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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Problem Based Learning 

menggunakan multimedia terhadap hasil belajar siswa kelas X. Penelitian ini termasuk dalam 

penelitian kuasi eksperimental atau eksperimen semu yang menggunakan desain penelitian 

pretest-posttest kelompok kendali nonekuivalen. Sampel diambil berdasarkan pertimbangan 

dan saran guru. Sampel yang dipilih adalah kelas X-M sebagai kelas eksperimen yang 

diberikan perlakuan dengan menerapkan model Problem Based Learning menggunakan 

multimedia dan kelas X-N sebagai kelas kontrol yang diberikan perlakuan dengan 

menerapkan model konvensional. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

awal siswa (pretest) berupa soal pilihan ganda sedangkan untuk mengukur hasil belajar siswa 

(posttest) berupa soal pilihan ganda beralasan. Rata-rata hasil posttest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol secara berturut-turut adalah 44,9 dan 33,8. Teknik analisis data untuk menguji 

hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji anakova dengan pretest  sebagai kovariat dan 

diperoleh Fhitung = 4,94 > Ftabel = 4,03, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya model 

Problem Based Learning  menggunakan multimedia berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap hasil belajar siswa kelas X SMAN 7 Mataram Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Kata kunci: Problem Based Learning, multimedia, hasil belajar, reaksi oksidasi reduksi 

ABSTRACT 

The research aimed to investigate the effect of problem based learning model using 

multimedia on students X grade learning achievement. This research was quasi experimental 

with nonequivalent pretest-posttest control group design. Samples of this research were 

selected based on consideration and suggestion of chemistry teacher. The selected sample 

were X.M class as experimental class, was applied problem based learning model using 

multimedia and X.N as control class, was applied conventional model. The instruments that 

used to measure the initial ability of student (pretest) was multiple choices test, while to 

measure student’s learning achievement  (posttest) was multiple choices with the reasoning 

test. Posttest average score of the experimental class and control class are 44.9 and 33.8, 

respectively. Ancova test was used to test hypothesis on this research with pretest as a 

covariate, and the result show that F count = 4.94 > F table= 4.03, which means Ho refused and 

Ha accepted. This show that problem based learning model using multimedia was gave 

positive and significant effect of student’s learning achievement of X grade student on 

SMAN 7 Mataram in Academic year 2015/2016. 

 

Keyword: Problem Based Learning, multimedia, learning achievment, oxidation 

reduction reaction 
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PENDAHULUAN 

Ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam (IPA) yang mempelajari kajian 

tentang struktur, komposisi, sifat dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubaan 

tersebut. Perkembangan ilmu kimia diarahkan pada suatu rangkaian kegiatan pemikiran, 

penelitian, diskusi, verifikasi yang merupakan langkah-langkah dari metode ilmiah. Metode 

ilmiah pada umumnya dilandasi dengan pemaparan data yang diperoleh melalui pengamatan 

atau melalui percobaan. Berdasarkan hal tersebut proses pembelajaran kimia diarahkan pada 

metode ilmiah, sikap ilmiah yang dimiliki siswa serta produk ilmiah yang dihasilkan dari 

proses tersebut dan akhirnya bermuara pada hasil belajar siswa. Salah satu model 

pembelajaran yang direkomendasikan dalam pembelajaran kimia di SMA adalah model 

pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning). 

Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti di SMAN 7 Mataram 

pada tiga kelas diperoleh rata-rata nilai ulangan tengah semester kimia pada kelas X.M yaitu 

53,89, pada kelas X.N yaitu 54,94 dan pada kelas X.O yaitu 33,18. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata ulangan siswa sangat jauh dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

telah ditentukan sekolah, yaitu 75. Selain itu, persentase ketuntasan belajar siswa sangatlah 

rendah, bahkan dapat dikatakan tidak tuntas sama sekali, yaitu 0% - 10,25%. Adapun rata-

rata nilai ulangan tengah semester kimia kelas X.M, X.N dan X.O SMAN 7 Mataram dapat 

dilihat pada tabel 1. di bawah ini. 

Tabel 1. Nilai Ulangan Tengah Semester Kimia Kelas X.M, X.N dan X.O 

No Kelas Nilai rata-rata Jumlah siswa Tuntas Ketuntasan Belajar (%) 

1 X.M 53,89 39 4 10,25 

2 X.N 54,94 38 0 0 

3 X.O 33,18 39 0 0 

 

Rendahnya nilai rata-rata ulangan tengah semester tersebut karena pada saat 

menyajikan materi, guru masih sering menggunakan metode ceramah yang menjadikan guru 

sebagai pusat pembelajaran yang berakibat pada rendahnya keterlibatan siswa karena siswa 

terbiasa mencatat dan mendengarkan saja. Hal ini menyebabkan ketertarikan siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran berkurang karena kegiatan yang berlangsung terkesan 

monoton dan membosankan yang akan mengakibatkan pada menurunnya hasil belajar siswa, 

karena ketika siswa dihadapkan dengan masalah-masalah yang baru, siswa merasa 

kebingungan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Rendahnya hasil belajar siswa juga 

disebabkan karena kurangnya pemanfaatan sumber belajar lainnya, yaitu seperti media dan 

laboratorium. 

Menurut Howard Barrows dalam Wulandari dkk (2013) Problem Based Learning 

(PBL) adalah kurikulum berupa rancangan masalah-masalah yang menuntut siswa 

mendapatkan pengetahuan yang penting, mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki 

strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Menurut Bridges 

(1996), model PBL diawali dengan penyajian masalah, kemudian siswa mencari dan 

menganalisis masalah tersebut melalui percobaan langsung atau kajian ilmiah (Kurniawati, 

2015). Melalui kegiatan tersebut, aktivitas dan proses berpikir ilmiah siswa menjadi lebih 

logis, teratur, dan teliti sehingga mempermudah pemahaman konsep (Utomo, 2014;). Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa penerapan PBL pada siswa Stanford menghasilkan lulusan– 



 

lulusan yang dapat mengatasi permasalahan yang sulit yang dihadapi. Menurut Slavin dalam 

Tarhan dkk (2007) PBL merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan 

berfokus pada keterampilan, yang sangat penting untuk pembelajaran seeumur hidup, seperti 

belajar mandiri, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, dan keterampilan dalam 

pemecahan masalah dan evaluasi diri. Tarhan, dkk (2007) dalam penelitiannya mengatakan 

bahwa model PBL terbukti sangat efektif pada pemahaman siswa kelas 9 tentang gaya 

intermoekuler dan meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial . Hal tersebut juga didukung 

oleh pendapat Akinoglu dan Tandogan (2006) bahwa pembelajaran menggunakan model 

Problem Based Learning (PBL) memberikan efek positif terhadap prestasi akademik siswa 

dan sikap terhadap pembelajaran science (Gayatri, 2013; Al-Idrus, 2015). Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh beberapa ahli tersebut, terbukti bahwa model pembelajaran berbasis 

masalah (Problem Based Learning) dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga hasil belajar 

siswa juga meningkat (Arnyana, 2007; Farhan, 2014), oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

meneliti pengaruh model pembelajaran berbasis masalah (PBL) di SMA Negeri 7 Mataram 

yang merupakan sekolah yang tidak pernah menerapkan model PBL. 

Berdasarkan uraian dan beberapa hasil penelitian di atas, peneliti berasumsi bahwa 

model Problem Based Learning menggunakan multimedia dapat meningkatkan minat dan 

motivasi belajar kimia siswa dan juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran dan akan berdampak positif terhadap hasil belajar kimia siswa. Sehingga perlu 

dilakukan penelitian tentang pengaruh model Problem Based Learning menggunakan 

multimedia terhadap hasil belajar siswa kelas X SMAN 7 Mataram. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi eksperimental desaign), 

artinya bahwa peneliti tidak dapat mengontrol semua variabel yang mempengaruhi hasil 

penelitian. Prosedur penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, analisis data dan 

pembuatan laporan hasil penelitian. Pada tahap perencanaan, dilakukan penyusunan jadwal 

penelitian serta pengembangan instrument yang diperlukan selama proses penelitian. 

Intrumen yang dikembangkan meliputi Lembar Kerja Siswa (LKS), Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan soal-soal. 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 7 Mataram dengan jumlah siswa kelas X 

sebanyak 116 orang. Sampel dipilih dengan rekomendasi guru kemudian didapatkan bahwa 

kelas X.M terpilih menjadi kelas eksperimen dan X.N terpilih menjadi kelas kontrol. 

Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Februari 2016 dan berakhir pada April 2016. 

Penelitian dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan pembelajaran dengan model PBL 

menggunakan multimedia pada kelas eksperimen dan model pembelajaran  langsung pada 

kelas kontrol. Desain penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Kelas Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen Ya Pembelajaran dengan model problem based 

learning menggunakan multimedia 

Ya 

Kontrol Ya Pembelajaran dengan metode ceramah dan 

diskusi 

Ya 

Sumber : Sugiono, 2012 



 

Kedua kelas diberikan pretest sebelum penerapan model pembelajaran untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa. Hasil pretest digunakan sebagai kovariat agar pengaruh 

model lebih jelas. Penerapan model dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan selama 2 jam 

pelajaran (2 x 45 menit). Kemudian, diakhir penelitian dilakukan posttest  untuk menguji 

pemahaman siswa.  Analisis  data  dilakukan dengan mengkonversi data dengan pemodelan 

Rasch. Pemodelan Rasch merupakan langkah pengolahan data yang mengutamakan prinsip 

utama pengukuran yang sebenarnya yaitu menggunakan instrumen yang memiliki skala, 

satuan, titik tolak dan bersifat linear (seperti garis lurus) (Suminoto, 2015) . Oleh karena itu, 

tidak perlu melakukan uji Normalitas maupun Uji Homogenitas karena prinsipnya adalah 

pengukuran yang dilakukan sudah dalam ranah normal dan homogen. Kemudian dilakukan 

uji hipotesis dengan uji anakova untuk mengetahui hasil penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Problem Based Learning 

(PBL) menggunakan multimedia terhadap hasil belajar siswa kelas X SMAN 7 Mataram 

Tahun Pelajaran 2015/2016. Kelas eksperimen (X-M) dan kelas kontrol (X-N) diberikan 

pretest diawal pertemuan. Tujuan dari pretest ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa dan hasil pretest digunakan sebagai kovariat pada perhitungan hipotesis yang 

menggunakan uji anakova. Setelah diberikan perlakuan, kedua kelas sampel selanjutnya 

diberikan posttest. 

Data yang digunakan untuk uji hipotesis adalah data mentah yang sudah 

dikonversikan kedalam person logit (person measure) sehingga data tersebut sudah 

terdistribusi normal dan homogen karena data logit adalah data interval (memiliki jarak yang 

sama). Nilai logit yang didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 

kovarian (anakova), yaitu dengan mem-pertimbangkan nilai pre-test sebagai kovariabel. 

Analisis ini digunakan dengan tujuan untuk mengatasi adanya bias seleksi pada kelompok 

sampel (kelas eksperimen dan kelas kontrol) yang disebabkan karena pada kedua kelompok 

sampel tersebut tidak dapat dilakukan pengacakan untuk menentukan siswa mana yang 

dimasukkan ke dalam kelas eksperimen dan siswa mana yang dimasukkan ke dalam kelas 

kontrol. Dengan kata lain, analisis ini digunakan untuk menyeragamkan kedua kelompok 

(kelas) sampel di atas secara statistika. 

Skor rata-rata logit hasil posttest kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas 

kontrol, yaitu -0,84 > -0,21. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan 

menggunakan uji anakova, diperoleh nilai Fhitung = 4,94. Nilai ini kemudian dikonsultasikan 

dengan harga Ftabel pada taraf signifikan 5% dengan    db = 1 : 50 adalah 4,03. Diperoleh 

Fhitung> Ftabel. Dengan demikian untuk hipotesis pertama, H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa setelah dikendalikan oleh kovariat pretest, model Problem Based 

Learning  menggunakan multimedia berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar 

siswa kelas X SMAN 7 Mataram Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Berdasarkan hasil pretest, kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata sebesar 33,8 

sedangkan kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata sebesar 44,9. Pada kelas kontrol, 

siswa dapat meraih nilai tertinggi yakni 35 dan nilai terendah 5, sedangkan pada kelas 

eksperimen siswa dapat meraih nilai tertinggi 50 dan nilai terendah 10. Posttest dilakukan di 

kelas X.M dan kelas X.N setelah pemberian perlakuan yang berbeda pada masing-masing 



 

kelas. Berdasarkan hasil posttes, kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata sebesar 33,8 

sedangkan kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata sebesar 44,9. Hasil evaluasi 

menunjukkan nilai rata-rata siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai rata-

rata pada kelas kontrol. Pada kelas kontrol, siswa dapat meraih nilai tertinggi yakni 65 dan 

nilai terendah 17,5 sedangkan pada kelas eksperimen siswa dapat meraih nilai tertinggi 85 

dan nilai terendah 17,5. Rangkuman hasil belajar siswa pada kedua kelas tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 Pretest Posttest 

X.N 

(Kontrol) 

X.M 

(Eksperimen) 

X.N 

(Kontrol) 

X.M 

(Eksperimen) 

Jumlah Siswa 25 25 25 25 

Nilai Tertinggi 35 50 65 85 

Nilai Terendah 5 10 17,5 17,5 

Nilai Rata-rata  23 27,8 33,8 44,9 

 

Hasil analisis data pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kontrol memiliki 

perbedaan nilai rata-rata seperti pada Gambar 1. Kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata 

pretest lebih rendah dibandingkan kelas kontrol. Apabila dilihat dari perolehan nilai pretest 

dan posttest pada kedua kelas, maka kelas eksperimen mempunyai peningkatan nilai yang 

lebih tinggi daripada peningkatan nilai kelas kontrol. 

 

 
Gambar 1  Grafik rata-rata nilai hasil pretest dan hasil posttest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol 

Perbedaan nilai rata-rata tersebut merupakan akibat dari perlakuan model Problem 

Based Learning menggunakan multimedia pada kelas eksperimen yang akan berdampak pada 

tingkah laku dan aktivitas siswa. 

Penerapan model Problem Based Learning menyebabkan perubahan perilaku belajar 

siswa. Hasil observasi sebelum diterapkannya program penelitian,  siswa memberikan sikap 

negatif pada saat pembelajaran di kelas seperti mengerjakan tugas rumah mata pelajaran 

lainnya, bermain Handphone, berbicara dengan teman lainnya dan lain-lain. Kemudian dihari 
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pertama penerapan program, siswa masih memberikan sikap negatif.  Hal ini disebabkan 

bedanya cara mengajar guru mata pelajaran dengan cara mengajar peneliti, dan biasanya 

pembelajaran diawali dengan pemberian materi dan contoh oleh guru. Sehingga pada awal 

pembelajaran, guru cukup sulit dalam menuntun dan membiasakan siswa untuk belajar 

dengan pembelajaran Problem Based Learning. Meskipun awalnya sintaks pembelajaran 

belum terlaksana dengan baik, namun seiring dengan pembiasaan yang terus menerus, 

beberapa siswa menjadi terbiasa menjalankan pembelajaran dengan model tersebut. Hal ini 

menyebabkan terjadi peningkatan keaktifan siswa. Peningkatan keaktifan siswa tiap 

pertemuan pada kelas eksperimen. Peningkatan keaktifan pada kelas kontrol tidak sebagus 

peningkatan keaktifan kelas eksperimen karena pada kelas kontrol peningkatan keaktifan 

siswa tidak stabil seperti pada kelas eksperimaen. Peningkatan keaktifan siswa dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Peningkatan keaktifan siswa 

Perlakuan Pert. 1 Pert. 2 Pert. 3 Pert. 4 Pert. 5 

KelasEksperimen 36 38 40 44 45 

Kelas Kontrol 30 31 27 26 29 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, tingkat keaktifan siswa setelah diterapkan model 

Problem Based Learning semakin meningkat dengan semakin banyak pertemuan yang 

dilakukan. Tingkat keaktifan yang ditunjukan oleh siswa dari pertemuan 1 (satu) sampai 

dengan pertemuan 5 (Lima). Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa model Problem Based 

Learning dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa (Wanosowati, 2014; Admojo, 

2013; Lestari, 2012). 

Hasil penelitian ini, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tarhan, dkk 

(2007) bahwa model PBL terbukti sangat efektif pada pemahaman siswa kelas 9 tentang gaya 

intermoekuler dan meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial . Hal tersebut juga didukung 

oleh pendapat Akinoglu dan Tandogan (2006) bahwa pembelajaran menggunakan model 

Problem Based Learning (PBL) memberikan efek positif terhadap prestasi akademik siswa 

dan sikap terhadap pembelajaran science (Gayatri, 2013; Al-Idrus, 2015). 

Alasan yang mendasari keberhasilan model Problem Based Learning menggunakan 

multimedia dalam memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap hasil belajar siswa 

kelas X SMAN 7 Mataram adalah bahwa model Problem Based Learning memiliki langkah-

langkah yang menuntut keterlibatan setiap siswa secara aktif dalam menyelesaikan masalah 

dari suatu peristiwa nyata (Purnamaningrum, 2012; Gayatri, 2013), mengumpulkan informasi 

untuk mengambil suatu keputusan pemecahan masalahnya, sehingga memperoleh hasil 

belajar yang lebih baik dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Gayatri, 

2013; Akinoglu, 2006; Tarhan, 2007). Selain itu dengan menggunakan multimedia dapat 

menarik perhatian siswa, sehingga siswa tidak mengerjakan hal yang lain di luar 

pembelajaran (Jumadil, 2013). 

Pelaksanaan posttest dikelas kelas eksperimen maupun kelas kontrol dilakukan pada 

pertemuan terakhir. Soal yang diberikan untuk posttest sebanyak 20 soal pilihan ganda 

beralasan. Pelaksanaan posttest pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol dilaksanakan 

pada hari yang bersamaan yaitu pada hari Sabtu, 12 Maret 2016. Kegiatan ini dilaksanakan 



 

untuk mengukur hasil belajar yang telah dicapai siswa pada materi reaksi oksidasi dan 

reduksi khususnya pada ranah kognitif setelah diterapkan model pembelajaran yang berbeda. 

Berdasarkan analisis data pada hasil posttest materi reaksi reduksi oksidasi, nilai rata-

rata hasil posttest siswa pada materi reaksi reduksi oksidasi pada kelas eksperimen yang 

diajar dengan model Problem Based Learning menggunakan multimedia lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol yang diajar dengan model pembelajaran konvensional 

yaitu dengan metode ceramah, diskusi dan eksperimen. Nilai rata-rata hasil posttest siswa 

pada materi reaksi reduksi oksidasi pada kelas eksperimen sebesar 44,9. Sedangkan pada 

kelas kontrol sebesar 33,8. Hal ini berarti bahwa model Problem Based Learning 

menggunakan multimedia berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar kimia 

siswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, bahwa pengaruh 

model Problem Based Learning menggunakan multimedia berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap hasil belajar siswa kelas X SMAN 7 Mataram Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu bagi 

guru disekolah untuk selalu menerapkan model Problem Based Learning ataupun 

penggunaan media dalam pembelajaran. Dan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti model 

pembelajaran ini dapat dikembangkan pengujian hasil belajar dalam ranah psikomotorik dan 

afektif ataupun aspek lainnya dan dapat mengembangkan media-media lainnya. 
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