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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem 

posing berbantuan media mind mapping terhadap hasil belajar kimia siswa kelas XI MS SMA 

Negeri 1 Kediri tahun ajaran 2017/2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen 

semu bentuk nonequivalent control group design. Populasi penelitian adalah seluruh siswa 

kelas XI MS SMAN 1 Kediri yang berjumlah 44 siswa yang terbagi ke dalam dua kelas. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling jenuh, dengan sampel penelitian kelas 

XI MS 1 sebagai kelas kontrol dan kelas XI MS 2 sebagai kelas eksperimen. Data hasil belajar 

siswa diperoleh dari nilai pre-test dan post-test pada materi laju reaksi. Nilai rata-rata siswa 

kelas eksperimen (21,31) lebih rendah dari kelas kontrol (23,51) saat melakukan pre-test. Hasil 

post-test kelas eksperimen (65,91) lebih tinggi dari kelas kontrol (60,42). Hasil analisis data 

dengan uji gain-t diperoleh thitung (0,96) lebih rendah dari ttabel (1,68) pada taraf signifikan 5 %. 

Hal ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) diterima, yang artinya model pembelajaran problem 

posing berbantuan media mind mapping tidak memberikan pengaruh yang lebih baik daripada 

model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar kimia siswa kelas XI MS SMA Negeri 

1 Kediri. 

 

Kata kunci: Model pembelajaran problem posing, media mind mapping, hasil belajar. 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to determine the effect of problem posing learning model assisted 

mind mapping media on the chemistry learning outcomes of class XI MS SMA Negeri 1 Kediri 

at 2017/2018 academic year. This research is a quasi-experimental with nonequivalent control 

group design. The studied population was all students of class XI MS SMAN 1 Kediri (44 

students), whereas they divided into two classes. Saturated sampling technique was applied to 

determine the sampling, which is class XI MS 1 as a control class and XI MS 2 as an 

experimental class. Pre-test and post-test data was used to obtained the student learning 

outcome on reaction rate topic. The average value of pre-test experimental class is 21.31. This 

value is lower than that of the control class (23.51) on pre-test. The post-test result of the 

experiment class is 65.91 this value is higher than the control class (60.42). Gain-t test obtained 

ttest (0.96) is lower than ttable (1.68) on 5 % significant level. Which mean that Ho is accepted. 

In conclusion, the applying of problem posing learning model assisted mind mapping media 

have not significant effect compare with conventional learning model on the chemistry learning 

outcomes of class XI MS SMA Negeri 1 Kediri. 

 
Keywords: problem posing learning model, mind mapping media, learning outcomes. 



 

 

PENDAHULUAN 

Ilmu kimia adalah ilmu alam yang 

secara khusus mempelajari tentang 

perubahan materi, baik perubahan secara 

kimia maupun perubahan secara fisika 

(Sunarya, 2010). Ilmu kimia merupakan 

mata pelajaran yang dianggap sulit oleh 

siswa karena karakteristik dari ilmu kimia 

yang terkesan abstrak dan kompleks, 

sehingga banyak siswa yang kurang 

berminat untuk mempelajari ilmu kimia. 

Hasil observasi dan wawancara peneliti 

menunjukkan rendahnya hasil belajar kimia 

siswa di SMA Negeri 1 Kediri. Rendahnya 

hasil belajar siswa dapat dilihat dari nilai 

rata-rata hasil ulangan harian siswa kelas 

XI MS tahun pelajaran 2017/2018 sebagai 

berikut. 

Tabel 1Hasil ulangan harian kimia siswa 

kelas XI MS SMA Negeri 1 Kediri 
Kelas Jumlah 

siswa 

Jumlah 

siswa 

tuntas 

Ketuntasan Nilai 

rata-

rata 

XI MS 1 21 6 28,57% 60,95 

XI MS 2 22 5 21,74% 63,41 

 

Faktor yang menyebabkan rendahnya hasil 

belajar kimia siswa adalah kurangnya 

interaksi siswa dan guru, interaksi siswa 

dengan siswa, dan metode yang digunakan 

guru adalah metode ceramah biasa dengan 

media papan tulis.  

Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar 

kimia siswa adalah dengan menggunakan 

model pembelajaran problem posing 

berbantuan media mind mapping. Problem 

posing merupakan model pembelajaran 

yang mengharuskan siswa menyusun 

pertanyaan sendiri atau memecah suatu soal 

menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih 

sederhana. Pembelajaran dengan model 

problem posing diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi siswa untuk belajar 

sehingga pembelajaran yang aktif akan 

tercipta, siswa tidak akan bosan dan akan 

lebih tanggap sehingga hasil belajar 

menjadi lebih baik. Model pembelajaran 

problem posing tidak hanya meminta siswa 

untuk membuat soal atau mengajukan  

suatu pertanyaan, tetapi mencari 

penyelesaiannya. Penyelesaian dari soal 

yang mereka buat bisa dikerjakan sendiri, 

meminta tolong teman, atau dikerjakan 

secara kelompok. Belajar secara kooperatif 

akan memudahkan pekerjaan karena 

dipikirkan bersama-sama. Selain itu, 

dengan belajar kelompok suatu soal atau 

masalah dapat diselesaikan dengan banyak 

cara dan banyak penyelesaian. Langkah-

langkah pelaksanaan pembelajaran model 

problem posing sebagai berikut: Pertama, 

guru menjelaskan materi pelajaran kepada 

para siswa. Penggunaan alat peraga untuk 

meperjelas konsep sangat disarankan. 

Kedua, guru memberikan latihan soal 

secukupnya. Ketiga, Siswa diminta 

mengajukan 1 atau 2 buah soal yang 

menantang, dan siswa yang bersangkutan 



 

 

harus mampu menyelesaikannya. Tugas ini 

dapat pula dilakukan secara kelompok. 

Keempat, pada pertemuan berikutnya, 

secara acak, guru menyuruh siswa untuk 

menyajikan soal temuannya di depan kelas. 

Dalam hal ini, guru dapat menentukan 

siswa secara selektif berdasarkan bobot 

soal yang diajukan oleh siswa. Kelima, 

guru memberikan tugas rumah secara 

individu. Kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran problem posing. Kelebihan 

model pembelajaran problem posing 

adalah: a) mendidik murid berfikir kritis; b) 

siswa aktif dalam pembelajaran; c) 

perbedaan pendapat antara siswa dapat 

diketahui sehingga dapat diarahkan pada 

diskusi yang sehat; d) belajar menganalisis 

suatu masalah; e) mendidik anak percaya 

pada diri sendiri. Adapun kelemahan model 

pembelajaran problem posing adalah: a) 

memerlukan waktu yang cukup banya; b) 

tidak bisa digunakan di kelas rendah; c) 

tidak semua anak didik terampil bertanya 

(Shoimin, 2014). 

Model pembelajaran juga perlu 

didukung oleh media pembelajaran yang 

tepat. Salah satu media pembelajaran yang 

dapat digunakan adalah mind mapping. 

Mind mapping adalah pemetaan pikiran 

atau peta pikiran yang memanfaatkan 

pengingat-pengingat visual dan sensorik 

dalam suatu pola dari ide-ide yang 

berkaitan di dalam otak. Mind mapping 

juga merupakan peta rute yang 

memudahkan ingatan dan memungkinkan 

untuk menyusun fakta dan pikiran sehingga 

cara alami kerja otak dilibatkan sejak awal. 

Ini berarti, mengingat informasi akan lebih 

mudah dan lebih bisa diandalkan daripada 

teknik mencatat tradisional (Faizi, 2013). 

Materi pelajaran pada penelitian ini 

adalah materi laju reaksi. Materi laju reaksi 

dipilih berdasarkan kesesuaian dengan 

model pembelajaran problem posing dan 

media mind mapping. Laju reaksi terdiri 

dari materi yang memerlukan pemahaman 

konsep dan perhitungan matematis 

sehingga dirasa cocok dengan model dan 

media yang digunakan. 

Pemiliahn materi juga didasari 

penelitian yang dilakukan oleh Sriwenda 

dkk (2013) tentang penerapan 

pembelajaran model problem posing untuk 

meningkatkan kreativitas dan prestasi 

belajar siswa pada materi laju reaksi kelas 

XI IPA 5 SMA Negeri 1 Boyolali tahun 

pelajaran 2012/2013. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa ada peningkatan 

kreativitas dan prestasi belajar siswa pada 

materi laju reaksi. Putri dan Mitarlis (2015) 

juga melakukan penelitian tentang 

pengembangan lembar kerja siswa berbasis 

mind mapping pada materi laju reaksi untuk 

melatihkan keterampilan berfikir kreatif 

siswa kelas XI SMA. Hasil penelitiannya 

menunjukkan lembar kerja siswa berbasis 

mind mapping dapat melatih keterampilan 



 

 

berfikir kreatif siswa pada materi laju 

reaksi.  

Berdasarkan uraian latar belakang di 

atas, peneliti merasa terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Problem 

Posing Berbatuan Media Mind Mapping 

Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa Kelas 

XI MS SMA Negeri 1 Kediri”. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen semu bentuk Nonequivalent 

Control Group Design. Desain penelitian 

ini digunakan karena kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol tidak dipilih secara 

random (Sugiyono, 2016a). Penelitian ini 

dilakukan dengan memberi perlakuan 

berupa model pembelajaran problem 

posing berbantuan media mind mapping 

untuk kelas eksperimen dan model 

pembelajaran konvensional untuk kelas 

kontrol. Adapun rancangan penelitian yang 

dilakukan disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2  Rancangan Penelitian 

Kelas Data 

Awal 

Perlakuan Data 

Akhir 

Eksperimen Pre-

test 

Model 

Pembelajaran 

problem posing 

berbantuan 

media mind 

mapping 

Post-

test 

Kontrol Pre-

test 

Model 

Pembelajaran 

konvensional 

Post-

test 

 

 Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran problem posing 

berbantuan media Mind Mapping dan 

model pembelajaran konvensional. 

Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil 

belajar kimia siswa. Penelitian ini 

dilaksanakan pada Bulan Oktober 2017 

yang bertempat di SMA Negeri 1 Kediri. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan siswa kelas XI MS SMA 

Negeri 1 Kediri yang berjumlah 43 siswa 

yang terbagi menjadi 2 kelas. Sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

MS 2 (kelas eksperimen) yang berjumlah 

21 orang dan siswa kelas XI MS 1 (kelas 

kontrol) yang berjumlah 22 0rang. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini 

dilakukan dengan teknik sampling jenuh 

(nonprobability sampling). 

Penelitian ini menggunakan 

instrumen tes hasil belajar. Instrumen tes 

yang digunakan berupa tes objektif dengan 

bentuk pilihan ganda. Instrumen yang telah 

disusun terlebih dahulu diuji tingkat 

validitasnya dengan uji validitas konstruk 

menggunakan statistik Aiken’s V dan 

validitas isi menggunakan Korelasi point 

biserial. Untuk menguji reabilitas 

instrumen menggunakan rumus KR-20. Uji 

hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan uji-t. Uji-t dilakukan setelah 

data dianalisis dengan uji normalitas (Chi 

kuarat) dan homogenitas (uji-F). 

 



 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Instrumen yang digunakan pada 

penelitian ini telah diujicobakan kepada 44 

siswa kelas XI MS 1 dan XI MS 2 di SMA 

Negeri 1 Kediri. Uji coba instrumen 

dilakukan di kedua kelas yang menjadi 

sampel yaitu kelas XI MS 2 sebagai kelas 

eksperimen dan XI MS 1 sebagai kelas 

kontrol pada saat melakukan pre-test dan 

post-test. Hal ini bertujuan agar instrumen 

yang digunakan mampu mengukur 

kemampuan siswa, sehingga data yang 

akan dihasilkan akan lebih valid. Uji 

instrumen penelitian ini menggunakan tiga 

uji yaitu uji validitas konstruk, uji validitas 

isi dan uji reliabilitas soal. 

Hasil perhitungan validasi konstruk 

dengan formula Aiken’s V adalah 0,88 

(materi); 0,83 (konstruk); 0,88 (Bahasa dan 

budaya), dan 1 (tampilan instrumen). Nilai 

rata-rata koefisien berkisar antara 0,50-1 

sehingga instrumen dapat dianggap 

memiliki validitas konstruk yang baik dan 

mendukung isi tes secara keseluruhan. Uji 

validitas isi instrumen menggunakan rumus 

korelasi point biserial dengan rtabel pada 

taraf signifikan 5% adalah 0,423 diperoleh 

16 soal yang valid dari 30 soal yang 

diujikan. Pengujian reliabilitas instrumen 

menggunakan rumus KR-20 dan diperoleh 

koefisien reliabilitas sebesar 0,84 yang 

berarti kriteria reliabilitas instrumen adalah 

sangat tinggi. Hasil pre-test kelas kontrol 

dan kelas eksperimen dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3 Data Hasil Pre-Test Siswa 

Kelas 
XI MS 1 

(kontrol) 

XI MS 2 

(Eksperimen) 

Jumlah Siswa 21 orang 22 orang 

Jumlah Siswa 

yang Tuntas 
0 0 

Ketuntasan 

Klasikal 
0 % 0 % 

Nilai Tertinggi 43,75 43,75 

Nilai Terendah 12,50 6,25 

Nilai Rata-Rata 23,51 21,31 

 

Tabel 3 menunjukkan hasil pre-test dari 

kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak 

ada yang mencapai KKM sebesar 75 dan 

nilai rata-rata pre-test kelas kontrol lebih 

tinggi dari kelas eksperimen. 

Data hasil posttest digunakan untuk 

mengetahui kemampuan siswa setelah 

7 diberikan perlakuan. Data hasil posttest 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 Data Hasil Post-Test Siswa 

Kelas 
XI MS 1 

(Kontrol) 

XI MS 2 

(Eksperimen) 

Jumlah Siswa 21 orang 22 orang 

Jumlah Siswa 

yang Tuntas 
9 orang 12 orang 

Ketuntasan 

Klasikal 
42,86 % 54,86 % 

Nilai Tertinggi 100,00 93,75 

Nilai Terendah 18,75 18,75 

Nilai Rata-

Rata 
60,42 65,91 

 

Tabel 4 menunjukkan ketuntasan klasikal 

dan nilai rata-rata kelas eksperimen lebih 

tinggi dari kelas kontrol. 

Nilai rata-rata hasil pre-test dan 

post-test kelas eksperimen dan kelas 

kontrol disajikan dalam gambar 1. 



 

 

 

 

 

Gambar 1 menunjukkan peningkatan hasil 

belajar yang dicapai kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada kelas kontrol. Peningkatan 

hasil belajar kelas eksperimen sebesar 44,6 

dan kelas kontrol sebesar 36,91. Hasil 

belajar siswa kemudian diuji secara empiris 

dengan uji gain-t dan diperoleh thitung (0,96) 

< ttabel (0,68) yang artinya Ho diterima dan 

Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran problem posing 

berbantuan media mind mapping tidak 

memberikan pengaruh yang lebih baik 

daripada model pembelajaran konvensional 

terhadap hasil belajar kimia siswa kelas XI 

MS SMA Negeri 1 Kediri. 

Hasil belajar kimia siswa kelas 

eksperimen tidak lebih baik dibandingkan 

kelas kontrol disebabkan oleh kurang 

maksimalnya penerapan model 

pembelajaran problem posing di kelas 

karena jam pelajaran yang singkat. Model 

pembelajaran problem posing merupakan 

model pembelajaran yang memerlukan 

waktu yang cukup banyak (Shoimin, 2014). 

Walaupun peneliti telah memberikan solusi 

berupa penggunaan media mind mapping 

untuk membantu siswa dalam belajar tetap 

saja dirasa waktu yang dibutuhkan saat 

proses pembelajaran belum cukup.  

Proses pembelajaran yang kurang 

maksimal juga disebabkan karena pelajaran 

kimia yang dijawalkan pada jam terakhir 

dan dimulai setelah jeda istirahat. Jeda 

istirahat membuat banyak siswa terlambat 

masuk kelas dan waktu belajar menjadi 

berkurang. Berkurangnya waktu belajar ini 

juga menyebabkan guru tidak dapat 

melaksanakan seluruh kegiatan 

pembelajaran, khususnya saat jam 

pelajaran terakhir (jam ke 7-8) pada 

beberapa pertemuan di kelas kontrol 

maupun kelas eksperimen guru tidak 

menyampaikan kesimpulan karena jam 

pelajaran telah berakhir. Jadwal pelajaran 

di jam terakhir juga membuat minat siswa 

untuk belajar menjadi berkurang. 

Kurangnya minat siswa untuk belajar 

terlihat dari beberapa siswa yang mengeluh 

dan terlihat bosan untuk belajar. 

Faktor selanjutnya adalah kehadiran 

siswa. Banyak siswa yang tidak hadir pada 

minggu terakhir pelaksanaan penelitian. 

Hal ini disebabkan karena pada minggu 

selanjutnya akan dilaksanakan ujian 

semester ganjil sehingga hanya sebagian 

kelas saja yang masih belajar. Jadwal ujian 

semester juga sempat dimajukan oleh 

sekolah sehingga peneliti juga harus 

Gambar 5.2 Nilai Rata-Rata Hasil Pre-

Test dan Post-Test Siswa Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol. 

 



 

 

memajukan jadwal post-test. Perubahan 

jadwal ini membuat siswa menjadi kurang 

siap untuk melaksanakan post-test karena 

siswa di kelas eksperiman dan kelas kontrol 

hanya punya waktu satu hari untuk belajar. 

Faktor lain yang menyebabkan 

tidak berpengaruhnya model pembelajaran 

yang diterapkan peneliti karena siswa 

masih belum beradaptsi dengan model 

pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti. 

Siswa masih terbiasa dengan model 

pembelajaran konvensional sehingga masih 

memerlukan waktu untuk beradaptasi 

dengan model pembelajaran yang 

diterapkan peneliti. Siswa terlihat 

kebingungan dan masih kesulitan saat 

disuruh membuat pertanyaan sehingga guru 

lebih sering membimbing siswa saat 

membuat pertanyaan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka 

dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran problem posing berbantuan 

media mind mapping tidak memberikan 

pengaruh yang lebih baik daripada model 

pembelajaran konvensional terhadap hasil 

belajar kimia siswa kelas XI MS SMA 

Negeri 1 Kediri. 

 

SARAN 

Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan, peneliti mengajukan beberapa 

saran yaitu: a) Bagi calon peneliti yang 

ingin menerapkan model pembelajaran 

problem posing berbantuan media mind 

mapping agar lebih memperhatikan waktu 

saat pembelajaran dan tempat 

melaksanakan penelitian agar proses 

penelitian bisa dilaksanakan dengan 

maksimal; b) Bagi calon peneliti yang ingin 

menerapkan model pembelajaran problem 

posing berbantuan media mind mapping 

diharapkan pada materi yang berbeda dan 

menambahkan hasil belajar pada ranah 

afektif dan psikomotorik. 
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