengujian keefektifan perlakuan yang 

berbeda tersebut. Desain Ekperimennya yaitu Desain Faktor 2X2, desain 

ini desain faktor yang sangat sederhana dari desain faktor yang lain. 

Desain Faktor 2X2 disesuaikan dengan adanya perlakuan dua Model 

Pembelajaran yaitu Problem Based Learning (X1), dan Project Based 

Learning (X2), pada dua kelas X Bisnis dan Manajemen (AKL dan 

OTKP) dengan dibagi dua sesi belajar, Sesi 1 dan Sesi 2 atau kelas 

eksperimen PBL (X1) dan kelas kontrol PjBL (X2). Pengambilan sampel 

siswa menggunakan Purposive Sampling. Karena dari kedua kelas yaitu X 

AKL dan X OTKP memiliki kesamaan kriteria dan dibagi ke dalam dua 

sesi belajar. Masing-masing kelas per sesi juga mempunyai Aktivitas 

Belajar (M) sebagai Variabel Moderator dengan Dua Level/Tingkat yaitu 

Aktivitas Belajar Tinggi dan Rendah. 

 

Berikut ini tabel tampilan singkat penjelasan Desain Faktorial 2X2 sebagai 

Desain Ekperimen Penelitiannya : 

 

Tabel 6. Desain Eksperimen Faktorial 2X2 

 

Factorial Design 

 

2x2 

Model Pembelajaran (X) 

Kelas Eksperimen 

Sesi1 

Kelas Kontrol 

Sesi2 

Aktivitas Belajar 

(M) 

Model Problem 

Based Learning 

(X1) 

Model Project 

Based Learning 

(X2) 

   

A.Tinggi    (M1) X1M1 X2M1 

A.Rendah  (M2) X1M2 X2M2 

 

Penggunaan desain penelitian faktorial 2x2, peneliti bertujuan untuk 

melihat keefektifan perlakuan dua model PBL dan PjBL dengan tujuan 

utamanya yaitu membandingkan perlakuan dan melihat ada tidaknya 

perbedaan Hasil Belajar Ekonomi Bisnis (Y) Menggunakan Model 

Problem Based Learning (X1) dan Project Based Learning (X2) dengan 

Aktivitas Belajar (M) yang memoderasi saat proses eksperimen 

diterapkan.  
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2. Prosedur Eksperimen 

Berikut ini dipaparkan tahapan/langkah-langkah perlakuan eksperimen 

penelitian menjadi prosedur eksperimen yang terencana dari awal secara 

sistematis : 

 

Tabel 7. Prosedur Eksperimen Penelitian 

 

PROSEDUR EKSPERIMEN 

A. Penelitian Pendahuluan 

1. Menyiapkan Surat Izin Penelitian Pendahuluan yang akan diajukan ke 

sekolah sebagai sekolah tempat penelitian.  

2. Menyerahkan Surat Izin Penelitian Pendahuluan yang sudah tertanda 

tangani kepada sekolah. 

3. Setelah diizinkan, diawali dengan bertemu Guru Mata Pelajaran 

Ekonomi Bisnis untuk melakukan Wawancara mendapatkan informasi 

awal tentang persiapan guru sebelum mengajar dikelas, perangkat apa 

saja yang sudah disiapkan, media apa yang digunakan, strategi apa 

yang akan diterapkan, bahan ajar dan model serta metode 

pembelajaran apa yang akan dipakai, selain itu bentuk evaluasi 

penilaian belajarnya. 

4. Melaksanakan Observasi Pendahuluan terkait proses belajar mengajar 

yang dilakukan Guru dan Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Bisnis. 

Untuk mendapatkan Informasi lanjut dari wawancara serta melihat 

implementasi mengajar guru serta aktivitas belajar siswa dikelas. 

Permasalahan untuk penelitian, bisa diidentifikasi dan ditentukan 

tujuan penelitiannya, penentuan sampel melalui informasi jumlah 

siswa dan kelas yang diteliti menjadi Subjek Penelitian. 

5. Menetapkan teknik sampel dan kelas yang akan menjadi sampel 

penelitian, maka teknik sampel yang sesuai kriteria perwakilan 

populasi adalah Purposive Sampling. 

6. Menentukan kelas ekperimen dan kontrol serta perlakuan model 

pembelajaran untuk menjawab permasalahan yang sudah diidentifikasi 

sebelumnya atas observasi yang terlihat dikelas. Barulah menyusun 

rancangan penelitian. 

7. Melakukan wawancara tidak terstruktur kepada siswa setelah 

pelajaran selesai mendapatkan informasi respon siswa terhadap proses 

belajar mengajar yang dilakukan. 

8. Melakukan dokumentasi untuk melengkapi data-data sebagai data 

primer penelitian seperti data hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran 

Ekonomi Bisnis dari dokumentasi Guru. 

9. Memberikan wawancara akhir kepada guru, tentang antusiasme siswa 

dan pandangan guru terhadap hasil belajarnya. Selain itu 

membicarakan permasalahan yang sudah peneliti observasi dikelas 

dan meminta izin agar bisa dimasukkan sebagai saran pelaksanakan 



68 
 

penelitian lanjut nantinya atas solusi permasalahan yang akan 

diterapkan. 

10. Peneliti mengumpulkan data-data yang sudah didapatkan dari 

penelitian pendahuluan, lalu membuat proposal dan selesai itu 

melakukan seminar proposal. 

 

B. Tahap Perencanaan Eksperimen 

1. Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) untuk kelas 

ekperimen sesi1 PBL dan RPP kelas kontrol sesi2 PjBL. 

2. Menyiapkan lembar observasi siswa dan lembar tes (posttest) dikedua 

kelas setelah diberikan perlakuan.  

3. Menyiapkan lembar refleksi/respon dan atau penilaian diri siswa atas 

Aktivitas Belajar yang sudah dilakukan. 

 

C. Tahap Pelaksanaan Eksperimen 

Kelas Eksperimen Sesi1  

Model Pembelajaran  

Problem Based Learning 

Kelas Kontrol Sesi2 

Model Pembelajaran 

Project Based Learning 

1. Pada Tahap Pendahuluan,  

a. Guru memberikan salam pembuka, 

mengecek kesiapan belajar siswa, 

lalu berdoa, setelahnya mengecek 

kehadiran siswa.  

b. Kemudian akan disampaikan 

beberapa tujuan pembelajaran, 

kompetensi yang harus dicapai 

siswa dan menyampaikan model 

serta metode belajar yang akan 

dipakai saat pembelajaran. 

2. Pada Tahap Inti, 

a. Sebelumnya awal kegiatan siswa, 

diberikan motivasi dan yel-yel 

agar semangat belajar meningkat,  

b. Lalu diberikan apersepsi 

terhadap materi pelajaran dulu dan 

mengaitkannya dengan 

pengalaman dunia nyata sesuai 

materi yang akan diberikan, 

dengan melalui sebuah video atau 

cerita.  

c. Saat video ditayangkan, siswa 

menyimak, melihat, 

memperhatikan keseluruhan dari 

awal hingga akhir video, 

menganalisisnya dan mengaitkan 

dengan materi yang akan 

diberikan. 

d. Kemudian siswa dibagi 

1. Pada Tahap Pendahuluan, 

a. Guru member salam 

pembuka, mengecek kesiapan 

belajar, baru siswa dan guru 

berdoa, lalu memeriksa absen 

b. Guru menyampikan tujuan 

pembelajaran, komptensi 

yang harus dimiliki siswa, 

model belajar yang 

digunakan serta jenis hasil 

proyek sesuai materi ajar  

2. Pada Tahap Inti, 

a. Guru memberi motivasi 

semangat dan yel-yel agar 

tidak membosankan, tempat 

belajar bisa selain di dalam 

kelas. 

b. Siswa diberi pertanyaan 

mendasar atau apersepsi yang 

mengarahkan siswa agar 

melakukan pengerjaan tugas 

proyek, kasus masalah yang 

diberikan otentik sesuai 

dengan dunia nyata dan 

materi pelajaran. 

c. Penayangan slide ppt. terkait 

materi dan sebagai contoh 

proyek atas masalah yang 

akan diberikan, lalu siswa 

mulai melakukan kegiatan 

Tabel 7. (Lanjutan) 
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kelompok, terdiri dari 5 siswa/ 

kelompok sehingga ada 4 

kelompok karena sampel terdiri 

dari 20. 

e. Diberikan sedikit cuplikan materi 

ajar sesuai penayangan video, hal 

ini berguna untuk 

mengorientasikan siswa agar bisa 

mengaitkan video yang berisi 

kasus kaitannya dengan materi 

agar siswa berpikir kritis mencari 

penyebab masalah muncul, 

mengidentifikasinya, lalu 

menganalisisnya bersama dengan 

teman kelompoknya. 

f. Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya terkait kasus 

tersebut, dan merumuskan 

beberapa pertanyaan, disini siswa 

dituntut berpikir kritis dan 

berkolaborasi aktif, dengan tetap 

membimbing jika siswa ada yang 

kurang paham/ingin ditanyakan 

terkait kasus masalahnya. 

g. Membimbing proses 

penyelidikan siswa saat mencari 

data penunjang, informasi lainnya 

terkait kasus pada sumber belajar 

selain buku, agar jalannya proses 

diskusi aktif ,tidak menimbulkan 

kegaduhan. 

h. Siswa mengumpulkan 

informasi yang didapat dan ditarik 

kesimpulan atas pemecahan 

masalahnya, ditulis dalam bentuk 

laporan diskusi kelompok 

i. Meski sudah ada laporan 

kelompok, per individu siswa juga 

harus paham dan memiliki catatan 

rangkuman hasil dari laporan 

diskusi kelompok tersebut. 

j. Siswa menyajikan hasil diskusinya 

atas pemecahan masalah kasus 

yang dikerjakan bersama 

sebelumnya ke depan kelas untuk 

disampaikan kepada teman-teman 

kelompok lain. 

k. Kelompok lain diberi 

investigasi proyek apa yang 

sekiranya bisa menjadi solusi 

masalah sesuai realita. 

d. Siswa dibagi menjadi 4 

kelompok berisi 5siswa. 

e. Siswa mulai berdiskusi secara 

kolaboratif, menuangkan ide 

dan gagasan kreatif masing-

masing dan memilih secara 

baik alternative proyek apa 

yang akan dihasilkan. 

f. Mulai mendesain peencanaan 

proyek, disini guru sebagai 

fasilitator membimbing dan 

mengarahkan dan siswa 

bebeas berkreasi, siswa 

berdiskusi aturan langkah 

pengerjaannya, pemilihan 

aktivitas yang bisa menjawab 

pertanyaan guru di awal, 

mengetahui dan menentukan 

alat dan bahan apa saja yang 

dipakai saat penyelesaian 

proyeknya.  

g. Guru bersama siswa 

menyusun jadwal proyek, 

baik timeline, deadline, 

pembagian tugas secara 

kolaboratif, berpikir inisiatif 

yang kreatif dan inovatif cara 

baru penyelesaian proyek, 

disini guru tetap 

membimbing dan 

menanyakan mengapa 

memilih cara tersebut. 

h. Siswa mulai mengerjakan 

proyek yang sudah 

direncanakan dan disiapkan 

bersama, dengan tetap 

berpegang pada waktu 

penyelesaian dan hasil proyek 

yang menjadi jawaban solusi 

masalah pertanyaan yang 

diberikan guru serta sesuai 

dengan materi dan otentik 

sesuai realita kehidupan baik 

di masyarakat atau dunia 

kerja nantinya. Proyek juga 

Tabel 7. (Lanjutan) 
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kesempatan bertanya dan 

menanggapi penyampaian hasil 

diskusi temannya. 

l. Kelompok penyaji mencatat 

pendapat kritik saran, pertanyaan 

maupun tanggapan yang langsung 

bisa didiskusikan untuk diberi 

jawabannya. 

m. Lalu siswa menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan 

masalahnya dengan memasukkan 

pendapat atau pertanyaan teman 

dari kelompok lain, disini guru 

membantu proses refleksi dan 

evaluasi atas penyelidikan hasil 

diskusi dan proses-proses yang 

telah dikerjakan. 

n. Guru Menilai Kinerja 

kelompok dan masing-masing 

individu serta dihitung nilainya 

sebagai skor kelompok dan skor 

per individu. 

o. Guru menyampaikan hasil 

penilaian kelompok dan 

memberikan reward kepada 

kelompok dengan skor tinggi 

dengan kriteria penyajian yang 

tepat, jelas, serta kolaboratif 

masing-masing individu dalam 

kelompok. Skor individu kriteria 

tulisan catatan/rangkuman hasil 

diskusi kelompok, dan adanya peta 

konsep, berpikir kritis mencari dan 

menyelidiki informasi-informasi, 

aktif dalam kelompoknya, mau 

menerima pendapat, dan rasa ingin 

tahu dengan melihat kemauan 

membaca referensi sumber belajar 

lain. 

p. Guru bersama siswa menarik 

kesimpulan dan guru meluruskan 

hasil diskusi masing-masing 

kelompok sehingga diperoleh 

pembelajaran yang dapat 

mengembangkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi atas 

pemecahan kasus yang 

diselesaikan, kolaboratif, 

memberikan manfaat baik 

bagi siswa, guru, dan 

lingkungan sekitar 

i. Guru memonitor aktivitas dan 

kemajuan pengerjaan proyek 

dengan observasi terbimbing 

agar aktivitas siswa dalam 

kelompok berjalan lancar. 

j. Setelah proyek selesai 

dikerjakan, lalu dilakukan 

menguji hasil proyeknya, 

menilai krativitas, gagasan 

yang baru, inovatif, 

mengukur ketercapaian 

standar hasil proyek 

menjawab permasalahan, dan 

memberikan manfaat. 

k. Guru Menilai Kinerja 

kelompok dan masing-

masing individu serta 

dihitung nilainya sebagai skor 

kelompok dan skor per 

individu terhadap proses 

pengerjaan proyek hingga 

selesai dan hasil proyek itu 

sendiri. 

l. Guru menyampaikan evaluasi 

dan penilaian pengalaman 

yang mereka alami selama 

menyelesaikan proyek baik 

secara kelompok dan per 

individu. Sehingga bisa 

menumbuhkan rasa memiliki 

proyek, menumbuhkan 

keterampilan berpikir kreatif, 

kolaboratif, inovatif, dan 

berpikir solutif menghasilkan 

karya/proyek bermanfaat 

serta menumbuhkan 

kemandirian dan 

produktivitas dan aktivitas 

belajar siswa dalam 

mengembangkan segala 

pengetahuan yang 

didapatkannya agar menjadi 

pengalaman baru dan 

menjadikannya mandiri serta 

siap memberikan kontribusi 

Tabel 7. (Lanjutan) 
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komunikatif, interaktif dan 

menjadi bermakna bagi siswa serta 

meningkatkan rasa tanggungjawab 

dirinya. 

3. Pada Tahap Penutup,   

a. Guru mengulas kembali materi 

pelajaran agar benar-benar 

tertanam pengetahuan siswa dan 

benar-benar paham atas proses 

belajar yang dilakukan. 

b. Memberikan kesempatan kepada 

beberapa siswa menyimpulkan 

materi dengan tetap dibimbing. 

c. Guru memberikan pertanyaan 

untuk siswa merefleksikan diri 

atas pembelajaran yang sudah 

dilakukan, seperti apa manfaat kita 

mempelajari materi hari ini?, 

bagaimana menarik tidak belajar 

dengan model PBL hari ini, apa 

kesanmu selama mengikuti 

pelajaran hari ini? Tuliskan pada 

selembar kertas refleksinya. 

d. Tiap kelompok mendapat reward, 

maka untuk lebih memotivasi per 

individunya, masing-masing 

kelompok akan di pilih satu orang 

sehingga 4 orang akan mendapat 

reward tambahan sebagai siswa 

terbaik dan teraktif. 

e. Guru memberikan tes pemahaman 

atas materi yang diberikan berupa 

tes pilihan ganda. 

f. Sebagai tambahan, guru 

menyarankan agar siswa mau 

membaca referensi sumber lain, 

guru juga memberikan e-modul 

agar bisa dipelajari siswa dirumah 

untuk pertemuan selanjutnya. 

g. Akhir pelajaran, berdoa bersama 

agar ilmu yang didapatkan 

bermanfaat. 

h. Guru memberikan saran, motivasi 

untuk tetap semangat belajar dan 

memberikan Salam Penutup. 

nyata nantinya baik dunia 

kerja atau dunia 

bermasyarakat. 

m. Pemberian reward kepada 

kelompok atas skor yang 

diperoleh tertinggi dengan 

kriteria kreatif, inovatif, 

terencana dan terselesaikan 

secara kolaboratif dan 

mampu memberikan manfaat 

bagi pihak lain, skor per 

kelompok ini   dikalkulasikan 

dan dipilih kelompok terbaik 

dan terkreatif. Untuk 

individu, reward kriteria 

teraktif selama pengerjaan 

proyek, mandiri, mempunyai 

catatan jadwal proyek dan 

alasan memilih proyek 

tersebut. 

n. Guru bersama siswa 

megevaluasi pengalaman dan 

menarik kesimpulan atas 

pengerjaan proyek yang 

bermanfaat. 

3. Tahap Penutup, 

a. Guru mengulas kembali 

materi pelajaran. 

b. Memberikan kesempatan 

siswa menyimpulkan materi. 

c. Guru memberikan pertanyaan 

untuk siswa merefleksi diri, 

seperti apa pengalaman baru 

yang didapatkan mempelajari 

materi dengan model PjBL 

ini?, kesan dan perasaanmu 

selama mengikuti pelajaran? 

Tulis di kertas refleksinya. 

d. Guru memberikan tes 

pemahaman atas materi yang 

diberikan berupa tes pilihan 

ganda. 

e. Guru bersaran agar siswa 

mau membaca referensi 

sumber lain. 

f. Akhir pelajaran, berdoa 

bersama dan Guru 

memberikan Salam Penutup. 

Tabel 7. (Lanjutan) 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi ialah wilayah yang memiliki sekumpulan objek/subjek yang bisa 

dijadikan bahan penelitian/ditelaah karena terdapat ciri serta karakteristik 

serupa. (Rusman,2017:6). 

Berikut ini disajikan Data Jumlah Siswa Kelas X SMKS Kosgoro 

Penawartama T.P. 2020/2021 berdasarkan Program Keahlian: 

 

Tabel 8. Data Jumlah Siswa Kelas X SMKS Kosgoro Penawartama 

Tahun Pelajaran 2020/2021 

 

No. Kelas Jumlah siswa 

1. X TBSM 17 

2. X AKL 29 

3. X TKR 13 

4. X OTKP 11 

Total Populasi 70 Siswa 

Sumber: Dokumentasi TU SMKS Kosgoro 

 

Populasi penelitian yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu Siswa Kelas 

X SMKS Kosgoro Penawartama T.P.2020/2021 terbagi dalam 4 Program 

Keahlian TBSM, TKR, AKL dan OTKP, dengan jumlah keseluruhan 70 

siswa. 

  

2. Sampel 

Sampel penelitian ini ialah bagian dari populasi yang akan dijadikan 

sebagai subjek penelitian. Maka berdasarkan kriteria Peneliti sampel 

ditentukan dengan Purposive Sampling diperoleh sampel Kelas X Bisnis 

dan Manajemen dengan jumlah sampel sebanyak 40 siswa, perlakuan 

penentuan kelas ekperimen dan kontrol akan dibagi ke dua sesi, Sesi1 

Kelas Eksperimen adalah sebanyak 20 Siswa, akan diberikan perlakuan 

dengan Model Problem Based Learning, sedangkan untuk Sesi2 Kelas 

Kontrol sebanyak 20 Siswa akan diberikan perlakuan dengan Model 

Project Based Learning. 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu konstruk/bentuk apapun yang 

terdapat pada populasi maupun subjek penelitian bisa berupa karakteristik 

tertentu serta bisa diukur. (Rusman,2017:7).  

Maka, penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat, satu variabel bebas dan 

satu variabel moderator. 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel ini bisa disebut juga variabel respons, karena variabel ini bisa 

dipengaruhi oleh variabel lain atau tergantung terhadap variabel lain, serta 

variabel ini biasa dilambangkan dengan lambang Y. Penelitian ini 

menggunakan variabel terikat yaitu Hasil Belajar Ekonomi Bisnis (Y). 

 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel ini bisa disebut juga variabel predictor, karena variabel inilah 

yang memengaruhi variabel lain pada penelitian.Variabel bebas yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu dua variabel Model Pembelajaran dan 

biasa dilambangkan dengan X, sebagai variabel (X1), Model Problem 

Based Learning dan sebagai variabel (X2) yaitu Model Project Based 

Learning.  

 

3. Variable Moderator (Moderating Variable) 

Variabel ini bisa disebut juga variabel moderasi, karena variabel ini 

mempunyai fungsi sebagai pemoderasi atau memperkuat/memperlemah 

hubungan antar variabel terikat dan variabel bebas. Maka, melihat 

sebelumnya penelitian pendahuluan yang dilakukan Peneliti, menduga 

adanya variabel moderator yang memperkuat/memperlemah hubungan 

Model Pembelajaran dan Hasil Belajar Ekonomi Bisnis yaitu Aktivitas 

Belajar siswa, biasanya dilambangkan dengan (M). 
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D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

Langkah mempermudah proses penelitian yang dilakukan perlu diperhatikan 

definisi konseptual variabel dan definisi operasionalnya, sebagai berikut: 

1. Definisi Konspetual Variabel 

a. Hasil Belajar Ekonomi Bisnis (Y) 

Hasil belajar ekonomi bisnis merupakan pencapaian yang telah melalui 

berbagai proses untuk diketahui sejauh mana pemahaman dan 

penguasaan atas materi pelajaran yang sudah diberikan terkait mata 

pelajaran ekonomi bisnis berupa angka atau huruf mutu belajar. Hasil 

belajar ini pada umumnya dilakukan diakhir pembelajaran, namun 

sebelumnya telah diamati, diukur, dinilai, dan dievaluasi dengan 

harapan menjadi perbaikan kedepannya terhadap pembelajaran yang 

dilakukan. Interaksi guru dan siswa juga sangat diperhatikan, karena 

terjalinnya interaksi ini akan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

b. Model Problem Based Learning (X1) 

Salah satu model pembelajaran sesuai kurikulum 2013 berbasis 

pendekatan scientific, model pembelajaran Problem Based Learning 

yaitu model yang digunakan guru sebagai penghantar penyampaian 

materi dengan pemberian masalah sebagai dasar awal pembelajaran 

bagi siswa dengan tujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

komunikasi, kolaborasi, inquiry/menemukan pemecahan masalah yang 

ada sesuai dengan realita di lingkungan sekitar siswa, sehingga akan 

membawa siswa menumbuhkan jiwa tanggungjawab, mandiri dan 

percaya diri dalam kritis mencari solusi pemecahan masalah tersebut. 

 

c. Model Project Based Learning (X2) 

Model Project Based Learning ini sering disebut juga Pembelajaran 

Berbasis Proyek, salah satu model yang sangat cocok diterapkan guru 

agar bisa melibatkan secara aktif, kreatif siswa mengembangkan 

pengetahuannya, ide, gagasan baru untuk dituangkan dalam bentuk 

hasil karya atau produk / berupa proyek sebagai solusi permasalahan 

sehingga memberi pengalaman baru pada siswa selama proses 
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belajarmya agar bisa diterapkan dalam dunia nyata. Model ini 

membawa siswa berpikir kreatif membuat suatu proyek yang 

bermanfaat untuk dirinya maupun orang lain sehingga pembelajaran 

menjadi lebih bermakna dan produktif. 

 

d. Aktivitas Belajar (M) 

Pada proses belajar mengajar, Aktivitas Belajar merupakan kegiatan 

yang dilakukan siswa untuk bisa melibatkan diri secara aktif terhadap 

keseluruhan proses mengajar yang dilakukan guru baik saat 

penyampian materi hingga akhir pembelajaran selesai. Aktivitas ini 

meliputi kegiatan yang berhubungan dengan fisik psikis siswa dengan 

tujuan adanya perubahan dan perkembangan diri siswa serta 

meningkatkan/mengasah berbagai keterampilan. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel ini akan dijelaskan agar tidak menimbulkan 

interpretasi ganda sehingga memberikan gambaran spesifik variabel, 

batasan variabel dan bisa menjadi pedoman proses pengukuran. 

Berikut ini Definisi Operasional Variabel pada penelitian ini:  

a. Hasil Belajar Ekonomi Bisnis (Y) 

Hasil Belajar Ekonomi Bisnis merupakan skor dari capaian belajar 

siswa yang diperoleh selama mengikuti proses belajar yang ditentukan 

untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi 

yang sudah diberikan. Hasil Belajar Ekonomi Bisnis ini digunakan 

sebagai pengukuran variabel dengan indikatornya yaitu tes formatif 

menggunakan soal tes pilihan ganda. Skor dari hasil tes ini menjadi 

pengukur skor siswa terhadap hasil belajar ekonomi bisnis. 

 

b. Aktivitas Belajar (M) 

Aktivitas Belajar merupakan skor hasil pengamatan serangkaian 

kegiatan yang dilakukan siswa selama mengikuti proses belajar hingga 

mencapai perubahan dan perkembangan pada diri siswa. Indikatornya 

yaitu aktivitas melihat, membaca, mengamati, memperhatikan atau 
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aktivitas visual, aktivitas mendengar, aktivitas menulis, aktivitas 

menggambar, aktivitas menanya, mengkomunikasikan, memberi 

pendapat, mengemukakan ide/gagasan, menyimpulkan atau aktivitas 

lisan, aktivitas membuat karya atau laporan atau aktivitas metrik, 

aktivitas menganalisis, memikirkan solusi, inisiatif, menanggapi 

dengan berani, mengingat, mengambil keputusan atau aktivitas mental, 

aktivitas menaruh minat, termotivasi dan antusias, menerima pendapat 

orang lain, dan merefleksi diri. Atau aktivitas emosional. Skor ini 

menggambarkan tingkatan dan perubahan yang terjadi di dalam kelas 

terhadap aktivitas belajar yang dilakukan siswa  

Berikut disajikan tabel definisi operasional variabel penelitian : 

 

Tabel 9. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel Indikator 
Pengukuran 

Variabel 

Hasil 

Belajar 

Ekonomi 

Bisnis (Y) 

Hasil Tes Formatif Ekonomi Bisnis Instrumen Tes 

Pilihan Ganda 

Ekonomi Bisnis 

Aktivitas 

Belajar 

(M) 

1. Melihat, membaca, mengamati, 

memperhatikan (Aktivitas Visual 

/Visual Activities) 

2. Mendengar (ListeningActivities) 

3. Menulis (WritingActivities) 

4. Menggambar (DrawingActivities) 

5. Menanya, mengkomunikasikan, 

memberi pendapat, mengemukakan 

ide/gagasan, menyimpulkan 

(Aktivitas Lisan / Oral Activities) 

6. Membuat karya atau laporan (Metric 

Activities) 

7. Menganalisis, memikirkan solusi, 

inisiatif, menanggapi dengan berani, 

mengingat, mengambil keputusan 

(Mental Activities) 

8. Menaruh minat, termotivasi dan 

antusias, Menerima pendapat orang 

lain, dan merefleksi diri. (Emotional 

Activities) 

(Sarianti, Aminuyati, Husni S., 2015) 

Instrumen 

Lembar 

Observasi 

Aktivitas 

Belajar Siswa 8 

Aktivitas pada 

Mata Pelajaran 

Ekonomi 

Bisnis. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan : 

1. Wawancara 

Penggunaan Teknik Wawancara ini dilakukan pada penelitian 

pendahuluan untuk memperoleh dan mengidentifikasi masalah ataupun 

memperoleh berbagai informasi dari situasi dan kondisi serta keadaan 

dalam proses belajar mengajar di kelas. Wawancara yang dilakukan 

kepada guru ataupun siswa Kelas X Bisnis dan Manjemen SMKS Kosgoro 

Penawartama ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, tanpa adanya 

pedoman dan maupun alat perekam. 

2. Observasi 

Penggunaan Teknik Observasi ini dilakukan untuk mengamati secara 

langsung keseluruhan proses belajar mengajar yang dilakukan guru dan 

siswa di dalam kelas sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat terkait 

situasi dan kondisi belajar dan aktivitas guru dan siswa saat penelitian 

pendahuluan, selain itu nantinya observasi ini digunakan juga saat 

penelitian sebenarnya untuk melihat perkembangan aktivitas belajar siswa 

dikelas setelah diberikan perlakuan ekperimen model pembelajaran. Maka 

dapat disimpulkan Peneliti menggunakan Teknik Participat Observation 

atau Observasi Langsung aktivitas belajar siswa dikelas. 

3. Dokumentasi 

Penggunaan Teknik Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan untuk melengkapi informasi yang akan disajikan sesuai 

keadaan sebenarnya selama penelitian dan dijadikan bukti kuat data 

penelitian. Dokumentasi ini didapatkan melalui pengarsipan dokumen Tata 

Usaha SMKS Kosgoro dan dokumentasi Guru Ekonomi Bisnis untuk 

memperoleh data informasi sekolah, staff, tenaga pengajar, kondisi umum 

sekolah, siswa dan hasil ujiannya. 

4. Tes 

Penggunaan Teknik Tes ini adalah memberikan pengerjaan berupa soal 

pertanyaan yang harus dikerjakan siswa sebagai penilaian hasil belajar dan 

pengukur capaian kompetensi pemahaman atas materi pelajaran yang telah 
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diberikan dengan kriteria standar nilai yang sudah ditetapkan dan bisa 

menjadi pembanding ketercapaian/ketuntasan belajar siswa dengan siswa 

lainnya. Teknik tes yang digunakan adalah Teknik Post Test atau siswa 

diberikan beberapa soal pilihan ganda di akhir pelajaran untuk 

diselesaikan dan akan diukur, dinilai, dan dievaluasi hasil belajar pada 

mata pelajaran Ekonomi Bisnis sesuai dengan setelah perlakuan Model 

Pembelajaran berbeda pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

5. Eksperiment 

Penggunaan Teknik Eksperiment ini adalah memberikan penjelasan secara 

prosedur mengenai langkah-langkah perlakuan kedua model pembelajaran 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen selama proses pembelajaran 

dilakukan sehingga akan diperoleh data-data perubahan aktivitas belajar 

dari awal hingga akhir didapatkan hasil belajar setelah dilakukan 

perlakuan model pembelajaran. Data-data yang telah dikumpulkan untuk 

melanjutkan hasil penelitian hingga mencapai tujuan penelitian. 

 

F. Uji Prasyarat Instrumen 

1. Uji Validitas 

Menurut Rusman (2017:63), Uji Validitas ini mempunyai fungsi untuk 

mengukur seberapa valid instrument penelitian yang digunakan dan 

mampu mengungkapkan data dari variabel secara terukur dan 

sesuai/akurat dengan apa yang diukurnya. Maka untuk menguji tingkat 

validitas instrument akan menggunakan metode kevalidan korelasi 

Product Moment dari Carl Pearson. Berikut ini rumusnya: 

rxy  =  

Keterangan: 

rxy  = koefisien korelasi 

N  = jumlah sampel/subyek atau banyaknya data X&Y 

ΣX  = jumlah skor item/butir soal atau variable X 

ΣY  = jumlah skor total atau variable Y 

ΣXY = jumlah perkalian skor item&skor total / hasil X.Y 

ΣX² = jumlah skor item/butir soal kuadrat 

ΣY² = jumlah skor total kuadrat. 

(Neliwati,2018:197). 
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Pada kriteria pengujiannya jika harga rhitung > rtabel dengan α 0,05 dan n 

sampel yang diteliti, kesimpulannya alat ukur/instrument yang digunakan 

dinyatakan valid, begitu juga sebaliknya jika rhitung ≤ rtabel, maka 

kesimpulannya alat ukur/instrument penelitian yang digunakan adalah 

tidak valid. (Rusman,2017:64).  

 

a. Uji Validitas Instrumen Tes 

Untuk mengetahui validitas instrument tes yaitu butir soal pilihan 

ganda yang terdiri dari 40 butir soal, menggunakan Aplikasi SPSS 

versi 25.0, dengan berdasar validitas korelasi Product Moment Carl 

Pearson dan dengan kriteria jika rhitung > rtabel dengan α 0,05, 

kesimpulannya instrument yang digunakan dinyatakan valid, dan 

sebaliknya maka tidak valid. Pada Uji Validitas ini, jumlah n adalah 

20 responden, maka rtabel adalah sebesar 0,444 yang diperoleh dari 

tabel r Product Moment, r(a)(n)=r(0,05)(20). 

 

Berikut ini disajikan tabel hasil uji validitas instrument tes: 

 

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Instrumen Test Butir Soal 

Butir 

Soal 

rhitung rtabel Kondisi Signifikan Simpulan 

Soal1 0,656 0,444 rhitung > rtabel 0,002 Valid 

Soal2 0,513 0,444 rhitung > rtabel 0,021 Valid 

Soal3 0,470 0,444 rhitung > rtabel 0,037 Valid 

Soal4 0,540 0,444 rhitung > rtabel 0,014 Valid 

Soal5 0,606 0,444 rhitung > rtabel 0,005 Valid 

Soal6 0,503 0,444 rhitung > rtabel 0,024 Valid 

Soal 7 0,544 0,444 rhitung > rtabel 0,013 Valid 

Soal 8 0,526 0,444 rhitung > rtabel 0,017 Valid 

Soal 9 0,563 0,444 rhitung > rtabel 0,010 Valid 

Soal 10 0,628 0,444 rhitung > rtabel 0,003 Valid 

Soal 11 0,529 0,444 rhitung > rtabel 0,016 Valid 

Soal 12 0,492 0,444 rhitung > rtabel 0,027 Valid 

Soal 13 0,487 0,444 rhitung > rtabel 0,029 Valid 

Soal 14 0,526 0,444 rhitung > rtabel 0,017 Valid 

Soal 15 0,659 0,444 rhitung > rtabel 0,002 Valid 

Soal 16 0,497 0,444 rhitung > rtabel 0,026 Valid 
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Soal 17 0,503 0,444 rhitung > rtabel 0,024 Valid 

Soal 18 0,519 0,444 rhitung > rtabel 0,019 Valid 

Soal 19 0,464 0,444 rhitung > rtabel 0,039 Tidak 
Valid 

Soal 20 0,542 0,444 rhitung > rtabel 0,014 Valid 

Soal 21 0,464 0,444 rhitung > rtabel 0,039 Tidak 
Valid 

Soal 22 0,481 0,444 rhitung > rtabel 0,032 Valid 

Soal 23 0,466 0,444 rhitung > rtabel 0,039 Tidak 

Valid 

Soal 24 0,487 0,444 rhitung > rtabel 0,029 Valid 

Soal 25 0,492 0,444 rhitung > rtabel 0,027 Valid 

Soal 26 0,458 0,444 rhitung > rtabel 0,042 Tidak 
Valid 

Soal 27 0,526 0,444 rhitung > rtabel 0,017 Valid 

Soal 28 0,612 0,444 rhitung > rtabel 0,004 Valid 

Soal 29 0,476 0,444 rhitung > rtabel 0,034 Tidak 

Valid 

Soal 30 0,526 0,444 rhitung > rtabel 0,017 Valid 

Soal 31 0,513 0,444 rhitung > rtabel 0,021 Valid 

Soal 32 0,593 0,444 rhitung > rtabel 0,006 Valid 

Soal 33 0,544 0,444 rhitung > rtabel 0,013 Valid 

Soal 34 0,506 0,444 rhitung > rtabel 0,023 Valid 

Soal 35 0,490 0,444 rhitung > rtabel 0,028 Valid 

Soal 36 0,497 0,444 rhitung > rtabel 0,026 Valid 

Soal 37 0,476 0,444 rhitung > rtabel 0,034 Tidak 

Valid 

Soal 38 0,563 0,444 rhitung > rtabel 0,010 Valid 

Soal 39 0,602 0,444 rhitung > rtabel 0,005 Valid 

Soal 40 0,578 0,444 rhitung > rtabel 0,008 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data; 2022 

 

Berdasarkan hasil validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 

40 butir soal pilihan ganda yang diujikan, 6 butir soal nomor 19, 21, 

23, 26, 29, dan 37 dinyatakan tidak valid dan 34 butir soal lainnya 

dinyatakan valid sehingga instrument tes 6 butir soal tidak valid, tidak 

digunakan pada penelitian, maka yang digunakan pada penelitian 

adalah 34 butir soal karena soal yang valid tersebut memenuhi kriteria 

validitas yaitu rhitung > rtabel dengan α 0,05, kesimpulannya instrument 

sebanyak 34 butir soal dinyatakan valid digunakan untuk penelitian. 

Tabel 10. (Lanjutan) 
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b. Uji Validitas Instrumen Observasi 

Untuk mengetahui validitas instrument observasi yaitu lembar 

observasi Aktivitas Belajar dengan 8 jenis Aktivitas yang terdiri dari 

20 Aspek Pengamatan, menggunakan Aplikasi SPSS versi 25.0, 

dengan berdasar validitas korelasi Product Moment Carl Pearson dan 

dengan kriteria jika rhitung > rtabel dengan α 0,05, kesimpulannya 

instrument yang digunakan dinyatakan valid, dan sebaliknya maka 

tidak valid. Pada Uji Validitas ini, jumlah n adalah 20 responden, maka 

rtabel adalah sebesar 0,444 dari tabel r Product Moment, r(a)(n)=r(0,05)(20).  

 

Tabel 11. Hasil Uji Validitas Instrumen Observasi Aktivitas 

Belajar 

Aspek 

Pengamatan 

rhitung rtabel Kondisi Signifikan Simpulan 

a. 0,995 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

b. 0,885 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

c. 0,927 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

d. 0,968 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

e. 0,935 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

f. 0,926 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

g. 0,995 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

h. 0,623 0,444 rhitung > rtabel 0,003 Valid 

i. 0,995 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

j. 0,920 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

k. 0,985 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

l. 0,984 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

m. 0,967 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

n. 0,965 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

o. 0,670 0,444 rhitung > rtabel 0,001 Valid 

p. 0,903 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

q. 0,937 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

r. 0,932 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

s. 0,995 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

t. 0,974 0,444 rhitung > rtabel 0,000 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data; 2022 
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Berdasarkan hasil validitas pada tabel, dapat dilihat bahwa dari 20 

aspek pengamatan Aktivitas Belajar, hasil keseluruhannya dinyatakan 

valid, sehingga instrument observasi Aktivitas Belajar ini memenuhi 

kriteria validitas yaitu rhitung >: rtabel dengan α 0,05, maka instrument 

valid digunakan. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan dalam penelitian untuk mengukur instrument 

yang digunakan benar-benar memberikan ukuran yang tidak hanya valid 

namun dapat dipercaya dan mampu dibuktikan keandalannya. Uji ini 

sebagai syarat pelengkap uji validitas. Uji Reliabilitas yang digunakan 

untuk mengukur instrument adalah Uji Reliabilitas Alpha Cronbach’s 

penggunaannya apabila alternative jawaban dalam instrument terdiri dari 

tiga/lebih pilihan baik pilihan ganda atau essay. Berikut rumusnya : 

ri =  

Keterangan: 

ri = reliabilitas instrument 

= jumlah varians skor tiap-tiap item/butir soal 

n = banyaknya item/butir soal 

  = varians total. 

(Purnomo,2016:156) 

 

Kriteria pengujiannya jika nilai rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 

atau Sig.=0,05, maka alat ukur/instrument yang digunakan dinyatakan 

reliabel, jika nilai rhitung < rtabel kesimpulannya instrument tidak reliabel.  

 

Berikut daftar interpretasi berupa kategori besarnya koefisien r: 

 

Tabel 12. Daftar Interpretasi Tingkat Koefisien r 

 

No. Koefisien r Tingkat Reliabilitas 

1. 0,8000-1,0000 Sangat Tinggi 

2. 0,6000-0,7999 Tinggi 

3. 0,4000-0,5999 Sedang/Cukup 

4. 0,2000-0,3999 Rendah 

5. 0,0000-0,1999 Sangat Rendah 

(Rusman,2017:70) 
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a. Uji Reliabilitas Instrumen Tes 

Untuk menguji reliabilitas instrument tes digunakan aplikasi SPSS 

versi 25 terhadap 20 responden. Maka berdasarkan hasil uji didapatkan 

hasil reliabilitas butir soal sebagai berikut: 

 

Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tes 

Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha 

 

N of Items 

0,926 34 

 

Berdasarkan tabel hasil uji diatas didapat Reliabilitas Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,926, lalu dikonsultasikan pada daftar interpretasi 

koefisien r, maka apabila r Alpha sebesar 0,926 berada pada rentang 

koefisien r 0,8000-1,0000, hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

reliabilitas instrument tes sangat tinggi, sehingga instrument yang 

digunakan reliabel. 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen Observasi 

Berdasarkan analisis SPSS 25, berikut hasil uji reliabilitas: 

 

Tabel 14. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Observasi 

Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha 

 

N of Items 

0,985 20 

 

Berdasarkan tabel hasil uji diatas didapat r Cronbach’s Alpha sebesar 

0,985, lalu dikonsultasikan pada daftar interpretasi koefisien r, r Alpha 

sebesar 0,985 berada pada rentang koefisien r 0,8000-1,0000, hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas instrument observasi sangat 

tinggi, sehingga instrument yang digunakan reliabel. 
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3. Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran/taraf kesukaran soal adalah prasyarat uji instrument 

untuk menghitung peluang siswa menjawab benar soal yang diberikan 

berdasarkan kemampuanmya dengan dinyatakan dalam bentuk indeks. 

Pada umunya indeks tingkat kesukaran ini dinyatakan besarannya kisaran 

antara 0,00-1,00. Indeks tingkat kesukaran dilambangkan dengan P , maka 

melihat indeks besarannya, ketika nilai P sebesar 0,00 soal tersebut 

memeiliki indeks soal yang sulit dan ketika nilai P semakin meningkat 

besar hingga 1,00 maka soal itu mudah dan terjawab dengan benar oleh 

semua siswa sebagai sampel/testee. (Aiken dalam Purnomo,2016:127). 

Berikut ini rumusnya : 

P =  

Keterangan : 

P = Indeks Kesukaran 

B = Banyaknya siswa/testee yang menjawab dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siswa sebagai peserta tes/testee 

(Purnomo,2016:127) 

Langkah menafsirkan/mengklasifikasikan indeks kesukaran, menurut 

Arikunto (dalam Purnomo,2016:127), menggunakan ketentuan pada tabel 

indeks sebagai berikut: 

 

Tabel 15. Daftar Ketentuan Indeks Kesukaran Soal 

 

No. Kisaran Indeks P Kategori Soal 

1. 0,00 sampai 0,30 Soal Sukar 

2. 0,31 sampai 0,70 Soal Sedang 

3. 0,71 sampai 1,00 Soal Mudah 

(Arikunto dalam Purnomo,2016:127). 

 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan menggunakan SPSS 25 terhadap 40 

soal, yaitu kisaran indeks P 0,00-0,30 terdapat pada butir soal nomor 3, 5, 

20, 30, 33, 34, 35, dan 40, maka 8 butir soal dengan kategori sukar, 

kemudian pada indeks P 0,31-0,70 nomor 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 

15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 38, dan 39, maka terdapat 23 

butir soal kategori sedang serta pada indeks P 0,71-1,00 nomor 8, 14, dan 

27, maka terdapat 3 butir soal kategori mudah. 
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4. Daya Beda Soal 

Daya beda butir soal atau daya pembeda (Discriminating Power) 

digunakan untuk mengukur kemampuan butir soal membedakan siswa 

sebagai testee/peserta tes yang tergolong kelompok 

atas/pandai/berkemampuan tinggi dan kelompok bawah/tidak 

pandai/berkemampuan rendah. Daya Beda biasa dilambangkan dengan D 

atau Indeks Diskriminasi dan berkisar antara -1,00 sampai 1,00. Berikut 

rumus penentuan Daya Beda: 

D =  -  = PA – PB 

Keterangan: 

D  = Besarnya daya beda yang dicari 

BA= Jumlah siswa menjawab benar dari kelompok atas 

JA = Jumlah siswa peserta tes/testee kelompok atas 

BB = Jumlah siswa menjawab benar dari kelompok bawah 

JB  = Jumlah siswa peserta tes/testee kelompok bawah 

PA  = Proporsi testee kelompok atas yang menjawab benar 

PB  = Proporsi testee kelompok bawah yang menjawab benar 

(Purnomo,2016:130). 

 

Berikut ini daftar klasifikasi Indeks Daya Beda : 

 

Tabel 16. Daftar Klasifikasi Indeks Daya Beda Soal 

 

No. Kisaran Indeks D Keterangan 

1. 0,00 – 0,20 Jelek 

2. 0,21 – 0,40 Cukup 

3. 0,41 – 0.70 Baik 

4. 0,71 – 1,00 Baik Sekali 

5. D = - (negatif) Direvisi/Dibuang 

(Arikunto,2013:232). 

 

Berdasarkan perhitungan hasil analisis Daya Beda soal menggunakan 

SPSS 25, didapatkan hasil yaitu dari keseluruhan butir soal yaitu 40 soal 

memiliki daya beda soal dengan kategori baik, karena keseluruhan soal 

dari butir soal nomor 1 sampai dengan nomor 40, butir soal menunjukkan 

hasil indeks Daya Beda soal pada kisaran indeks d 0,41-0,70. 
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G. Uji Prasyarat Analisis Data 

Pada saat sebelum melakukan pengujian hipotesis, data yang sudah didapatkan 

perlu diuji sebagai syarat yang harus dipenuhi dengan asumsi bahwa data 

harus normal dan homogen, hal ini karena pada penelitian ini menggunakan 

Statistik Parametrik (Inferensial) Berikut ini penjelasan rincinya: 

1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah menguji apakah data sampel yang diambil 

dari populasi penelitian berdistribusi normal atau tidak. Maka penelitian 

ini menggunakan Uji Normalitas yang sering digunakan yaitu Uji 

Normalitas selain Kolmogorov-Smirnov yaitu Uji Normalitas Shapiro-

Wilk. Pemilihan menggunakan Uji Normalitas Shapiro-Wilk ini 

dikarenakan sesuai dengan kriteria sampel yang diteliti yaitu berdasarkan 

jumlah sampel yang diteliti sebanyak 40 sampel dan masuk kategori kecil 

atau kurang dari 50 sampel (n<50). (Suardi,2019:16). 

 

Berikut rumus Uji Normalitas Shapiro-Wilk beberapa langkah : 

1. Mengurutkan sampel pengamatan y1,y2,…,yn untuk mendapatkan 

sampel terurut x(1),x(2),…,x(n) dimana x(1)≤x(2)≤…≤x(n),  

2. Menghitung 

S² =  

Keterangan: 

S2 = Jumlah Xi-X rata-rata kuadrat 

Xi = Angka ke i pada data X  

 = rata-rata data 

3. Jika n genap, n=2k, menghitung 

b² =  begitu juga dengan Y 

Keterangan: 

b² = Jumlah koefisien test tabel Wilk dikali Angka ke n-i+1 pada data 

X dengan Angka ke I pada data X kuadrat 

α = koefisien test pada tabel Shapiro-Wilk 

Xn-i+1= Angka ke n-i+1 pada data X 

Xi = Angka ke I pada data X 

4. Merumuskan Hipotesis 

H0 = data berdistribusi normal 

H1 = data berdistribusi tidak normal 

Tingkat signifikansi α = 0,05 

5. Menghitung W (Shapiro-Wilk) 

W =    =   begitu juga dengan Y 

 



87 
 

6. Menarik kesimpulan 

Jika diperoleh Whitung > Wtabel,artinya Ho diterima menyatakan bahwa 

penyebaran data berdistribusi normal. Jika diperoleh Whitung ≤ Wtabel, 

artinya Ho ditolak menyatakan penyebaran data berdistribusi tidak 

normal. 

(Putri,2020:58-65). 

 

Kriteria Normalitas data menggunakan rumus Shapiro-Wilk : 

- Apabila p-value atau nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka data 

tersebut berdistribusi tidak normal, namun sebaliknya 

- Apabila p-value atau nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka data 

tersebut berdistribusi normal. (Suardi,2019:16).  

 

2. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas dilakukan sebagai syarat analisis data parametrik untuk 

mengetahui apakah data penelitian dari populasi yang ada bersifat 

homogen atau tidak homogen. Pengujian Homogenitas ini menggunakan 

Uji Homogenitas Levene Statistic dengan rumus: 

W =   

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel Penelitian 

k = banyaknya kelompok 

Zij =  

 = rata-rata dari kelompok ke-i 

 = rata-rata kelompok dari Zi 

 = rata-rata menyeluruh dari Zij 

 

Ketentuan pengujian homogenitas Levene Statistic penelitian : jika W < 

Ftabel, maka data sampel pada populasi adalah sama/bersifat homogeny, 

namun jika W > Ftabel, maka dinyatakan data sampel pada populasi 

penelitin adalah tidak sama/tidak homogen. Taraf Signifikansi yang 

digunakan 0,05 dan dk=n-1, maka ditentukan rumusan hipotesis berikut: 

H0 = Data Populasi bervarians Homogen 

H1 = Data Populasi Tidak bervarians Homogen 

 

Kriteria pengujian Uji Homogenitas Levene Statistic berdasarkan taraf 

signifikansi (Sig.) yang digunakan α=0,05, : 

- Jika nilai probabilitas (Sig.)>0,05, maka H0 diterima, ini berarti bahwa 

varians data populasi penelitian sama/bersifat homogeny, namun 

sebaliknya 

- Jika nilai probabilitas (Sig.)<0,05, maka H0 ditolak, yang berarti 

varians data populasi penelitian bersifat tidak sama atau tidak 

homogen. (Rusman,2015:48). 
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H. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan kriteria tujuan penelitian yaitu membandingkan hasil belajar 

menggunakan dua model dan aktivitas belajar memoderasi, ini berarti statistik 

parametrik inferensial akan digunakan pada penelitian jenis eksperimen 

pendekatan komparatif ini yang sesuai dengan sifat data yang dikumpulkan 

yaitu interval dengan sampel tidak berkolerasi/tidak berpasangan terdiri dari 

dua sampel independent, maka teknik analisis datanya antara lain: 

1. Analisis Varians Dua Jalan 

Analisis Varians Dua Jalan atau ANAVA Dua jalan ini merupakan teknik 

analisis pada statistic parametric inferensial yang berfungsi menguji 

hipotesis komparatif dua sampel atau lebih dari dua sampel (k sampel) 

secara serempak jika setiap sampel juga terdiri atas dua kategori/lebih. 

Biasanya juga digunakan untuk mengetahui perbedaan antar variable 

secara signifikan dan variable-variabel tersebut mempunyai interaksi atau 

tidak melalui ANAVA ini. 

 

ANAVA Dua Jalan digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan dan interaksi antara hasil belajar menggunakan dua 

model pembelajaran dan aktivitas belajar dua kategori tinggi dan rendah 

khususnya pada mata pelajaran Ekonomi Bisnis. Berikut ini disajikan tabel 

ANAVA Dua Jalan: 

 

Tabel 17. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan 

Sumber 

Variasi 

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK Fo P 

 

Antara A 

 

 

 

JKA = 

∑  

 

A-1(2) 
 

 

 

 

 

 

Antara B 

 

 

 

JKB = 

∑  

 

B-1(2) 
 

 

 

 

 

 

Antara AB 

(Interaksi) 

 

 

JKAB 

=∑  – 

JKA – JKB 

 

 (4) 
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Keterangan: 

JKT = jumlah kuadrat total 

JKA = jumlah kuadrat variable A 

JKB = jumlah kuadrat variable B 

JKAB = jumlah kuadrat interaksi variable A dengan B 

JK(d) = jumlah kuadrat dalam 

MKA = mean kuadrat variable A 

MKB = mean kuadrat variable B 

MKAB = mean kuadrat interaksi variable A dengan B 

MK(d) = mean kuadrat dalam 

FoA  = harga Fo untuk variable A 

FoB  = harga Fo untuk variable B 

FoAB = harga Fo untuk interaksi variable A dengan B. 

(Arikunto,2012:253). 

 

Berikut ini disajikan cara agar bisa menentukan bagaimana menarik 

kesimpulan dalam menguji hipotesis menggunakan rumus ANAVA Dua 

Jalan, sehingga memberikan kemudahan saat melakukan penelitian : 

 

Tabel 18. Cara Menentukan Kesimpulan Hipotesis Anava 

Jika Fo ≥ Ft, 1% Jika Fo ≥ Ft, 5% Jika Fo ≤ Ft, 5% 

1. Harga Fo 

diperoleh 

sangat 

signifikan 

2. Ada 

perbedaan 

rata-rata 

sangat 

signifikan 

3. Hipotesis 

nihil Ho 

ditolak 

4. P<0,01ata

up=0,01 

1. Harga Fo 

diperoleh 

signifikan 

2. Ada 

perbedaan 

rata-rata 

signifikan 

3. Hipotesis 

nihil Ho 

ditolak 

4. P<0,01 

atau 

p=0,01 

1. Harga Fo 

diperoleh 

tidak 

signifikan 

2. Tidak ada 

perbedaan 

rata-rata 

signifikan 

3. Hipotesis 

nihil Ho 

diterima 

4. P<0,01 atau 

p=0,01 

(Arikunto dalam Ratnasari,2013:74). 

 

 

 

 

Dalam (d) 

 

 

 

JK(d) = JKA – JKB - JKAB 

 

 

 

 

  

 

Total (T) 

 

 

JKT = ∑  

 

N-1(49) 
   

Tabel 17. (Lanjutan) 
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2. Uji T–test Dua Sampel Independent. 

Pengujian hipotesis komparatif statistic parametric untuk menguji 

komparasi rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan atau dua sampel 

independent dengan tipe data skala interval atau skala rasio adalah 

menggunakan t-test. Maka pada penelitian ini statistic parametric untuk 

menguji hipotesisnya akan menggunakan rumus t-test. 

 

Terdapat dua rumus t-test yang biasa digunakan menguji hipotesis 

komparatif dua sampel independent, berikut ini dua rumus t-test dua 

sampel independent Separated Varians dan Polled Varians : 

1. Separated Varians 

t =  

 

2. Polled Varians 

t =  

(Sugiyono,2015:273). 

 

Keterangan: 

 = rata-rata data kelas eksperimen sampel 1 

 = rata-rata data kelas kontrol sampel 2 

 = varians data kelompok 1 

 = varians data kelompok 2 

 = jumlah sampel kelompok 1 

 = jumlah sampel kelompok 2 

(Sugiyono,2013:307). 

 

Ada dua pertimbangan yang harus diperhatikan dalam memilih rumus t-

test Separated dan Polled Varians diatas antara lain: 

1. Apakah dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya sama 

atau tidak. 

2. Apakah varians data dari dua sampel itu homogeny atau tidak, maka 

perlu uji homogenitas varians. (Rusman,2017:109). 
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Jadi, berdasarkan pertimbangan dua hal diatas, berikut ini diberikan 

petunjuk cara memilih t-test Separated / Polled : 

1. Jika Jumlah anggota sampel n1=n2 dan varians homogen σ1
2=σ2

2, maka 

bisa menggunakan kedua t-test baik separated dan polled varians. 

Untuk mengetahui ttabel digunakan dk = n1 + n2 – 2. 

2. Jika Jumlah anggota sampel n1≠n2 , varians homogen σ1
2=σ2

2, maka 

bisa menggunakan rumus polled varians dengan dk = n1 + n2 – 2. 

3. Jika Jumlah anggota sampel n1=n2 dan varians tak homogen σ1
2 ≠ σ2

2, 

maka bisa menggunakan rumus separated dan polled varians, dengan 

dk = n1 – 1 atau n2 – 1, jadi dk bukan n1 + n2 – 2. 

4. Jika Jumlah anggota sampel n1≠n2 dan tak homogen σ1
2≠σ2

2 maka 

digunakan rumus separated varians. Untuk mengetahui ttabel dengan dk 

= (n1 – 1) dan dk = (n2 – 1) dibagi dua kemudian ditmbah dengan 

harga t yang terkecil. 

(Sugiyono,2015:272). 

 

Langkah-langkah dalam Uji T-test Dua Sampel Independent: 

1. Menentukan hipotesis 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

3. Mencari nilai thitung dan mencari ttabel 

4. Membandingkan nilai thitung dengan ttabel dengan kriteria uji: 

Ho diterima jika thitung < ttabel 

Ho ditolak jika thitung ≥ ttabel 

5. Jika menggunakan angka probabilitas, kriteria pengujian : 

Ho diterima jika p-value > taraf α 0,05 

Ho ditolak jika p-value ≤ taraf α 0,05 

6. Menarik kesimpulan.  

(Rinaldi, Novalia dan Syazali, 2020:53). 
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I. Pengujian Hipotesis 

Rumusan Hipotesis 1: 

H0: µ1=µ2 : Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi bisnis 

siswa yang diajar menggunakan Model Problem Based 

Learning dengan siswa yang diajar menggunakan Model 

Project Based Learning. 

H1: µ1≠µ2 : Ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi bisnis siswa 

yang diajar menggunakan Model Problem Based Learning 

dengan siswa yang diajar menggunakan Model Project Based 

Learning. 

 

Rumusan Hipotesis 2: 

H0: µ1=µ2 : Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi bisnis 

siswa yang aktivitas belajarnya tinggi dengan siswa aktivitas 

belajarnya rendah. 

H1: µ1≠µ2 : Ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi bisnis siswa 

yang aktivitas belajarnya tinggi dengan siswa aktivitas 

belajarnya rendah. 

 

Rumusan Hipotesis 3: 

H0: µ1<µ2 : Rata-rata hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang aktivitas 

belajarnya tinggi diajar menggunakan Model Project Based 

Learning lebih tinggi dibandingkan rata-rata hasil belajar 

ekonomi bisnis siswa yang diajar menggunakan Model 

Problem Based Learning. 

H1: µ1≥µ2 : Rata-rata hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang aktivitas 

belajarnya tinggi diajar menggunakan Model Problem Based 

Learning lebih tinggi dibandingkan rata-rata hasil belajar 

ekonomi bisnis siswa yang diajar menggunakan Model Project 

Based Learning. 
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Rumusan Hipotesis 4: 

H0: µ1<µ2 : Rata-rata hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang aktivitas 

belajarnya rendah diajar menggunakan Model Problem Based 

Learning lebih tinggi dibandingkan rata-rata hasil belajar 

ekonomi bisnis siswa yang diajar menggunakan Model Project 

Based Learning. 

H1: µ1≥µ2 : Rata-rata hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang aktivitas 

belajarnya rendah diajar menggunakan Model Project Based 

Learning lebih tinggi dibandingkan rata-rata hasil belajar 

ekonomi bisnis siswa yang diajar menggunakan Model 

Problem Based Learning. 

 

Rumusan Hipotesis 5: 

H0: µ1=µ2 : Tidak ada interaksi antara Model Pembelajaran dengan 

Aktivitas Belajar terhadap Hasil Belajar siswa pada mata 

pelajaran Ekonomi Bisnis. 

H1: µ1≠µ2 : Ada interaksi antara Model Pembelajaran dengan Aktivitas 

Belajar terhadap Hasil Belajar siswa pada mata pelajaran  

Ekonomi Bisnis. 

 

Untuk kriteria pengujian hipotesis diatas yaitu sebagai berikut: 

- Tolak H0, jika Fhitung > Ftabel: thitung > ttabel 

- Terima H0, jika Fhitung < Ftabel: thitung < ttabel 

 

Hipotesis 1,2, dan 5 diuji menggunakan ANAVA Dua Jalan 

Hipotesis 3 dan 4 diuji menggunakan t-test dua sampel independen. 



 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data deskriptif dan hasil hipotesis pengujian 

penelitian mengenai perbandingan hasil belajar ekonomi bisnis dengan 

menggunakan model problem based learning dan project based learning 

dengan aktivitas belajar sebagai pemoderasi, maka didapat kesimpulan 

sebagai berikut: 

 

1. Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang 

diajar menggunakan Model Problem Based Learning dengan siswa yang 

diajar menggunakan Model Project Based Learning. 

2. Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang 

aktivitas belajarnya tinggi dengan siswa yang aktivitas belajarnya rendah. 

3. Rata-rata hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang aktivitas belajarnya 

tinggi diajar menggunakan Model Project Based Learning lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang diajar 

menggunakan Model Problem Based Learning. 

4. Rata-rata hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang aktivitas belajarnya 

rendah diajar menggunakan Model Problem Based Learning lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata hasil belajar ekonomi bisnis siswa yang diajar 

menggunakan Model Project Based Learning. 

5. Ada interaksi antara Model Pembelajaran dengan Aktivitas Belajar 

terhadap Hasil Belajar pada mata pelajaran Ekonomi Bisnis. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data deskriptif dan hasil hipotesis pengujian 

penelitian mengenai perbandingan hasil belajar ekonomi bisnis dengan 

menggunakan model problem based learning dan project based learning 

dengan aktivitas belajar sebagai pemoderasi, maka saran yang dapat diberikan 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk guru 

atau tenaga pendidik lainnya dalam dunia pendidikan agar bisa 

menerapkan dengan baik model-model pembelajaran yang bisa 

meningkatkan berbagai keterampilan pada diri siswa sehingga hasil belajar 

dapat tercapai secara optimal dan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik 

dan bermakna. Salah satunya pengimplementasian Model Problem Based 

Learning dan Model Project Based Learning, karena kedua model ini 

sudah terbukti memberikan pengaruh yang sama terhadap peningkatan 

pencapaian hasil belajar siswa. 

2. Sebaiknya guru atau tenaga pendidik lainnya selama memberikan dan 

mengarahkan proses belajar mengajar harus mempertimbangkan berbagai 

aspek tidak hanya aspek kognitif, namun juga afektif dan psikomotoriknya 

juga, dan memperhatikan tingkat aktivitas belajar siswa, karena proses 

pembelajaran yang tanpa menghidupkan aktivitas pada siswa maka bisa 

berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. 

3. Guru atau tenaga pendidik lainnya dan siswa harus saling memberikan 

umpanbalik dan terjalin interaksi belajar yang baik selama pembelajaran 

dikelas, interaksi ini akan berdampak pada pencapaian hasil belajar siswa. 

Dalam menghadirkan interaksi baik ini, guru atau tenaga pendidik lainnya 

harus berpikir kreatif dan inovatif memilah Model Pembelajaran yang bisa 

meningkatkan Aktivitas Belajar siswa, seperti pada hasil penelitian ini 

apabila siswa Aktivitas Belajar Tinggi lebih baiknya guru atau tenaga 

pendidik menerapkan Model Project Based Learning  dibandingkan 

menggunakan Model Problem Based Learning. 
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4. Guru atau tenaga pendidik lainnya sebaiknya mampu memberikan 

pengajaran yang membawa perubahan pada siswa yang memiliki Aktivitas 

Belajar Rendah, seperti pada hasil penelitian ini apabila Aktivitas Belajar 

Rendah maka sebaiknya menggunakan Model Problem Based Learning 

dibandingkan Model Project Based Learning, maka hasil belajar siswa 

dapat ditingkatkan dan aktivitas belajarnya menjadi lebih baik lagi. 

5. Pembelajaran yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik juga 

dan pastinya mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan, 

maka sudah seharusnya para penggiat pendidikan seperti guru atau tenaga 

pendidik lainnya harus merencanakan dengan baik pembelajaran yang 

akan diberikan, dengan tetap memperhatikan karakteristik siswa dan 

khususnya aktivitas belajar siswa selama mengikuti pelajaran. Alternatif 

pemilihan model pembelajaran juga perlu diterapkan dengan baik, model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa maupun materi akan 

membawa dampak baik terhadap peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

siswa ataupun keterampilan-keterampilan siswa dapat ditingkatkan dan 

terasah dengan baik. Oleh karena itu, perhatian penuh terhadap berbagai 

aspek pembelajaran ini penting bagi berbagai pihak, baik siswa itu sendiri, 

guru, tenaga pendidik atau penggiat pendidikan lainnya sehingga akan 

membawa interaksi dan perubahan yang lebih baik kedepannya dalam 

dunia Pendidikan. 
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