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ABSTRAK 

 
 
 

PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING PADA  

MATERI PEMANASAN GLOBAL TERHADAP  

HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK  

DI SMA NEGERI 1 BENGKUNAT 
 

Oleh 

BERIA ARADA 

 
 
 
 

Permasalahan yang ditemukan dalam  proses pembelajaran adalah model 

pembelajaran yang digunakan tidak sesuai sehingga siswa kurang aktif dan tidak 

menguasai pokok bahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

model problem based learning pada materi pemanasan global terhadap hasil belajar 

peserta didik.  Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Bengkunat dengan sampel 

sebanyak 28 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu soal pretest dan 

posttest, yang sebelumnya diuji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data 

menggunakan uji 𝚝-hitung uji berpasangan yaitu sig. 0,364 lebih besar dari 0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh model problem based learning pada 

materi pemanasan global terhadap hasil belajar. 

 

Kata kunci: hasil belajar, problem based learning. 



 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
 
 

THE INFLUENCE OF THE PROBLEM-BASED LEARNING MODELS ON  

GLOBAL WARMING MATERIALS AGAINST STUDENTS LEARNING 

RESULTS AT SMA NEGERI 1 BENGKUNAT 
 

BY 

BERIA ARADA 

 
 
 
 

A problem found in the learning process is that the learning model used is unappropriated 

so that the students are less active and don't master the subject matter instruction. This 

study aims to determine the effect of problem-based learning model on global warming 

material on student learning outcomes. This research was conducted at SMA Negeri 1 

Bengkunat with a sample of 28 people. The data collection techniques used is the pretest 

and posttest questions, which were previously tested for validity and reliability. The data 

analysis techniques use the-count test paired test, namely sig. 0.364 is greater than 0.05. 

The results showed that there was an effect of the problem-based learning models on 

global warming material on learning outcomes. 

 

Keywords: learning outcomes, problem-based learning. 
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I. PENDAHULUAN 

 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang meninjau objek-objek baik berukuran 

mikroskopis maupun yang makroskopis, serta objek-objek yang non-relativistik 

maupun relativistik. Fisika sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Oleh karena itu pembelajaran fisika dapat terjadi berdasarkan pengalaman 

interaksi dengan lingkungan yang kemudian dikaji menjadi ilmu pengetahuan. 

Pembelajaran fisika di sekolah dapat dirancang dengan cara menggunakan model 

metode strategi yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, sehingga 

menghasilkan suasana yang kondusif serta mengakomodir dalam melakukan 

proses eksplorasi dan eksperimentasi untuk menemukan konsep, prinsip, teori dan 

hukum-hukum alam serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan pembelajaran fisika sebagaimana yang dinyatakan dalam Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) 2006 ialah : 

(a) Menyadarkan keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan keyakinan 

terhadap Tuhan YME, (b) Memupuk sikap ilmiah yang mencakup; jujur dan 

objektif terhadap data, terbuka dalam menerima pendapat berdasarkan bukti-bukti 

tertentu, kritis terhadap pernyataan ilmiah, dan dapat bekerja sama dengan orang 

lain, (c) Mengembangkan pengalaman untuk dapat merumuskan masalah, 

mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, merancang dan merakit 

instrumen percobaan, mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan data, serta 

mengomunikasikan hasil percobaan secara tertulis dan lisan, (d) Mengembangkan 

kemampuan bernalar dan kemampuan berpikir analisis induktif dan deduktif 

dengan menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk menjelaskan berbagai 

peristiwa alam dan menyelesaikan masalah baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif, (e) Menguasai konsep dan prinsip fisika serta mempunyai 

keterampilan mengembangkan pengetahuan, dan sikap percaya diri sebagai bekal 

untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi serta 

mengembangkan pengetahuan dan teknologi. 
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Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa penyelenggaraan pelajaran fisika di 

sekolah merupakan sebuah sarana untuk mengembangkan dan melatih peserta 

didik agar dapat menguasai pengetahuan, konsep dan prinsip fisika, memiliki 

kecakapan ilmiah dan hasil belajar yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

belajar fisika maka hasil belajar peserta didik dapat ditingkatkan. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik agar mampu 

dalam membantu peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

adalah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Penggunaan model 

pembelajaran yang sesuai diharapkan mampu membantu peserta didik dalam 

mempermudah proses pembelajaran dan pemahaman peserta didik terhadap 

materi yang disampaikan. Model PBL merupakan salah satu model pembelajaran 

yang diduga mampu meningkatkan kemampuan hasil belajar peserta didik 

terhadap materi yang disampaikan karena, model PBL melibatkan permasalahan 

dalam kehidupan konstektual(sehari-hari) di dalam pembelajaran.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Farisi (2017) dalam penelitiannya 

didapatkan bahwa penggunaan model PBL mempengaruhi kemampuan berpikir 

kritis peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar. Dengan menggunakan 

model PBL nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol. 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Hastuti (2016) yang menggunakan 

model PBL didapat bahwa hasil belajar peserta didik di kelas eksperimen lebih 

tinggi dari pada peserta didik di kelas kontrol baik dalam penguasaan konsep 

fisika berupa hitungan ataupun teori. Dengan menggunakan model PBL pada 

materi pemanasan global diharapkan dapat membantu peserta didik dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik 

berdasarkan materi yang diberikan. 

Materi di kelas XI IPA semester dua terdapat salah satu materi pemanasan global. 

Pemanasan global menjadi salah satu isu lingkungan utama yang dihadapi dunia 

saat ini. Pemanasan global berhubungan dengan proses meningkatnya suhu rata-

rata permukaan bumi (Ramli Utina, 2015).  Materi pemanasan global memuat isu-

isu global yang melibatkan peserta didik turut memberikan keputusan terhadap 
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isu-isu tersebut. Kompetensi dasar menuntut peserta didik dapat mengidentifikasi 

tentang penyebab pemanasan global, gas rumah kaca dan sumbernya, dampak 

pemanasan global, upaya penanggulangan pemanasan global (Yaumi, 2017). 

Bahan materi pembelajaran dengan berbagai hal yang umum ditemukan di 

lingkungan hidup, walaupun materi pembelajaran ini umum ditemukan tetapi 

untuk memahami materi dan penerapannya dalam kehidupan perlu melihat dan 

memahami proses penerapannya. Penggunaan Power Point (PPT) dalam 

penyampaian materi dapat membantu dalam menarik minat dan mempermudah 

pemahaman peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di 

dalam PPT. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pendidik mata pelajaran 

fisika di sekolah SMAN 1 Bengkunat mengungkapkan bahwa, dalam proses 

pembelajaran yang terjadi di sekolah pendidik telah menerapkan berapa model 

pembelajaran seperti model pembelajaran kooperatif. Selain itu sebagian peserta 

didik selama jam pelajaran dirasa kurang aktif di dalam kelas dan kurang 

memperhatikan mengenai apa yang disampaikan oleh pendidik. Ketiga, peserta 

didik cenderung hanya menerima materi yang diajarkan tanpa menelaah lebih 

lanjut mengenai materi tersebut. Keempat, peserta didik di sekolah tersebut masih 

kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan dalam soal-soal 

evaluasi yang memerlukan kemampuan berpikir yang mendalam. Kelima, saat 

peserta didik melakukan praktikum dan menyampaikan hasil dari apa yang telah 

dilakukan terlihat bahwa sebagian peserta didik kurang memahami tentang apa 

yang telah dilakukannya.  

Sehubungan dengan latar belakang tersebut maka telah dilakukan penelitian untuk 

mengetahui tentang “Pengaruh Model PBL Pada Materi Pemanasan Global 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh model PBL pada materi 

pemanasan global terhadap hasil belajar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model PBL pada materi 

pemanasan global terhadap hasil belajar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi peserta didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk 

meningkatkan hasil belajar dan menambah pengetahuan pengetahuan 

bagi peserta didik. 

2. Bagi pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

dalam memilih model pembelajaran dan strategi yang bervariasi daalm 

mengembangkan preses pembelajaran sehingga dapat memberikan 

pelayan yang lebih baik kepada peserta didik. 

 

3. Bagi lembaga pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagaimana 

keadaaan objektif pendidikan dilapangan untuk sebagai bahan untuk 

perbaikan atau perkembangan untuk selanjutnya. 

 

4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana penegembangan wawasan serta 

dapat menambah pengetahuan tentang penelitian. 
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E. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

diambil dari ranah kognitif. 

2. Materi pokok dalam penelitian ini adalah pemanasan global. 

3. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI MIPA SMA Negeri 1 

Bengkunat pada tahun ajaran 2021/2022. 

4. Pengaruh PBL terhadap hasil belajar peserta didik diukur dengan cara 

membandingkan rata-rata N-gain hasil belajar pada kelas uji coba. 

.



 
 

 
 
 
 
 
 

II. KAJIAN PUSTAKA 
 
 
 
 

A. Model Problem Based Learning 
 

1. Istilah dan Pengertian 
 

Model pembelajaran merupakan seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang 

meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan 

pendidik serta segala fasilitas yang terkait digunakan secara langsung atau tidak 

langsung dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran menurut Gagne dan 

Briggs (Mulyana, 2000) model pembelajaran ialah “Instructional Model” dan 

mendefinisikannya sebagai “seting terintegrasi komponen strategi seperti: cara 

tertentu ide-ide konten yang diurutkan, penggunaan ikhtisar dan ringkasan, 

penggunaan contoh, penggunaan praktik, dan penggunaan strategi yang berbeda 

untuk memotivasi peserta didik”. Pendapat ini menekankan pada pengertian 

model sebagai sejumlah komponen strategi yang disusun secara integratif, terdiri 

dari langkah-langkah sistematis, aplikasi hasil pemikiran, contoh-contoh, latihan, 

serta berbagai strategi untuk memotivasi para pembelajar (Ahmadi dan Amri, 

2014). Model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, 

termasuk didalaminya tujuan-tujuan pembelajaran, tahapan-tahapan dalam 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

(Suprijono, 2009). 

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran  yang tergambar  

dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh pendidik. Model 

pembelajaran merupakan bungkusan atau bingkai dari penerapan suatu 

pendekatan, strategi, metode, teknik/gaya pembelajaran. Pendekatan dalam 

pembelajaran dapat diartikan sebagai tolak ukur kita terhadap proses 
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pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang 

sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, 

dan melatari model metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan. 

Problem Based Learning atau dapat disebut juga pembelajaran berbasis masalah. 

Menurut Trianto, (2009) istilah pengajaran berdasarkan masalah disingkat PBM 

diadopsi dari istilah Inggris Problem Based Instruction. Model pengajaran 

berbasis masalah ini telah dikenal sejak zaman John Dewey. Penggunaan model 

pembelajaran ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran 

masalahnya yang terdiri dari menyajikan kepada peserta didik situasi yang 

autentik dan bermakna yang dapat memberikan kepada mereka untuk melakukan 

penyelidikan dan inquiry.  

 

Hal ini sejalan dengan pendapat Dewey (Sudjana, 2001) belajar berdasarkan 

masalah adalah interaksi antara stimulus dan respon, merupakan hubungan antara  

dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberi masukan kepada peserta 

didik berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi 

menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat 

diselidiki, dinilai dianalisis serta dicari pemecahannya dengan baik. Pengalaman 

peserta didik yang diperoleh dari lingkungan akan menjadikan kepadanya bahan 

dan materi guna memperoleh pengertian serta dijadikan pedoman dan tujuan 

belajarnya. Pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif 

untuk proses pengajaran tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu peserta didik 

untuk memperoleh informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun 

pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini 

cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks (Ratumanan, 

2002). 

 

Penggunaan model pembelajaran berdasarkan masalah untuk membentuk 

kelompok-kelompok kecil peserta didik guna bekerja sama untuk memecahkan 

suatu masalah yang telah disepakati oleh peserta didik dan pendidik. Pendidik saat 

menerapkan model pembelajaran seringkali menggunakan berbagai macam 
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keterampilan untuk prosedur pemecahan masalah pada peserta didik. Model 

pembelajaran berdasarkan masalah dilandasi oleh teori konstuktivisme. Pada 

model ini pembelajaran dimulai dengan menyajikan permasalahan nyata yang 

penyelesaiannya membutuhkan kerja sama antar peserta didik. Dalam model 

pembelajaran ini pendidik memandu peserta didik untuk menguraikan rencana 

pemecahan masalah menjadi tahap-tahap kegiatan berupa contoh mengenai 

penggunaan keterampilan dan strategi yang dibutuhkan supaya tugas tersebut 

dapat diselesaikan dengan baik. Pendidik menciptakan suasana kelas yang 

fleksibel dan berorientasi pada upaya penyelidikan oleh peserta didik. 

 

Pengajaran berdasarkan masalah menurut (Arends, 1997) merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran dimana peserta didik mengerjakan permasalahan yang 

autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, 

mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, 

mengembangkan kemandirian, dan percaya diri. Model pembelajaran ini juga 

mengacu pada model pembelajaran lain, seperti “pembelajaran berdasarkan 

proyek atau project based instruction”, “pembelajaran berdasarkan pengalaman 

atau experience based instruction”,  “belajar autentik atau authentic learning” dan 

pembelajaran bermakna atau pembelajaran berakar pada kehidupan atau anchored 

instruction” (Ibrahim dan Nur, 2002). 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis 

masalah merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta 

didik, sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan 

pembelajaran. 

b. Ciri-ciri Pembelajaran Berbasis Masalah 

Berikut berbagai pengembangan pembelajaran berbasis masalah menurut 

(Arends, 2001) memiliki karakteristik: 

1. Mengajukan pertanyaan atau masalah, model PBL berangkat dari 

pertanyaan atau masalah dalam proses belajarnya sehingga pokok bahasan 

tersebut penting untuk dijalankan. 
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2. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin, model PBL hanya bisa digunakan 

pada model pembelajaran tertentu, seperti pada mata pelajaran biologi yang 

memiliki permasalahan nyata agar diharapkan dalam pemecahannya peserta 

didik dapat meninjau dari berbagai disiplin ilmu. 

3. Penyelidikan autentik, model PBL penyelidikan autentik sangat diperlukan 

tujuannya untuk mencari penyelesaian yang nyata dari suatu masalah 

kontektual. Peserta didik harus melakukan eksperimen, mengumpulkan dan 

menganalisis informasi dan membuat kesimpulan. 

4. Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya, model PBL menuntut 

peserta didik menghasilkan suatu produk belajar dalam bentuk hasil karya 

nyata dan memamerkannya. Karya yang dihasilkan bisa dalam bentuk 

laporan, model fisik, PPT dan program komputer. 

5. Kerja sama, dalam kerja sama diharapkan mampu memberikan motivasi, 

saling berbagi dan saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan 

keterampilan sosial dan keterampilan berpikir. 

 

c. Tahapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah juga telah dikembangkan sebagai sebuah model 

pembelajaran sintaks pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut 

(Rusman, 2011). 

 

Tabel 1. Langkah – langkah pembelajaran berbasis masalah 

Fase Indikator Tingkah Laku Pendidik 

1 Orientasi peserta 

didik pada masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik  yang diperlukan, dan 

memotivasi peserta didik terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah 
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2 Mengorganisasi 

peserta didik untuk 

Belajar 

Membantu peserta didik mengidentifikasi dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

Fase Indikator Tingkah Laku Pendidik 

3 Membimbing 

pengalaman  

individu/kelompok 

Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

Masalah 

4 Mengembangkan 

dan menyajikan 

karya 

Membantu peserta didik dalam merancang dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti 

laporan, dan membantu mereka untuk berbagi 

tugas dengan temannya 

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Membantu peserta didik untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses yang mereka 

gunakan 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

     Berikut kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis masalah 

(Sumantri, 2015): 

 

1. Kelebihan 

a. Melatih peserta didik mendesain suatu penemuan 

b. Berpikir dan bertindak kreatif 

c. Peserta didik dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara realitis 

d. Mengidentifikasi dan mengevaluasi penyelidikan 

e. Merangsang bagi perkembangan kemajuan berpikir peserta didik 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi dengan tepat 

f. Dapat membuat penyelidikan lebih relevan dengan kehidupan. 
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2. Kekurangan 

a. Beberapa pokok bahasan yang sangat sulit untuk menerapkan model 

ini. Misalnya : terbatasnya sarana dan prasarana atau media 

pembelajaran yang dimiliki dapat menyulitkan peserta didik untuk 

melihat dan mengamati serta akhimya dapat menyimpulkan konsep 

yang diajarkan. 

b. Membutuhkan alokasi waktu yang panjang 

c. Pembelajaran hanya berdasarkan masalah 

 

B. Hasil Belajar 
 

1. Pengertian Hasil Belajar 
 

Hasil belajar merupakan hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar, kegiatan 

belajar merupakan sebuah proses. Hasil belajar adalah pencapaian yang diperoleh 

peserta didik dalam proses belajar tersebut. Hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Menurut Rohman 

dan Amri (2014) hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah melakukan kegiatan belajar. Terjadinya perubahan perilaku tersebut 

dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan peserta didik 

sebagai hasil belajar dan proses interaksi dengan lingkungan yang diwujudkan 

melalui pencapaian hasil belajar peserta didik. 

 
Pengukuran tingkat keberhasilan peserta didik dapat dilihat dari perolehan hasil 

belajar yang didapat oleh peserta didik. Setiap peserta didik memiliki hasil belajar 

yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Menurut Rifa’i 

dan Anni (2016) “menjelaskan bahwa, untuk mengukur kemampuan yang 

diperoleh peserta didik, diperlukan adanya pengamatan dari pendidik mengenai 

kinerja dan perubahan prilaku yang dialami peserta didik sebelum dan setelah 

mengikuti kegiatan belajar”. 

 
Hasil pengamatan dari pendidik dapat diketahui  melalui adanya perubahan 

perilaku yang dialami oleh peserta didik, baik aspek pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Menurut Susanto (2013) “hasil belajar adalah perubahan- perubahan 
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yang terjadi pada diri peserta didik, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar”. Ketiga ranah tersebut 

diperoleh peserta didik melalui proses kegiatan belajar mengajar. 

 
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah tolak ukur keberhasilan peserta didik setelah mengikuti 

kegiatan belajar, meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor yang 

dinyatakan dalam bentuk skor. Adapun fokus hasil belajar yang dilihat pada 

penelitian ini adalah hasil belajar pada ranah kognitif (pengetahuan). Bentuk nyata 

yang dapat dilihat dan dirasakan dari kegiatan belajar adalah pengalaman belajar 

dan hasil belajar. Dalam proses untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

diperlukan suatu upaya salah satunya adalah dengan memilih cara yang tepat 

dalam menyampaikan materi pelajaran. 

 

2. Macam-macam Hasil Belajar 
 

Kegiatan dari belajar ialah hasil belajar. Dalam proses belajar terdapat macam- 

macam hasil belajar diantaranya yaitu hasil belajar kognitif, hasil belajar afektif, 

dan hasil belajar psikomotorik. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam 

proses pembelajaran. Menurut (Slameto, 2010) “hasil belajar merupakan hal yang 

dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi peserta didik dan dari sisi pendidik”. Dari 

sisi peserta didik, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang 

lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan 

mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Macam-macam hasil belajar yaitu pemahaman konsep (aspek kognitif), 

keterampilan proses (aspek psikomotor), dan sikap peserta didik (aspek afektif). 

 
Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Susanto (2013) 

“tentang macam-macam hasil belajar yaitu pemahaman konsep (aspek kognitif), 

keterampilan proses (aspek psikomotor), dan sikap peserta didik (aspek afektif)”. 

Sejalan dengan Bloom dalam (Sulistiasih, 2018) hasil belajar terbagi atas tiga 

ranah berikut. 

1. Domain kognitif (cognitive domain). Domain ini memiliki enam jenjang 

kemampuan, yaitu pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), 
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penerapan (application), sintesis (synthesis), analisis (analysis), dan evaluasi 

(evaluation). 

2. Domain afektif (affective domain) yaitu internalisasi sikap yang menunjuk ke 

arah pertumbuhan batiniah dan terjadi bila peserta didik sadar tentang nilai 

yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian darinya 

dalam membantu nilai dan tingkah laku. 

3. Domain psikomotor (psychomotor domain) yaitu kemampuan peserta didik 

yang berkaitan dengan gerak tubuh atau bagiannya. 

 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bisa disimpulkan bahwa macam-macam 

hasil belajar peserta didik secara keseluruhan meliput ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Belajar merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

mendapatkan suatu bentuk perubahan perilaku yang positif. Adapun fokus hasil 

belajar yang dilihat pada penelitian ini adalah hasil belajar pada ranah kognitif 

(pengetahuan). 

 
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
 
Hasil belajar merupakan hasil yang didapatkan dari proses belajar peserta didik 

atau kemampuan yang dimiliki setelah peserta didik mendapatkan pengalaman 

belajarnya. Hasil proses belajar peserta didik tidak terlepas dari berbagai faktor 

yang mempengaruhinya yang berasal dari dalam diri peserta didik maupun dari 

luar diri peserta didik. Menurut Susanto (2013) “hasil belajar yang dicapai oleh 

seorang peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal”. 

 
Sejalan dengan pendapat (Slameto, 2010) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu. 

1. Faktor internal meliputi: (a) Faktor jasmaniah terdiri dari faktor kesehatan 

dan faktor cacat tubuh, (b) Faktor psikologis terdiri dari inteligensi, 

perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan, (c) Faktor 

kelelahan baik kelelahan secara jasmani maupun kelelahan secara rohani. 

2. Faktor eksternal meliputi: (a) Faktor keluarga terdiri dari cara orang tua 

mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 
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keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan, (b) Faktor 

sekolah terdiri dari metode mengajar, kurikulum, relasi pendidik dengan 

peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode belajar, dan tugas rumah, (c) Faktor masyarakat terdiri dari kegiatan 

peserta didik dalam masyarakat, media masa, teman bergaul, dan bentuk 

kehidupan masyarakat. 

 

Dari pendapat Slameto adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar Hal tersebut diperkuat oleh (Rusman, 2012) antara lain meliputi faktor 

internal dan faktor eksternal: 

1. Faktor Internal meliputi : (a) Faktor Fisiologis Secara umum kondisi 

fisiologis, seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan 

capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani dan sebagainya, (b) Faktor 

Psikologis meliputi intelegensi (IQ), perhatian, minat, bakat, motif, 

motivasi, kognitif dan daya nalar peserta didik. 

2. Faktor Eksternal meliputi : (a) Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan dapat 

mempengurhi hasil belajar. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan 

lingkungan sosial. Lingkungan alam misalnya suhu, kelembaban dan lain-lain, 

(b) Faktor Instrumental adalah faktor yang keberadaan dan penggunaannya 

dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor 

instrumental ini berupa kurikulum, sarana, dan pendidik. 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar berasal dari peserta didik itu sendiri berupa 

fisiologis dan psikologis yang dimilikinya, juga berasal dari kualitas pengajaran 

yang dilakukan oleh pendidik serta faktor lingkungan. Dalam upaya mendapatkan 

hasil proses belajar harus melalui proses tertentu yang berhubungan dengan faktor 

dari dalam individu maupun luar individu. 
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C. Deskripsi dan Permasalahan pada Pembelajaran Materi Pemanasan 

Global 
 

1. Penyebab Terjadinya Pemanasan Global 

 

Kenaikan tinggi permukaan air laut merupakan salah satu dampak pemanasan 

global. Hal ini dirasakan terutama oleh masyarakat di pesisir pantai. Dampak 

buruk pemanasan global tidak lepas dari kecerobohan umat manusia. Karena 

keserakahan mereka menebang pohon tanpa perhitungan dan tanpa penanaman 

kembali sehingga mengakibatkan penggundulan hutan yang mengurangi oksigen 

(O2) dan penyerapan karbon dioksida (CO2). Mereka juga menggunakan bahan 

bakar fosil secara berlebihan. Akibatnya terjadi peningkatan kadar CO2 di 

atmosfer (Santoso, 2011). Oleh karena itu, untuk menanggulangi pemanasan 

global, manusia harus mengubah perilaku mereka. Menjaga keseimbangan alam 

merupakan amanah yang menjadi tanggung jawab manusia sebagai pemimpin di 

muka bumi. Pemanasan global atau sering juga disebut global warming adalah 

gejala peningkatan suhu permukaan bumi. Kenyataannya menunjukkan bahwa 

temperatur permukaan bumi  meningkat dari tahun ke tahun. Pemanasan global 

merupakan isu lingkungan yang seharusnya menjadi perhatian setiap warga dunia, 

sebab pemanasan global menyangkut keberlangsungan dan kenyamanan 

kehidupan di muka buni (Fransiskus, 2015). Tampak bahwa peningkatan 

temperatur dalam rentang waktu dari tahun 1850 hingga tahun 2000 hanyalah 2°F 

atau 1°C. Kenaikkan temperatur rata-rata itu hanya ujung dari gejala-gejala besar 

yang akan segera terjadi atau hadir apabila penyebabnya dibiarkan berlangsung. 

Perkiraan melalui perhitungan untuk 50 tahun mendatang, peningkatan temperatur 

akan mencapai antara 1,5°C sampai 5°C. Dampak yang di timbulkan jika 

dibiarkan tetap berlangsung bahkan akan lebih tinggi dari pada nilai-nilai 

kenaikkan itu maka temperatur tersebut akan terus menerus meningkat. 

 

Kenaikan suhu rata-rata di bumi yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas 

rumah kaca yang menyelimuti bumi. Akibatnya, bumi terasa lebih panas. 

Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer 

yang dihasilkan oleh aktivitas manusia gas rumah kaca tersebut menyelimuti 

atmosfer bumi dan menyebabkan terjadinya efek rumah kaca (green house effect). 
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Gas rumah kaca dihasilkan dari aktivitas manusia, sebagai contoh pembakaran 

bahan bakar fosil. 

 

2. Efek Rumah Kaca 

Tuhan telah menciptakan mekanisme efek rumah kaca yang sebenarnya 

menguntungkan bagi kehidupan di bumi. Peristiwa ini menjaga bumi tetap hangat 

sehingga kehidupan tetap berlangsung. Seandainya tidak adanya efek rumah kaca, 

maka suhu bumi bisa mencapai -18°C. Efek rumah kaca akan semakin memburuk 

jika terdapat banyak gas rumah kaca di atmosfer. Beberapa jenis gas rumah kaca 

yaitu CO2 (karbon dioksida), CH4 (metana), NO (nitrogen oksida), CFC (kloro 

fluoro karbon), HFC (hidro fluoro karbon), PFC (perfluorokarbon), dan SF6 

(sulfur heksafluoro). Setiap gas rumah kaca memiliki efek pemanasan yang 

berbeda-beda. Misalnya molekul metana memiliki efek pemanasan 23 kali dari 

molekul karbon dioksida dan molekul nitrogen oksida memiliki efek pemanasan 

300 kali dari molekul karbon dioksida. 

 

Proses pemanasan atmosfer bagian bawah oleh penyerapan radiasi gelombang 

pendek matahari dan pemancaran kembali berbentuk radiasi gelombang panjang 

infra merah, inilah yang disebut efek rumah kaca (greenhouse effect). Disebut 

efek rumah kaca karena pemancaran kembali radiasi Infra merah yang dihasilkan 

permukaan bumi oleh atmosfer menuju ke permukaan bumi kembali untuk 

menghangatkan bumi mirip terkurungnya radiasi Infa merah yang dipancarkan 

kembali oleh tanah dan tanaman dalam rumah kaca. 

 

3. Aktivitas yang Menghasilkan Gas Rumah Kaca 

 

Efek rumah kaca dipicu adanya penumpukan gas rumah kaca. Selain aktivitas-

aktivitas manusia yang turut andil menyumbangkan gas rumah kaca, yaitu: 

a. Proses Pembusukan Sampah Organik 

b. Penggunaan Alat Transportasi 

c. Aktivitas Industri 

d. Penebangan Hutan 

e. Pertanian dan Peternakan 
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4. Dampak dan Penanggulangan Pemanasan Global 

 

Ada beberapa hal yang diakibatkan pemanasan global, yaitu: 

a. Berkurangnya Volume Es di Kutub Selatan akibat emisi gas rumah kaca 

keatmosfer yang terus meningkat 

b. Tenggelamnya Pulau Kecil yang menunjukkan permukaan air laut secara 

global meningkat 3,3 mm pada setiap tahunnya 

 

c. Terganggunya Lingkungan Hutan Bakau akibat permukaan air laut yang 

meninggi secara drastis 

d. Pemutihan Terumbu Karang akibat perubahan suhu air laut di atas atau 

dibawah normal 

e. Perubahan Iklim akibat meningkatkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan 

gas-gas lainnya diatmosfer 

f. Berkurangnya Spesies Flora dan Fauna disebabkan oleh perburuan liar dan 

kehadiran spesies baru 

g. Hujan Asam dikarenakan oleh pencemaran udara yang dipicu oleh aktivitas 

manusia maupun alam 

 

5. Penanggulangan Pemanasan Global 

 

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasanasan 

global, yaitu: 

 

a. Menghemat Energi 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghemat energi sebagai berikut: 

1) Mematikan lampu saat tidak digunakan 

2) Menggunakan alat-alat elektronik dengan bijaksana 

3) Mengganti lampu dengan jenis yang hemat energi 

4) Mengendarai sepeda atau berjalan kaki jika berpergian jarak dekat 

5) Menggunakan transportasi umum 

6) Menggunakan mesin industri yang berdaya kecil dan efisiensinya 

besar. 
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b. Mencari Sumber Energi Alternatif 

Banyak energi alternatif di Indonesia yang bisa digunakan. Sebagai contoh 

energi air, energi panas bumi, energi cahaya matahari, energi nuklir, dan energi 

angin. 

 

c. Mengolah Sampah 

Penggunaan sampah organik dan anor ganik dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Reduce (mengurangi) 

Penggunaan banyak barang akan menghasilkan sampah semakin banyak. 

Usahakan mengurangi pemakaian barang sehingga dapat mengurangi jumlah 

sampah. Misalnya menggunakan produk minuman yang dapat diisi ulang, 

membeli sampo kemasan isi ulang dibandingkan membeli botol baru, dan 

dapat membeli kebutuhan pokok yang kemasannya besar daripada membeli 

kemasan sachet. 

 

2) Reuse (menggunakan kembali) 

Barang yang sudah tidak terpakai dapat digunakan kembali. Contoh 

menggunakan ember plastik yang sudah rusak sebagai pot tanaman, 

memakai pakaian bekas untuk lap, dan membuat kerajinan dari kemasan 

bekas. 

 

3) Recyle (mendaur ulang) 

    Sampah yang didaur ulang adalah barang yang tidak dapat digunakan dalam 

waktu yang lama seperti kertas, plastik, dan botol kaca. Contohnya mendaur 

ulang kertas kemudian hasilnya dipakai untuk membuat kerajinan lain. 

 

4) Replace (mengganti) 

     Caranya dengan mengganti barang yang sekali pakai dengan barang yang 

dapat dipakai berulang-ulang. Contoh memakai sapu tangan sebai pengganti 

tisu dan memakai keranjang belanja sebagai pengganti plastik. 

 

5) Composting (membuat kompos) 

     Sampah organik dapat dibuat kompos. Sampah organik bisa berupa sampah 
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organik hijau dan sampah organik hewan. Sampah organik hijau terdiri atas 

sayuran dan buah-buahan, sedangkan sampah organik hewan berupa sisa 

makanan berupa udang, ayam, atau daging sapi. Sampah yang dapat 

digunakan sebagai pupuk kompos adalah sampah organik hijau. 

d). Mencegah Kerusakan Hutan 

Langkah yang ditempuh untuk memperbaiki kondisi hutan, yaitu: 

1. Mengganti pohon yang ditebang dengan menanam pohon dengan kualitas 

benih yang lebih bagus. 

2. Memberlakukan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon yang memenuhi 

syarat dari segi umur, ukuran, ketersediaan jenis, dan jumlahnya. 

3. Melakukan program penghijauan kembali di lahan yang rusak. 

4. Memberantas penebangan hutan secara ilegal melalui Gerakan Nasional 

Rehabilitas Hutan dan Lahan (GNRHL). 

5. Menertibkan perizinan tentang pengusahaan hutan, pemanfaatan kayu 

maupun perkebunan, dan memberlakukan penegakan hukum terhadap 

pelaku ekspor kayu bulat dan bahan baku serpih. 

 

D. Penelitian yang Relevan 
 

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Heriawan, 2016) dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah diperoleh dari 30 peserta didik 12 orang tuntas. 

Kesamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah dan hasil belajar peserta didik, sedangkan perbedaannya ialah  

penggunaan teknologi informasi. 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Junita Kopela Fransiska (2017) dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik 

memiliki nilai rata-rata 52,91 dari 33 peserta didik yang dijadikan sampel. 

Persamaan kedua penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis peserta didik, 

perbedaannya terletak pada model pembelajaran berbantukan teknologi 

informasi dan hasil belajar peserta didik. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi. Arif, & K sentot (2013) dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep dan kemampuan 

pemecahan masalah fisika menggunakan model PBL berbantukan ICT 

diperoleh bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep dan 

kemampuan pemecahan masalah antara kelas yang diajarkan menggunakan 

model PBL dengan kelas yang diajar menggunakan model PBL berbantukan 

ICT. Kesamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan PBL, perbedaannya 

ialah pada variabel yang diukur yaitu hasil belajar peserta didik. 

 

E. Kerangka Pikir 
 

Penyelenggaraan pembelajaran fisika di sekolah merupakan sebuah sarana untuk 

mengembangkan dan melatih peserta didik agar dapat menguasai pengetahuan, 

konsep dan prinsip fisika, memiliki kecakapan ilmiah dan hasil belajar yang baik. 

Dalam mencapai tujuan yang diharapkan pendidik berperan penting dalam 

memberikan sarana yang sesuai, yang nantinya akan membantu peserta didik 

dalam mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. 

 

Penggunaan model PBL di sekolah digunakan untuk membantu peserta didik 

dalam meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Model PBL merupakan 

model pembelajaran dengan menggunakan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai dasar pembelajaran itu sendiri serta materi pembelajaran   dapat pula 

digunakan sebagai lab virtual. berikut alur kerangka berpikir dari peneliti. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 

Peneliti pada perlakuan kelas uji coba 

menggunakan model PBL 

Tes kemampuan akhir setelah perlakuan 

(posttest)  

Identifikasi Permasalahan: 

1. Peserta didik kurang aktif di dalam kelas dan kurang 

memperhatikan mengenai materi yang disampaikan oleh 

pendidik 

2. Peserta didik cenderung hanya menerima materi yang 

diajarkan tanpa menelaah lebih lanjut mengenai materi 

tersebut 

3. Perlunya kemampuan memecahkan masalah yang mendalam 

terhadap peserta didik 

4. Peserta didik kurang memahami pembelajaran dan apa yang 

telah dilakukannya  

PBL untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

Tes kemampuan awal (pretest) 

Analisis Data 

Diduga terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik 

melalui PBL  
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F. Hipotesis Penelitian 

 

H1  = Hasil belajar 
 

Kata Pengantar:  

H0 = Tidak terdapat pengaruh antara model Problem Based Learning terhadap 

hasil belajar 

Ha = Terdapat pengaruh antara model Problem Based Learning terhadap  



 
 

 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
 
 

A. Jenis Penelitian 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif yang berdasarkan tingkat kealamiahannya termasuk metode penelitian 

kelas uji coba.  

 

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kelas uji coba dengan pendekatan 

pra-uji coba design. Penelitian dengan pendekatan pra-uji coba design yang 

dipilih adalah model one group pretest-posttest design. 

 

Tabel 2. Desain Penelitian 
 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

E O1 X O2 

 

Keterangan: 

E1 : kelompok kelas uji coba 1 

X  :Perlakuan pada kelas uji coba, menggunakan model problem based learning. 

O1 : Pretest yang dikenakan pada kelompok.  

O2 : Posttest yang dikenakan pada kelompok. 

B. Variabel Penelitian 
 

Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan adalah sebagai 

berikut: 

a. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat), yaitu model Problem based learning 

b. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 
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mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, yaitu 

hasil belajar peserta didik. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 
 

Penelitian ini telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bengkunat Tahun ajaran 

2021/2022. Waktu penelitian di lakukan selama 6 bulan. Waktu penelitian ini 

terhitung mulai bulan Januari dari melakukan observasi dan meminta  izin ke 

pihak sekolah hingga selesainya proses penelitian. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 
 

1. Populasi 
 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 

Bengkunat. Tahun ajaran 2021/2022. Data jumlah peserta didik yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 28 peserta didik yang terdiri dari 

laki-laki 12 peserta didik, dan perempuan 16 peserta didik. 

 

Jumlah sampel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas XI di SMA Negeri 1 Bengkunat berjumlah 28 orang peserta didik. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain 

observasi, tes, angket, wawancara dan dokumentasi. 

 

1. Observasi 
 

Observasi dalam penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 05 Januari 2022 

sampai dengan berakhir nya penelitian. Untuk memperoleh data tentang kondisi 

sekolah atau deskripsi tentang lokasi penelitian yang telah dilaksanakan di SMA 

Negeri 1 Bengkunat. 

2. Dokumentasi 
 

Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan atau keberhasilan belajar peserta 

didik tanpa menguji (teknik non-tes) juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan 



 
 

25 
 

 
 

cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Teknik dokumentasi 

yang digunakan yaitu berupa pengambilan foto  data terkait dengan jumlah peserta 

didik dan hasil belajar peserta didik. 

3. Tes 
 

Tes yang dilakukan dalam penelitian ini untuk membandingkan tingkah laku dua 

orang atau lebih. Tes digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar peserta 

didik melalui soal pretest dan posttest yang diberikan pada kelas uji coba pada 

kelas XI di SMA Negeri 1 Bengkunat. Tahun ajaran 2021/2022. 

 

4. Instrumen Penelitian 
 

Berikut istrumen penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk 

melakukan penelitian. 

 

a. Instrumen Tes Hasil Belajar (THB) kognitif menggunakan tes tertulis dalam 

bentuk esai. Sebelum digunakan hasil tes belajar kognitif dilakukan uji coba 

terlebih dahulu untuk mengetahui keabsahan data. 

 

  Tabel 3. Instrumen Tes Hasil Belajar 

No Materi 
Tujuan 

Pembelajaran 
Aspek No Soal 

1. Memahami konsep 

pemanasan global dan 

dampaknya pada 

kehidupan sehari-hari 

serta lingkungan 

Peserta didik mampu 

menjelaskan 

penegertian 

pemanasan global. 

 
C6 

 

1 

Peserta didik mampu 

menyebutkan 

penyebab dari 

pemanasan global. 

 
C3, C4, 

C5, C4 

 

2,3,4,5 

2. Mengimplementasikan 

konsep pemanasan 

global  

 

Peserta didik mampu 

menyebutkan dampak 

dari pemanasan 

global dalam 

kehidupan sehari-hari 

 
C4, C3, 

C4, C4 

 

12,13,14

,15 
  

Peserta didik mampu 

menjelaskan alternatif 

solusi dari pemanasan 

global  

 
C4 

 

16 
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No Materi  

Tujuan 

Pembelajaran 
Aspek No Soal 

  

Peserta didik mampu 

Menyimpulkan 

upaya menjaga 

lingkungan 

C4, C4, 

C6, C4 

17,18,19,2

0 

  

Peserta didik mampu 

menjelaskan akibat 

emisi karbon yang 

berlebih. 
C5, C4  10,11, 

3 Menganalisis masalah 

terkait perubahan iklim 

dan dampaknya bagi 

ekosistem yang ada di 

sekitar kita  

Peserta didik mampu 

menganalisis efek 

rumah kaca. 
C4, C6, 

C6, C3 
6,7,8,9 

 

F. Uji Persyaratan Instrumen 
 

Keabsahan data agar data yang diperoleh benar valid dan dapat diandalkan dalam 

mengungkapkan data penelitian. Instrumen data diuji coba ditentukan kualitasnya 

dari segi : 

 

1. Uji Validitas 
 

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangan uji 

persyaratan instrumen adalah masalah validitas. Menurut Arikunto (2013) 

“validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data (mengukur) itu  valid”. Dalam penelitian ini 

menggunakan validitas construct. Menurut Siregar (2014) validitas construct 

adalah “validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam 

mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya”. Untuk mengukur validitas 

soal tes menggunakan rumus korelasi product moment dengan rumus: 

 

𝚛xy =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{ 𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2} {𝑁 ∑ 𝑌2 −  (∑ 𝑌)2}
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Keterangan : 

rxy        = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y  

N      = Jumlah sampel 
X      = Skor item 
Y      = skor total Distribusi/tabel r untuk α=0,05 
 
Kaidah keputusan : Jika rhitung > rtabel berarti valid, sebaliknya 
 

                              Jika rhitung < rtabel berarti tidak valid atau drop out  

 

  Tabel 4. Kriteria interpretasi koefisien korelasi (r). 
Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,80 – 
1,000 

Sangat kuat 
0,60 – 
0,799 

Kuat 
0,40 – 
0,599 

Cukup kuat 
0,20 – 
0,399 

Rendah 
0,00 – 
0,199 

Sangat rendah 
  (Sugiyono, 2015) 

 
 

2. Uji Reliabilitas 
 

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang 

digunakan dapat dipercaya. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas 

instrumen didasarkan pada pendapat (Kasmadi, 2014) menghitung reabilitas 

dengan rumus uji alpha cronbach. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan 

apakah suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak. 

 

Berikut adalah rumus uji reliabilitas: 

 

𝑟₁₁ = (
𝑁

𝑁−1
).(1 −

∑ 𝜎𝑖

  ∑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) 

Keterangan: 

r11       = Reliabilitas instrumen 

N       = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑σi             = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

Σtotal   = Varians total 

(Kasmadi dan Nia, 2014) 
 

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila rhitung > rtabel, maka alat 

ukur tersebut reliabel dan juga sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka alat ukur tidak 

reliabel. 
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Apabila instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks r11 

sebagai berikut : 

 

  Tabel 5. Kriteria interpretasi koefisien korelasi (r11). 
 

Interval Koefisien 
 
 
 
Interval koefisien 

Tingkat hubungan 

0,800 – 1,000 Sangat kuat 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,400 – 0,599 Cukup kuat 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,000 – 0,00 Sangat rendah 

  (Sugiyono, 2015) 

 
 

3. Tingkat kesukaran 

 

Indek kesukaran menunjukkan apakah suatu butir soal tergolong terlalu sukar, 

sedang atau terlalu mudah. Rumus yang digunakan untuk mengetahui indeks 

kesukaran butir soal adalah sebagai berikut (Sudijono, 2011). 

P =  
B

JS
 

 

Keterangan : 

P  = Indeks kesukaran 

B  = Banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan betul 

JS = Jumlah seluruh peserta didik peserta tes 

 

Kriteria yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan tabel 
 

  Tabel 6. Kriteria indeks kesukaran 

Besarnya P Interpretasi 

P < 0,3 Sukar 

0,31 ≤ p ≤ 0,7 Sedang 

P > 0,71 Mudah 

  (Sugiyono, 2015) 

 

4. Daya Pembeda 
 

Analisis daya pembeda suatu soal tes mengkaji butir-butir soal dengan tujuan 

untuk mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan peserta didik yang 

tergolong mampu (tinggi prestasinya) dengan peserta didik yang tergolong kurang 



 
 

29 
 

 
 

atau lemah prestasinya bahwa rumus daya pembeda butir soal adalah (Purwanto, 

2010). 

 

𝐷𝑃 =
∑ (𝑃𝐴 − 𝑃𝐵)

𝑛
 

Keterangan : 

DP = Daya pembeda perangkat tes 

n   = Jumlah butir tes 

PA   = Butir tes kelompok atas 

PB   = Butir tes kelompok bawah 

  Tabel 7. Klasifikasi daya pembeda 
 

Rentang Kategori 

0,00 < D ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < D ≤ 0,40 Cukup 

0,40< D ≤ 0,70 Baik 

0,70 < D ≤ 1,00 Baik sekali 

  (Sugiyono, 2015) 

 
 

G. Uji Persyaratan Analisis 
 

1. Uji Normalitas 
 

Uji normalitas yaitu melakukan pengujian terhadap normal tidaknya data yang 

akan dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Adapun hipotesis dari uji 

normalitas adalah:  

Ho = Sampel dari populasi yang berdistribusi normal 

Ha = Sampel tadak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

 

Untuk menguji perbedaan frekuensi dengan menggunakan rumus uji Lilifors 

sebagai berikut (Sugiyono, 2015). 

 

1. Menentukan Rata-rata: 

𝑥 =  
Ʃ 𝑋𝑖

𝑛
 

Keterangan: 

N   = Jumlah siswa 

Xi  = Nilai siswa 

X   = Nilai rata-rata 
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Kriteria perhitungan untuk penelitian ini dibantu dengan program SPSS. Apabila 

hasil uji normalitas nilai Asymp Sig (2-tailed) lebih besar dari nilai alpha 

probanilitas 0,05 maka data ter distribusi normal (Wahyono, 2009). 

 

2. Uji Hipotesis 
 

1. Analisis Pengaruh Model Pembelajaran Terhadap Hasil belajar 

 

Uji hiotesis ini menggunakan uji t-hitung. Dimana uji hipotesis digunakan untuk 

menganalisis data bila topik permasalahan terdiri atas satu variabel tak bebas 

(dependent) dan satu variabel bebas (independent) (Siregar, 2014). Dimana pada 

penelitian ini satu varriabel bebasnya (independent) adalah model pembelajaran 

problem based learning dan satu variabel tak bebasnya (dependent) ialah hasil 

belajar.  Berikut rumus uji t (Siregar 2014). 

 

𝚝hitung =  
∑ 𝐷

√𝑛. ∑ 𝐷2 −  (∑ 𝐷)2
𝑛 − 1

 

 

Keterangan : 

n   = jumlah sampel 

𝛴𝐷  = selisih nilai pretest dan posttest 

Jika data tidak terdistribusi normal maka menggunakan uji statistik non 

parametrik Wilcoxon.. 

 

3. Uji Homogenitas 

 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kehomogenan dari perilaku yang 

diberikan pada sampel. Ketentuan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai sig. atau signifikansi < 0,05 maka sampel tidak homogen. 

b. Jika nilai sig. atau signifikansi > 0,05 maka sampel homogen. 

 

4. Uji N-Gain 

untuk menganalisis data kuantitatif yaitu kategori tes hasil belajar digunakan skor 

gain yang ternormalisasi. N-Gain diperoleh dari pengurangan skor tes awal 

dengan skor tes akhir dibagi oleh skor maksimum dikurangi skor tes awal jika 
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dituliskan dalam persamaan yaitu: 

𝘨 =
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑆𝑝𝑟𝑒

𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑝𝑟𝑒
 

Keterangan: 

g = N-gain 

Spost = Skor Posttest 

Spre = Skor Pretest 

Smax = Skor Maksimum 

 

Kategori: 

Tinggi : 0,7 ≤ N-gain  ≤ 1 

Sedang : 0,3  ≤ N-gain < 0,7 

Rendah : N-gain < 0,3 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: terdapat 

pengaruh model PBL terhadap hasil belajar, hal ini dapat dilihat dari peningkatan 

hasil belajar peserta didik setelah menggunakan model PBL. Nilai N-gain pada 

kelas uji coba sebesar 0,29%  dengan kategori rendah, sehingga dapat dinyatakan 

dengan adanya PBL efektif terhadap hasil belajar peserta didik pada kelas uji 

coba. Hasil dari uji nilai berpasangan sample t-test nilai Sig. (2-Tailed) lebih besar 

0,05 yaitu 0,364, maka dapat dinyatakan terdapat pengaruh model PBL terhadap 

hasil belajar di SMA Negeri 1 Bengkunat semester genap tahun ajaran 2021/2022. 

 

B. Saran 
 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian memberikan beberapa saran 

kepada pihak-pihak terkait untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan 

hasil belajarnya. Berikut rekomendasi peneliti: 

 

1. Peserta Didik 
 

Selama proses belajar mengajar di kelas, peserta didik diharapkan untuk dapat 

meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar dalam penelitian ini sudah cukup 

baik, tetapi harus lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai hasil belajar yang 

optimal. 

 
2. Pendidik 
 

Disarankan dapat menerapkan PBL sebagai salah satu alternatif untuk 

membantu peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar, namun dalam 

penerapannya harus diimbangi dengan perencanaan waktu yang matang dan 
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pengelolaan waktu yang tepat agar waktu yang digunakan sesuai, sehingga 

dapat memperoleh hasil yang optimal. 

 

3. Lembaga Pendidikan 
 

Berdasarkan hasil penelitian, lembaga pendidikan terkhusus kepada kepala 

sekolah, penelitian ini menjadi referensi sekolah dan harus mampu 

meningkatkan dan mengevaluasi kompetensi masing-masing pendidik yang 

mengajar di sekolah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kualitas belajar 

peserta didik, sehingga peserta didik dapat dengan senang hati memiliki 

keinginan sungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

4. Peneliti Selanjutnya 
 

Kepada peneliti lanjutan, peneliti menyarankan untuk dapat lebih 

mengembangkan variabel yaitu menambah variabel lain yang terdapat 

penelitian ini atau pun meneliti variabel lain karena masih banyak variabel-

variabel yang dapat meningkatkan dan memiliki pengaruh dalam hasil belajar 

peserta didik yang lebih baik. Selain itu mengembangkan dan membuat soal 

instrumen penelitian menjadi lebih baik lagi, sehingga hasil dari penelitian 

lanjutan tersebut dapat lebih maksimal dari penelitian ini dan memberikan 

wawasan lebih baik untuk bekal dalam proses pembelajaran. 
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