
 

 



1 
 

PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP  

HASIL BELAJAR KIMIA DITINJAU DARI PETA PIKIRAN  

PADA SISWA KELAS X MAN 1 MATARAM  

TAHUN PELAJARAN 2014/2015  

 
Evan Nurdian Witanti1), Wildan2), Muti’ah3) 

1)Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia, 2)3) Dosen Program Studi Pendidikan Kimia 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram 

Jl. Majapahit 62 Mataram 83125 Indonesia 
Email: evan.nurdian@yahoo.co.id 

 
ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) adanya perbedaan antara penerapan 

model Problem Based Learning dan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar 
kimia siswa, (2) adanya perbedaan hasil belajar kimia siswa antara siswa yang memiliki peta 
pikiran tinggi dan siswa yang memiliki peta pikiran rendah, (3) adanya interaksi antara 
penerapan model Problem Based Learning dan model pembelajaran konvensional dengan 
peta pikiran terhadap hasil belajar kimia siswa, (4) adanya perbedaan antara penerapan model 
Problem Based Learning dan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar kimia 
siswa yang memiliki peta pikiran tinggi, serta (5) adanya perbedaan antara penerapan model 
Problem Based Learning dan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar kimia 
siswa yang memiliki peta pikiran rendah. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen 
semu dengan rancangan penelitian desain faktorial 2x2. Sampel pada penelitian ini diambil 
dengan teknik cluster random sampling. Materi yang diajarkan adalah materi minyak bumi. 
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan analisis varians dua jalan yang dilanjutkan 
dengan uji t, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) model Problem Based Learning berpengaruh 
lebih baik terhadap hasil belajar kimia siswa, (2) hasil belajar kimia siswa tidak berbeda 
secara signifikan antara siswa yang memiliki peta pikiran tinggi dengan siswa yang memiliki 
peta pikiran rendah, (3) terdapat interaksi antara penerapan model Problem Based Learning 
dan model pembelajaran konvensional dengan peta pikiran terhadap hasil belajar kimia siswa, 
(4) model Problem Based Learning berpengaruh lebih baik terhadap hasil belajar kimia siswa 
yang memiliki peta pikiran tinggi, serta (5) model Problem Based Learning berpengaruh lebih 
baik terhadap hasil belajar kimia siswa yang memiliki peta pikiran rendah. 

 
Kata - Kata Kunci: model Problem Based Learning, peta pikiran, hasil belajar 
 
 

ABSTRACT 
 

The aims of this research are to determine: (1) the difference of student’s chemistry 
learning achievement between Problem Based Learning model and conventional learning 
model implementation, (2) the difference of student’s chemistry learning achievement 
between high mind map and low mind map, (3) the interaction of Problem Based Learning 
model and conventional learning model with mind map to student’s chemistry learning 
achievement, (4) the difference of student’s chemistry learning achievement between Problem 
Based Learning model and conventional learning model implementation whose high mind 
map, and (5) the difference of student’s chemistry learning achievement between Problem 
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Based Learning model and conventional learning model implementation whose low mind 
map. This research is a quasy experiment with 2x2 factorial design. Sample of this research is 
taken by cluster random sampling technique. The material learning is petroleum. Based on 
data analysis using two way Anava that followed by t-test, it can be concluded that: (1) 
Problem Based Learning model shows better effect on student’s chemistry learning 
achievement, (2) there is no significant difference of student’s chemistry learning 
achievement between whose high mind map and low mind map, (3) there is interaction 
between Problem Based Learning model and conventional learning model with mind map to 
student’s chemistry learning achievement, (4) Problem Based Learning model gives better 
effect on student’s chemistry learning achievement whose high mind map, and (5) Problem 
Based Learning model gives better effect on student’s chemistry learning achievement whose 
low mind map. 
 
Key words: Problem Based Learning model, mind map, learning achievement 
 
 
PENDAHULUAN 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kimia adalah salah satu mata 

pelajaran yang ada di kurikulum SMA. Menurut Wasonowati dkk (2014), mata pelajaran 

kimia merupakan produk pengetahuan alam yang berupa fakta, teori, prinsip, dan hukum dari 

proses kerja ilmiah. Dalam pelaksanaan pembelajaran kimia harus mencakup tiga aspek 

utama yaitu: produk, proses, dan sikap ilmiah. Siswa seringkali kesulitan memahami materi 

kimia karena bersifat abstrak. Kesulitan tersebut dapat membawa dampak yang kurang baik 

bagi pemahaman siswa mengenai berbagai konsep kimia, karena pada dasarnya fakta-fakta 

yang bersifat abstrak merupakan penjelasan bagi fakta-fakta dan konsep konkret.  

MAN 1 Mataram merupakan salah satu sekolah yang menerapkan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) bagi siswa kelas X pada semester II tahun pelajaran 2014/2015. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran kimia MAN 1 Mataram yang 

mengajar di 5 kelas untuk kelas X, diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran kimia masih rendah. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai rata-rata ujian akhir 

semester ganjil mata pelajaran kimia siswa kelas X MAN 1 Mataram tahun pelajaran 

2014/2015. Kelas X-1 memperoleh nilai rata-rata 85,96, kelas X-2 memperoleh 62,73, kelas 

X-3 memperoleh 46, 29, kelas X-5 memperoleh 53,71, dan kelas X-6 memperoleh 39,46. Dari 

data tersebut dapat diketahui bahwa kelas yang memiliki rata-rata nilai ujian akhir semester 

ganjil di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran kimia di MAN 1 

Mataram sebesar 75 hanya kelas X-1. Berdasarkan hasil wawancara, juga diperoleh informasi 

bahwa nilai rata - rata ulangan harian materi minyak bumi kelas X-7 MAN 1 Mataram pada 

tahun pelajaran 2013/2014 masih dibawah KKM (75) yaitu 66,44, dengan persentase 

ketuntasan klasikal hanya sebesar 36,58.  
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Berkaitan dengan masalah di atas, perlu diupayakan suatu bentuk pembelajaran efektif 

yang berpusat pada siswa sehingga pembelajaran tidak hanya berlangsung satu arah. Dalam 

mencapai tujuan pembelajaran, selain dipengaruhi oleh guru dan siswa, penerapan model 

pembelajaran yang kurang memperhatikan karakteristik materi dan siswa diduga sebagai 

penyebab utama hasil belajar siswa yang rendah. Model pembelajaran yang digunakan 

seharusnya sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan diarahkan pada proses 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered) sehingga prestasi belajar siswa 

dapat meningkat (Puspita, 2014).  

Menurut Sahala dan Samad (2010), model pembelajaran berbasis masalah merupakan 

suatu pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep 

pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran. Masalah 

yang disajikan kepada siswa merupakan masalah dalam kehidupan sehari-hari (kontekstual). 

Oleh karena itu, model Problem Based Learning atau yang biasa disebut model pembelajaran 

berbasis masalah cocok diterapkan pada pembelajaran kimia yang membahas tentang materi 

minyak bumi. Karena menurut Nugraheni dkk (2013), materi minyak bumi adalah materi 

yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Untuk memudahkan dirinya memahami dan mengingat konsep yang telah dipelajari, 

siswa biasanya mencatat di buku pelajaran. Menurut Pratikno dan Syarief (2014), selama ini 

siswa membuat catatan yang berbentuk kalimat-kalimat yang disusun secara linier ke bawah 

atau biasa disebut linier note. Linier note kurang efektif jika digunakan dalam belajar. Oleh 

karena itu perlu adanya metode yang bisa membantu siswa dalam merangkum atau mencatat 

suatu pelajaran yang disampaikan oleh guru secara cepat dan efektif, sehingga pelajaran yang 

diperoleh mudah dipahami siswa. Salah satu metode yang tepat adalah peta pikiran.  

Menurut Wycoff dalam Rati (2013), peta pikiran bertujuan membuat materi pelajaran 

terpola secara visual dan grafis yang akhirnya dapat membantu merekam, memperkuat dan 

mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Menurut Windura (2013), peta pikiran 

adalah sebuah “peta” atau gambar dari pikiran, bekerja atas dasar pancaran pikiran dan 

memungkinkan otak anak untuk menggunakan kedua belah otak. Dengan menggunakan otak 

sesuai cara kerja alaminya, maka belajar dan berpikir akan cepat, mudah, dan menyenangkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar Kimia Ditinjau dari Peta 

Pikiran pada Siswa Kelas X MAN 1 Mataram Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
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a) Adanya perbedaan antara penerapan model Problem Based Learning dan model 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar kimia siswa kelas X MAN 1 Mataram 

tahun pelajaran 2014/2015 pada materi minyak bumi. 

b) Adanya perbedaan hasil belajar kimia siswa kelas X MAN 1 Mataram tahun pelajaran 

2014/2015 pada materi minyak bumi antara  siswa yang memiliki peta pikiran tinggi dan 

siswa yang memiliki peta pikiran rendah. 

c) Adanya interaksi antara penerapan model Problem Based Learning dan model 

pembelajaran konvensional dengan peta pikiran terhadap hasil belajar kimia siswa kelas 

X MAN 1 Mataram tahun pelajaran 2014/2015 pada materi minyak bumi. 

d) Adanya perbedaan antara penerapan model Problem Based Learning dan model 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar kimia siswa kelas X MAN 1 Mataram 

tahun pelajaran 2014/2015 yang memiliki peta pikiran tinggi pada materi minyak bumi. 

e) Adanya perbedaan antara penerapan model Problem Based Learning dan model 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar kimia siswa kelas X MAN 1 Mataram 

tahun pelajaran 2014/2015 yang memiliki peta pikiran rendah pada materi minyak bumi. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Juni 2015 di Madrasah Aliyah Negeri 

1 Mataram. Lokasi MAN 1 Mataram berada di Jalan Pendidikan Nomor 31 Mataram, Nusa 

Tenggara Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (Quasy Experimental 

Design) dengan rancangan penelitian desain faktorial 2 x 2. Adapun rancangannya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Rancangan Penelitian Desain Faktorial 2 x 2 

Peta pikiran (A) 
Model Pembelajaran (B) 

Problem Based 
Learning (B1) 

 Konvesional (B2) 

Tinggi (A1) A1B1 A1B2 
Rendah (A2) A2B1 A2B2 

  

Keterangan: 
A   : Peta pikiran 
B   : Model pembelajaran 
A1  : Peta pikiran tinggi (peta pikiran siswa yang memiliki nilai ≥ rata-rata) 
A2  : Peta pikiran rendah (peta pikiran siswa yang memiliki nilai < rata-rata) 
B1   : Pengajaran kimia dengan model Problem Based Learning  
B2   : Pengajaran kimia dengan model pembelajaran konvensional 
A1B1  : Kelomok siswa yang memiliki peta pikiran tinggi yang diajar dengan model Problem 

Based Learning 
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A2B1  : Kelompok siswa yang memiliki peta pikiran rendah yang diajar dengan model 
Problem Based Learning 

A1B2  : Kelompok siswa yang memiliki peta pikiran tinggi yang diajar dengan model 
pembelajaran konvensional 

A2B2  : Kelompok siswa yang memiliki peta pikiran rendah yang diajar dengan model 
pembelajaran konvensional 

 

Variabel bebas pada penelitian ini ada 2, yaitu model pembelajaran dan peta pikiran. 

Ada dua model pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu model Problem 

Based Learning dan model pembelajaran konvensional. Model Problem Based Learning yang 

diajarkan pada kelas eksperimen, sedangkan model pembelajaran konvensional diajarkan 

pada kelas kontrol. Peta pikiran yang dimaksud adalah peta pikiran yang dibuat oleh siswa 

tentang materi minyak bumi. Peta pikiran ini dibuat oleh siswa baik pada kelas eksperimen 

maupun pada kelas kontrol. Variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa, berupa nilai siswa 

dalam membuat peta pikiran tentang materi minyak bumi dan nilai post test siswa pada ranah 

kognitif materi minyak bumi. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah siswa kelas X di MAN 1 

Mataram, yaitu kelas X-1, X-2, X-3, X-4, X-5, X-6, dan X-8. Kelas X-7 tidak termasuk 

populasi karena pada kelas X-7 tidak diajarkan mata pelajaran kimia. Penelitian ini memiliki 

jumlah populasi sebanyak 244 orang. Penentuan sampel dari populasi dilakukan dengan 

teknik cluster random sampling, sehingga diperoleh sampel kelas X-3 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas X-6 sebagai kelas kontrol. 

Instrumen pada penelitian ini adalah instrumen penilaian peta pikiran dan untuk 

mengukur hasil belajar siswa pada ranah kognitif digunakan tes hasil belajar kimia siswa 

berupa soal post test dalam bentuk soal objektif (soal pilihan ganda).  

Penilaian peta pikiran yang dibuat oleh siswa dilakukan dengan menggunakan 

instrumen penilaian peta pikiran sesuai dengan rubrik penilaian peta pikiran yang terdapat 

pada Suratmi dan Noviyanti (2013). Penilaian dilakukan dengan pemberian checklist pada 

skala likert yang memiliki skor 4, 3, 2, 1. Terdapat 3 kriteria yang dinilai, yaitu kata kunci, 

hubungan cabang utama dengan cabang lainnya, dan desain (warna dan gambar). Peta pikiran 

siswa yang telah dinilai dengan skor maksimal 12 yang dikonversikan menjadi nilai maksimal 

100, selanjutnya dikelompokkan menurut kategori: 

a) Peta pikiran tinggi: nilai peta pikiran siswa ≥ rata-rata. 

b) Peta pikiran rendah: nilai peta pikiran siswa < rata-rata. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan perhitungan data peta pikiran siswa, nilai rata-rata peta pikiran yang dibuat 

oleh 71 siswa adalah 77,11. Oleh karena itu, siswa pada kelas eksperimen yang mendapatkan 

nilai peta pikiran ≥ 77,11 termasuk kelompok peta pikiran tinggi, sedangkan siswa yang 

mendapatkan nilai peta pikiran < 77,11 termasuk kelompok peta pikiran rendah. Hal tersebut 

juga berlaku pada kelas kontrol. Data hasil peta pikiran siswa, baik kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol terdapat pada Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Data Hasil Peta Pikiran Siswa 

Keterangan Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Jumlah Siswa 36 orang 35 orang 
Nilai Tertinggi 100 91,67 
Nilai Terendah 75,00 66,67 
Nilai Rata-rata Tiap Kelas 80,55 73,57 
Nilai Rata-rata Keseluruhan 77,11 77,11 
Jumlah Siswa Kelompok Peta Pikiran Tinggi 16 orang 3 orang 
Jumlah Siswa Kelompok Peta Pikiran Rendah 20 orang 32 orang 
Jumlah Siswa 36 orang 35 orang 

 

 Hasil belajar ranah kognitif siswa pada materi minyak bumi diukur menggunakan 

instrumen soal post test materi minyak bumi. Hasil post test kelas eksperimen dan kelas 

kontrol secara ringkas terdapat pada Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Data Hasil Belajar Siswa 

Keterangan Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Nilai Rata-rata 92,39 85,20 
Nilai Tertinggi 100 100 
Standar Deviasi 6,76 11,30 
Nilai Terendah 74 65 
Ketuntasan Klasikal 97,22 % 77,14 % 
KKM 75 75 

 

Data nilai rata-rata hasil post test siswa pada materi minyak bumi yang disajikan dalam 

bentuk diagram batang adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Nilai Rata-Rata Hasil Post Test Siswa 
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Ketuntasan klasikal hasil post test siswa pada materi minyak bumi yang disajikan dalam 

bentuk diagram batang adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Ketuntasan Klasikal Berdasarkan Hasil Post Test Siswa 

Nilai rata-rata hasil post test materi minyak bumi pada siswa yang memiliki peta pikiran 

tinggi dan peta pikiran rendah adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 3. Nilai Rata-Rata Hasil Post Test Materi Minyak Bumi pada Siswa yang 

Memiliki Peta Pikiran Tinggi dan Peta Pikiran Rendah 

Nilai rata-rata hasil post test materi minyak bumi pada siswa yang memiliki peta pikiran 

tinggi adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4. Nilai Rata-Rata Hasil Post Test Materi Minyak Bumi pada Siswa yang 

Memiliki Peta Pikiran Tinggi 

97.22
77.14

2.78
22.86

0
20
40
60
80

100
120

eksperimen kontrol

Pe
rs

en
ta

se
 (%

)

Kelas

tuntas

tidak tuntas

87.74

89.25

86.5
87

87.5
88

88.5
89

89.5

peta pikiran 
tinggi

peta pikiran 
rendah

ni
la

i

Siswa yang Memiliki

91.44

68.00

0

20

40

60

80

100

eksperimen kontrol

N
ila

i

Kelas



8 
 

Nilai rata-rata hasil post test materi minyak bumi pada siswa yang memiliki peta pikiran 

rendah adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 5. Nilai Rata-Rata Hasil Post Test Materi Minyak Bumi pada Siswa yang 

Memiliki Peta Pikiran Rendah 

 

Uji normalitas menggunakan uji chi-kuadrat dilakukan terhadap data hasil nilai post 

test materi minyak bumi siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data hasil perhitungan 

normalitas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.  

Tabel 4. Data Hasil Uji Normalitas 

Kelas 휒  휒 	 Kesimpulan 
Eksperimen 7,70 11,07 Normal 
Kontrol 10,74 11,07 Normal 

 

Karena kedua kelas memiliki nilai yang terdistribusi normal, maka uji hipotesis dapat 

dilakukan menggunakan statistik parametrik.  

Uji homogenitas varians dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji Bartlett. 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai 휒  sebesar 7,55. Selanjutnya, nilai 

tersebut dibandingkan dengan nilai 휒 	. Pada taraf signifikan 5% (α = 5%) dan dk = k – 1 

= 4 – 1 = 3 (k = jumlah kelompok) nilai 휒   adalah 7,815. Oleh karena 휒 = 7,55 < 

휒  = 7,81, maka dapat dikatakan varians sampel homogen.  

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perhitugan Anava 

(analisis varians) dua jalan. Berikut ini adalah tabel penolong untuk melakukan perhitungan 

analisis varians dua jalan. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus Anava dua 

jalan maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. 
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Tabel 6. Ringkasan Analisis Varians Dua Jalan  

Sumber Variasi JK dk MK Fh 
Ftabel  5 % 
(dk 1 : 67) Hipotesis 

Antar kolom 917,14 1 917,14 12,42 3,99 H0 ditolak 
Antar baris 31,87 1 31,87 0,43 3,99 H0 diterima 

Interaksi  964,93 1 964,93 13,07 3,99 H0 ditolak 
Dalam 4947,36 67 73,84    
Total 6861,30 70     

 

Keterangan: 
Antar kolom  = antar model pembelajaran, yaitu model Problem Based Learning dan 

model pembelajaran konvensional. 
Antar baris  = antar peta pikiran, yaitu peta pikiran tinggi dan peta pikiran rendah. 
Interaksi      = interaksi antara model pembelajaran dengan peta pikiran. 
 

Perhitungan Anava dua jalan tersebut digunakan untuk menguji hipotesis pertama, 

hipotesis kedua, dan hipotesis ketiga. Untuk menguji hipotesis keempat dan kelima, setelah 

dilakukan uji hipotesis dengan Anava dua jalan, selanjutnya dilakukan perhitungan dengan uji 

t. Menurut Arikunto (2010), hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan mean antara 

kelompok. Penjelasan tentang analisis data pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara penerapan model Problem Based Learning dan model pembelajaran 

konvensional terhadap hasil belajar kimia siswa kelas X MAN 1 Mataram tahun pelajaran 

2014/2015 pada materi minyak bumi. Berdasarkan gambar 1 dan 2, dapat diketahui bahwa 

siswa kelas eksperimen yang diajar dengan model Problem Based Learning memiliki hasil 

belajar lebih tinggi dibandingkan siswa kelas kontrol yang diajar dengan model pembelajaran 

konvensional (ceramah). Hal ini berarti bahwa model Problem Based Learning berpengaruh 

lebih baik terhadap hasil belajar kimia siswa. Hasil penelitian ini, sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sahala dan Samad (2010) bahwa pembelajaran berbasis 

masalah lebih baik bila dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Pada kelas 

eksperimen yang diajar dengan model Problem Based Learning, setiap kelompok harus dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan, yaitu soal-soal tentang materi minyak bumi 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Masalah yang diberikan dapat meningkatkan 

motivasi siswa dalam memahami konsep-konsep materi yang diberikan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Siswanto dkk (2012), yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan model Problem 

Based Learning (PBL) didasarkan pada prinsip bahwa masalah dapat digunakan sebagai titik 

awal untuk mendapatkan ilmu baru. Masalah yang disajikan dalam pembelajaran diharapkan 
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dapat meningkatkan motivasi siswa dalam memahami konsep yang diberikan. Selain itu, 

dengan penerapan model Problem Based Learning siswa lebih mudah memahami materi yang 

diajarkan dan kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Berbeda dengan kelas 

eksperimen yang diajarkan dengan model Problem Based Learning, kelas kontrol diajarkan 

menggunakan model pembelajaran konvensional (ceramah). Siswa pada kelas kontrol 

mengerjakan Lembar Kerja Siswa secara individu, sehingga kerjasama dan interaksi 

antarsiswa kurang. Model pembelajaran konvensional menekankan pada peran guru (teacher 

centered) dalam mendemonstrasikan pengetahuan yang dilatihkan pada siswa secara bertahap. 

Aktivitas yang dilakukan siswa adalah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari 

guru tentang materi minyak bumi. Artinya, dalam pembelajaran ini siswa tidak pernah dilatih 

untuk mencari dan membentuk pengetahuannya sendiri, tetapi sebagai penerima pengetahuan 

untuk diingat dan dihafalnya. Oleh karena itu, guru sukar mengetahui sampai dimana batas 

kemampuan para siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan 

penyataan Alipandie dalam Sahala dan Samad (2010) bahwa salah satu kelemahan metode 

ceramah adalah guru sukar mengetahui sampai dimana batas kemampuan para siswa dalam 

memahami bahan-bahan yang dibicarakan.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan hasil belajar kimia siswa kelas X MAN 1 Mataram tahun pelajaran 2014/2015 pada 

materi minyak bumi antara siswa yang memiliki peta pikiran tinggi dan siswa yang memiliki 

peta pikiran rendah. Pada penelitian ini, pada pertemuan pertama, baik di kelas eksperimen 

maupun di kelas kontrol, siswa diberi tugas untuk membuat peta pikiran (mind map) tentang 

materi minyak bumi. Menurut Purnajanti dalam Rahma (2013) mind map yang dibuat di awal 

pembelajaran menjadikan siswa lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran dan mempersiapkan 

siswa dalam memasuki pelajaran inti. Namun pada penelitian ini, diketahui bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar kimia siswa antara siswa yang memiliki peta 

pikiran tinggi dan siswa yang memiliki peta pikiran rendah. Hal ini dapat terjadi karena 

dipengaruhi oleh kekurangan yang dimiliki oleh peta pikiran. Menurut Purnomo dalam 

Suratmi dan Syarief (2013), mind map (peta pikiran) memiliki kekurangan antara lain adalah 

tidak semua siswa pandai dalam menggambar dan menuangkan ide dalam bentuk mind map, 

sehingga hasil belajar kimia siswa yang memiliki peta pikiran tinggi tidak berbeda secara 

signifikan dengan siswa yang memiliki peta pikiran rendah. Pada penelitian ini, siswa yang 

memiliki peta pikiran rendah hasil belajarnya lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang 

memiliki peta pikiran tinggi. Seharusnya siswa yang memiliki peta pikiran tinggi memperoleh 
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hasil belajar lebih tinggi karena memiliki pemahaman terhadap materi yang tinggi. Hal ini 

dapat terjadi karena terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu 

faktor psikologis yang berupa daya ingat dan daya konsentrasi (Hakim, 2002). Selain itu, 

Pratikno dan Syarief (2014) menyatakan bahwa siswa memiliki kemampuan yang berbeda 

untuk menerima dan memahami informasi yang diberikan oleh guru. Berarti, pada penelitian 

ini, siswa yang memiliki peta pikiran rendah memiliki daya ingat dan daya konsentrasi yang 

lebih tinggi daripada siswa yang memiliki peta pikiran tinggi. Oleh karena itu, siswa yang 

memiliki peta pikiran rendah mampu menerima dan memahami informasi atau materi yang 

diajarkan lebih baik daripada siswa yang memiliki peta pikiran tinggi, sehingga hasil belajar 

kimia siswa yang memiliki peta pikiran rendah lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang 

memiliki peta pikiran tinggi.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga, diketahui bahwa terdapat interaksi antara 

penerapan model Problem Based Learning dan model pembelajaran konvensional dengan 

peta pikiran terhadap hasil belajar kimia siswa kelas X MAN 1 Mataram tahun pelajaran 

2014/2015 pada materi minyak bumi. Adanya interaksi antara model pembelajaran dengan 

peta pikiran tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut, yaitu model pembelajaran 

dan peta pikiran, memiliki pengaruh yang bersamaan terhadap hasil belajar kimia siswa. Hal 

tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dkk (2014) tentang 

pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning dengan concept map dan mind 

mapping terhadap prestasi belajar biologi. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita dkk (2014) 

menunjukkan adanya interaksi antara model Problem Based Learning (PBL) dengan metode 

eksperimen disertai teknik concept map dan mind map dengan aktivitas belajar terhadap 

prestasi belajar kognitif dan psikomotorik siswa. Hal ini berarti bahwa, dalam kegiatan 

pembelajaran, peta pikiran (mind map) dapat digabungkan dengan model pembelajaran, 

khususnya model Problem Based Learning, sehingga dapat memberikan pengaruh positif  

terhadap hasil belajar siswa pada ranah kognitif. 

Untuk hipotesis keempat, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

penerapan model Problem Based Learning dan model pembelajaran konvensional terhadap 

hasil belajar kimia siswa kelas X MAN 1 Mataram tahun pelajaran 2014/2015 yang memiliki 

peta pikiran tinggi pada materi minyak bumi. Untuk hipotesis kelima, diketahui bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan model Problem Based Learning dan 

model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar kimia siswa kelas X MAN 1 

Mataram tahun pelajaran 2014/2015 yang memiliki peta pikiran rendah pada materi minyak 
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bumi. Seperti terlihat pada gambar 4 dan 5, pada siswa yang memiliki peta pikiran tinggi 

maupun siswa yang memiliki peta pikiran rendah, kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata 

post test lebih tinggi daripda kelas kontrol. Hal ini berarti bahwa model Problem Based 

Learning berpengaruh lebih baik daripada model pembelajaran konvensional pada siswa yang 

memiliki peta pikiran tinggi maupun siswa yang memiliki peta pikiran rendah. Hal tersebut 

dapat terjadi karena siswa yang memiliki peta pikiran tinggi maupun siswa yang memiliki 

peta pikiran rendah yang diajar menggunakan model Problem Based Learning lebih 

termotivasi untuk belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Siswanto dkk (2012), yang 

menyatakan bahwa pembelajaran dengan model Problem Based Learning (PBL) didasarkan 

pada prinsip bahwa masalah dapat digunakan sebagai titik awal untuk mendapatkan ilmu 

baru. Masalah yang disajikan dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

siswa dalam memahami konsep yang diberikan. Selain itu, Mergendoller dan Bellissimo 

dalam Wasonowati dkk (2014) berpendapat bahwa model Problem Based Learning dapat 

meningkatkan aktivitas siswa, dimana siswa yang mempunyai rata-rata keterampilan dan 

pengetahuan rendah akan belajar lebih giat dan lebih aktif.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: 

a) Model Problem Based Learning berpengaruh lebih baik terhadap hasil belajar kimia 

siswa kelas X MAN 1 Mataram tahun pelajaran 2014/2015 pada materi minyak bumi 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional,  

b) Hasil belajar kimia siswa kelas X MAN 1 Mataram tahun pelajaran 2014/2015 pada 

materi minyak bumi tidak berbeda secara signifikan antara siswa yang memiliki peta 

pikiran tinggi dengan siswa yang memiliki peta pikiran rendah,  

c) Terdapat interaksi antara penerapan model Problem Based Learning dan model 

pembelajaran konvensional dengan peta pikiran terhadap hasil belajar kimia siswa kelas 

X MAN 1 Mataram tahun pelajaran 2014/2015 pada materi minyak bumi, serta 

d) Model Problem Based Learning berpengaruh lebih baik terhadap hasil belajar kimia 

siswa kelas X MAN 1 Mataram tahun pelajaran 2014/2015 yang memiliki peta pikiran 

tinggi maupun yang memiliki peta pikiran rendah pada materi minyak bumi dibandingkan 

dengan model pembelajaran konvensional. 
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Saran 

Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian yang relevan bagi peneliti 

selanjutnya. 
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