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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh proses pembelajaran Biologi yang tergolong rendah yang 

berdampak pada kualitas pembelajaran yang kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena proses 
penyampaian materi cenderung bersifat teoritis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh hasil belajar siswa kelas VIII MTs.Al-Aziziyah putra Kapek 
Gunungsari yang menggunakan teknik pemecahan masalah kritis dengan menggunakan metode 
ceramah tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu. Populasi dalam penelitian ini yaitu 
seluruh siswa kelas VIIIA sebagai kelas yang menggunakan teknik pemecahan masalah kritis dan kelas 
VIIIB yang menggunakan metode ceramah yang ditentukan dengan teknik Simple Random Sampling. 
Kelas VIIIA dan kelas VIIIB diberikan pre-test untuk mengetahui pengetahuan awal siswa dan diberikan 
post-test, setelah diberikan perlakuan berupa pembelajaran untuk masing-masing kelas. Data hasil 
penelitian berupa hasil belajar (kognitif, afektif, dan psikomotor), dan lembar observasi aktivitas guru. 
Hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata pre-test pada kelas VIIIA adalah 44,14 sedangkan rata-rata 
hasil pre-test pada kelas VIIIB adalah 40,97. Sedangkan rata-rata hasil post-test pada kelas VIIIA 
adalah 87,16; kelas VIIIB adalah 79,05. Hasil penilain afektif pada kelas VIIIA menunjukkan 27,03% 
siswa berkategori sangat baik, 48,65% siswa berkategori baik, dan 24,32% siswa berkategori kurang 
baik. Nilai afektif kelas VIIIB menunjukkan 10,81% siswa berkategori sangat baik, 29,73% siswa 
berkategori baik, dan 59,46 siswa berkategori kurang baik. Hasil penilaian psikomotor pada kelas VIIIA, 
48,65% siswa berkategori sangat baik, 16,22% siswa berkategori baik, dan 35,13% siswa berkategori 
kurang baik. Pada kelas VIIIB menunjukkan 13,51% siswa berkategori sangat baik, 35,13% siswa 
berkategori baik, dan 51,36% siswa berkategori kurang baik. Uji hipotesis dengan uji-t polled varian 
terhadap hasil belajar siswa antara kelas VIIIA dan kelas VIIIB dengan taraf kesalah 5% menunjukkan 
nilai t-hitung >t-tabel (t-hitung=3,31 dan t-tabel 1,993). Kesimpulan hasil penelitian ini bahwa terdapat 
pengaruh hasil belajar siswa kelas VIII MTs.Al-Aziziyah putra kapek Gunungsari yang menggunakan 
teknik pemecahan masalah kritis tahun 2013. 

 
Kata kunci   : Pengaruh pembelajaran teknik pemecahan masalah kritis , Hasil belajar 

 
ABSTRACT 

 
This research background is caused by Biology learning process is still low and it impacts the 

quality of learning is not maximal yet. This is caused by the process of concept delivery tends to be 
theoritically. Therefore, this research is aimed to know whether learning by critical problem solving 
technique affects the student’s learning outcome at grade VIII of  MTs. Al-Aziziyah for male year 2013. 
The type of this experiment is quasi experiment. Population of this research  were all students at grade 
VIII whom were divided into 6 classes. Samples of this research were students at grade VIII

A
 as 

experimental group and were taught by critical problem solving technique; also students at grade VIII
B
 

as control group and were taught by expository method, the samples were determined by Simple 
Random Sampling technique. Both grade VIII

A
 and VIII

B
 were given pre-test to know their early 

knowledge, and post-test was given after the treatments have been applied in each class. The result 



 

data from this research were student’s learning outcome (cognitive, attitude, and psychomotoric 
domain) and observation sheet for teacher activities. Based on the result, it were obtained the pre-test 
average values of grade VIII

A
 was 44,14 whereas grade VIII

B
 was 40,97. While the post-test average 

values of grade VIII
A 

was 87,16 and VIII
B
 was 40,97. The attitude assessment result at grade VIII

A
 

described as follows: 27,03% students were categorized very good; 48,65% students were categorized 
good; and 24,32% students were categorized poor. The attitude assessment result for grade VIII

B
 

described as follows: 10,81% students were categorized very good; 29,73% students were categorized 
good; and 59,46% students were categorized poor. Psychomotoric assessment results in grade VIII

A
 

described as follows: 48,65% students were categorized very good; 16,22% students were categorized 
good; and 35,13% students were categorized poor. Psychomotoric assessment results in grade VIII

B
 

described as follows: 13,51% students were categorized very good; 35,13% students were categorized 
good; and  51,36% students were categorized poor. Hypothesis testing by t-test polled variance towards 
student’s learning outcome from grade VIII

A
 and VIII

B
 in error degree 5% shows that tcount > ttable (tcount = 

3,31 and ttable = 1,993). The conclusion of this research is that learning by critical problem solving 
technique affects the student’s learning outcome at grade VIII in MTs. Al-Aziziyah for male in Kapek, 
Gunung Sari year 2013. 
 
Key words : the effect of learning by critical problem solving, learning outcome. 

  



 

I. PENDAHULUAN 
 

Mutu  pendidikan  di Indonesia tergolong  rendah  yang  berdampak  pada kualitas  
pembelajaran  yang kurang maksimal. Hal ini disebabkan model  pembelajaran  yang  digunakan  oleh 
para guru, khususnya  guru   bidang studi  MIPA  bersifat teoritis, tidak ada hubungan  antara  konsep  
yang  dipelajari  di sekolah  dengan  pengalaman  atau  kehidupan  sehari-hari.  Pembelajaran  yang  
digunakan lebih  banyak berpusat pada guru, yang menyebabkan kurang bermaknanya belajar  MIPA  
bagi siswa. 

Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara dengan guru Biologi MTs Al- Aziziyah Kapek 
Gunungsari, diperoleh informasi bahwa  minat  siswa  pada pelajaran IPA khususnya  Biologi  cukup  
rendah.  Hal ini dapat dilihat dari kurang antusianya siswa pada saat mengikuti  pembelajaran, baik 
pembelajaran yang diadakan di dalam kelas maupun pembelajaran yang diadakan di luar kelas. Pada 
saat PBM berlangsung, siswa lebih  banyak bermain daripada memperhatikan penjelasan dari gurunya. 
Dalam  pembelajaran, guru lebih aktif dibandingkan siswa, siswa di dalam kelas  hanya mendengar, 
mencatat, dan menghafal tanpa melakukan aktivitas pembelajaran,  sehingga siswa merasa jenuh 
dalam mengikuti pelajaran. 

Model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi kejenuhan  siswa dalam proses  
pembelajaran  salah satunya adalah dengan menerapkan suatu pembelajaran yang berpusat pada 
siswa yaitu pembelajaran teknik pemecahan masalah kritis. Sudrajat (2008), pembelajaran teknik 
pemecahan masalah kritis merupakan model pembelajaran dengan melibatkan siswa secara aktif  
dalam  perencanaan,  pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Keterlibatan siswa ini memberi  makna  
bahwa  kegiatan pembelajaran dilakukan  bersama  dalam  kelompok.  Sedangkan  menurut  Sarna  
dalam  Jannah (2004),  menegaskan  bahwa proses  pembelajaran  teknik  pemecahan  masalah kritis 
adalah bentuk pembelajaran dimana guru berupaya menempatkan dirinya sebagai pengayom, 
narasumber, pembimbing atau pendamping  dan teman belajar anak yang dilandasi dengan 
pendekatan humanistik yang sesuai dengan filosofis tut wuri handayani  yang  ditunjang oleh fasilitas 
belajar yang relevan dan memadai  seperti LKS,  alat  laboratorium, buku dan media lain.  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  
pembelajaran  teknik  pemecahan  masalah  kritis  siswa  dalam pembelajaran Pertumbuhan dan 
Perkembangan di MTs Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Tahun 2013. 

 
II. METODE 

 
2.1 Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Faktor yang sengaja ditimbulkan 

adalah pembelajaran  teknik pemecahan masalah  kritis  dan pembelajaran menggunakan metode 
ceramah. 

 
2.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

 
Populasi  adalah  keseluruhan  subjek  penelitian (Arikunto, 2010).  Populasi yang  di 

maksud  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  siswa  kelas VIII semester 1 MTs. Al-Aziziyah Kapek 
Gunungsari Tahun  2013  berjumlah 219 orang  yang terbagi dalam  6  kelas, yaitu kelas VIII

A
, VIII

B
, 

VIII
C
, VIII

D
, VIII

E
, VIII

F
. 

Jumlah  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian ini ialah  sebesar  25%  yang  terdiri  
atas  dua kelas yaitu kelas VIII

A
 (kelas eksperimen)  sebanyak 37  siswa  dan  kelas VIII

B
 (kelas 

kontrol)  sebanyak 37 siswa. Teknik yang  digunakan dalam pengambilan sampel adalah Cluster 
Random Sampling  Pengambilan sampel  secara random  ini  dilakukan  dengan cara menulis  
semua kelas  VIII  pada masing-masing  kertas  kemudian  dilipat dan diambil secara acak sehingga 
diperoleh satu kelas  eksperimen  (kelas VIII

A
) dan  satu kelas kontrol (kelas VIII

B
). 

 
2.3 Variabel dan Dsain Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pembelajaran teknik pemecahan 
masalah kritis dan variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa.  

Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  Pre-test  dan Post-test Group Design. 
Desain penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.6. 

  



 

 
Tabel  3.6. Desain Penelitian 

Kelas Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen T-1 X T-2 

Kontrol  T-1 O T-2 

 
Kelompok  eksperimen  (kelas VIII

A
)  dan  kelompok  kontrol  (kelas VIII

B
) masing-masing  

diberikan  pre-test  (T-1)  dan  post-test (T-2) secara bersamaan. Yang  membedakan  dalam  penelitian  
ini adalah kelompok eksperimen (kelas VIII

A
) diberi  perlakuan  yaitu  menggunakan  teknik pemecahan 

masalah kritis, sedangkan kelompok kontrol (kelas VIII
B
) tidak diberi perlakuan atau menggunakan 

metode ceramah (O). 
 

2.4 Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan ketiga ranah pengetahuan. 

Pada ranah kognitif digunakan instrumen dalam bentuk tes, pada ranah afektif dan psikomotor 
digunakan instrumen dalam bentuk lembar penilaian afektif dan psikomotor, serta lembar observasi 
aktivitas guru. Tes yang digunakan dalam bentuk essay yang dibuat oleh peneliti. Tes ini bertujuan 
untuk mengukur ranah cipta (kognitif) siswa. Jumlah soal atau item yang akan diujicobakan sebanyak  
15 butir soal dan diuji validitas dan reliabilitasnya  

 
2.5 Uji Coba Instrumen 

 
2.5.1 Uji Validitas 

Suatu instrumen dikatakan telah memiliki validitas (kesahihan atau ketepatan) yang baik 
jika instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya hendak diukur (Arikunto, 
2010) .Validitas suatu item soal sangat perlu diketahui, karena apabila diketahui validitasnya maka 
diperoleh gambaran yang jelas apakah soal itu dapat digunakan atau tidak. Rumus yang 
digunakan adalah Korelasi Point Biserial yaitu : 
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 (3 – 1) 
 

Keterangan : 

pbisr =  Koefisien korelasi point biserial (validitas tes) 

MP     =  Mean skor dari subyek-subyek  yang menjawab betul item yang     
  dicari validitasnya 
Mt      =  Mean skor total seluruh pengikut tes 
St     =  Standar deviasi skor total 
p      =  Proporsi subyek yang menjawab betul item tersebut 
q      =  1- p 
 

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan pada siswa kelas VIII  sebanyak  37  orang, 
diperoleh 14 soal yang valid. Butir soal dikatakan valid apabila r hitung > r tabel.  Nilai r  hitung  yang 
diperoleh  adalah  0,478 dan nilai r tabel yang di gunakan adalah 0,325 pada taraf kesalahan 5%. 

 
2.5.2 Uji Reliabilitas 

Menurut (Sugiyono, 2012),  instrumen yang reliabel berarti instrumen yang bila digunakan 
beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk 
menentukan reliabilitas soal digunakan rumus Kuder Richardson 20 (KR-20)  yaitu sebagai berikut: 

 

𝑟11=  
𝑛

𝑛 − 1
  1 −

∑pq

S2
  

𝑆2 =
∑X2 −  ∑X 2/N

N
 

 



 

Keterangan : 
r11 =  Reliabilitas tes secara keseluruhan   
N =  Jumlah teste/ siswa yang mengikuti tes 
X =  Jumlah soal yang dijawab benar 
S      =  Varians total 
n =  Banyaknya item 
p   =  Proporsi subyek yang menjawab item dengan benar 
q =  Proporsi subyek yang menjawab item dengan salah (q = 1-p) 
∑pq  =  Jumlah hasil perkalian antara p dan q. 
 
2.5.3 Instumen Soal Valid dan Reliabel 

Jumlah soal yang diuji validitas dan reliabilitasnya sebanyak 15 butir soal. Soal ini 
diberikan diluar kelas eksperimen ( kelas VIII

A
) dan kelas kontrol ( kelas VIII

B
). Dari hasil analisis 

validitas dan reliabilitas diperoleh 14 butir soal yang valid dan reliabel ( Lampiran 9). Tes yang 
sudah valid dan reliabel ini kemudian akan digunakan sebagai pre–tes dan post–tes untuk kelas 
eksperimen  (kelas VIII

A
 ) dan kelas kontrol ( kelas VIII

B
). 

 
2.6    Teknik Analisis Data 

 
2.6.1 Aspek Penilaian 
2.6.1.1 Penilaian Kognitif 

Data hasil belajar biologi siswa (ranah kognitif) diperoleh melalui tes hasil belajar sebelum 
dan setelah siswa mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran teknik 
pemecahan masalah kritis dan metode pembelajaran ceramah. yaitu dengan memberikan pre-test 
dan post-test berupa soal essay (subyektif) yang telah di uji validitas maupun reliabilitasnya 
kepada siswa. Hasil tersebut berupa skor dalam bentuk angka berkisar dari 0-100. Cara penilaian 
tes hasil belajar sebagai berikut : 

 

       100
g


soaljumlah

didapatyanbenarjawabanjumlah
Nilai  (3 – 4) 

Data hasil belajar siswa (ranah kognitif) diatas dianalisis dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
1. Menentukan skor pre-test dan post-test  masing-masing siswa. 
2. Menyusun skor tersebut dalam tabel analisis. 
3. Menghitung perbedaan hasil belajar  antara pre-test dan post test pada kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol. 
Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran yang menggunakan pembelajaran teknik pemecahan masalah kritis 
dengan hasil belajar siswa yang menggunakan metode ceramah, maka dilakukan pengujian 
terhadap hipotesis. Untuk mengetahui apakah data hasil penelitian terdistribusi normal atau tidak 
dan apakah kedua sampel bersifat homogen atau tidak, perlu di lakukan pengujian terhadap data 
sampel yang diperoleh. 

 
2.6.1.1.1 Uji Normalitas Data  

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data hasil penelitian 
terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan rumus Chi-Kuadrat (χ

2
) dengan 

rumusan sebagai berikut (Sugiyono, 2011). 

       χ
2
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k
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e

f
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Keterangan:  
f0        = Frekuensi yang diobservasi 
fe      = Frekuensi yang diharapkan 
f0 - fe = Selisih data fo dan fe 

 

Data terdistrubusi normal jika nilai χ
2
hitung< χ

2
tabel  pada taraf kesalahan 5 %  dengan derajat  

kebebasan dk = k – 1, dimana k adalah jumlah kelas interval. 



 

2.6.1.1.2 Uji F (Homogenitas Varians) 
Uji F digunakan untuk data test awal yaitu untuk mengetahui apakah kedua sampel 

bersifat homogen atau tidak. Rumusnya yaitu : 
 

       
terkecilVarians

terbesarVarians
F 

 
Varians dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
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2.6.1.1.3 Uji Hipotesis ( Uji – t) 

Apabila diketahui varian baik homogen ataupun tidak dan n1= n2, maka analisis 
selanjutnya dapat menggunakan rumus uji t separated varian ataupun uji t polled varian. Derajat 
kebebasan (dk) jika varian homogen dk = n1+n2-2 sedangkan jika varian tidak homogen dk= n1-1 
atau n2-1, bukan n1+n2-2. Jika diketahui varian homogen dan n1#n2, maka analisis menggunakan 
rumus uji t polled varian sebagai berikut (sugiyono, 2012) :  
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Keterangan : 

1



x = rata-rata sampel 1 


2x = rata-rata sampel 2 

s
2

1
= varian sampel 1 

s
2

2
= varian sampel 2 

n1
= jumlah sampel 1 

n2
= jumlah sampel 2 

 
Kriteria pengujian, jika t-hitung < t-tabel dengan taraf  signifikan 5% maka Ho diterima jika 

t-hitung>t-tabel maka Ho di tolak. Nilai t-tabel diperoleh dari tabel t dengan derajat kebebasan (dk) = 
n1+n2-2. Untuk nilai t-tabel jika varian tidak homogen dan n1#n2, digunakan t pengganti t-tabel yang 
dihitung dari selisih harga t-tabel untuk dk1 (n1-1) dan dk2 (n2-1) dibagi 2 dan kemudian 
ditambahkan dengan harga t-tabel terkecil (Sugiyono, 2013). 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Hasil Pre-test 
 

Tabel 4.1.1  Data hasil pre-test kelas eksperimen dan kelas kontrol 

No Kelas N ∑X x  
Nilai 

tertinggi 
Nilai 

Terendah 

1. Eksperimen 37 1633 44,14 55 30 

2. Kontrol 37 1516 40,97 65 20 

 
Hasil  pre-test  pada  kelas kontrol diperoleh  nilai terendah 20 dan nilai tertinggi 65 dengan 

nilai rata-rata  40,97, sedangkan hasil post-test  pada pada kelas kontrol diperoleh nilai terendah 
45 dan nilai tertinggi 100 dengan nilai rata-rata 79,05. Sedangkan hasil  pre-test  pada kelas 
eksperimen diperoleh nilai terendah 30 dan nilai tertinggi 55 dengan nilai rata-rata 44,14, dan hasil 



 

post-test  pada kelas eksperimen  diperoleh nilai terendah 70 dan nilai tertinggi 100 dengan nilai 
rata-rata 87,162. Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan kemampuan awal siswa pada kelas 
kontrol dan kelas eksperimen berbeda yaitu nilai rata-rata post-test  lebih tinggi dari nilai rata-rata 
pre-test .  

 
3.1.2 Hasil Post Test 

 
Tabel. 4.1.2  Data Nilai beda  pos-test  kelas eksperimen & kelas kontrol 

 
No 

 
Kelas 

Jumlah 
Siswa (N) 

 

 
Nilai 

terendah 

 
Nilai 

tertinggi 

 
Beda 

 
Rata 
rata 

1. Eksperimen 37 70 100 30 87,162 

2. Kontrol 37 45 100 35 79,054 

 
 Data diatas menunjukkan bahwa kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran 

teknik pemecahan masalah kritis hasil post-testnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol 
yang mengunakan metode ceramah. 

 
3.2 Penilaian Afektif 

 
Penilaian aspek afektif menggunakan lembar observasi afektif dengan 10 indikator.  

 
Tabel 4.1.3 Tabel nilai aspek afektif siswa 

Kelas 
 

Sangat baik Baik Kurang baik 

Kontrol 10,81% 29,73% 59,46% 

Eksperimen 27,03% 48,65% 24,32% 

 
 

3.3 Penilaian Psikomotor 
 
Aspek psikomotorik dalam lembar observasi, menggunakan 5 indikator. Hasil analisis 

lembar penilaian psikomotorik pada kelas eksperimen menunjukkan terdapat 18 siswa (48,65%) 
yang tergolong sangat baik, 6 siswa (16,22 %) tergolong baik, 13 siswa (35,13%) tergolong kurang 
baik. Hasil analisis penilaian psikomotor pada kelas kontrol diperoleh 5 siswa (13,51%) termasuk 
kategori sangat baik, 13 siswa (35,13%) termasuk kategori baik, dan 19 siswa (51,31%) termasuk 
kategori kurang baik. 

  



 

 
Tabel 4.1.4. Tabel nilai aspek psikomotor siswa 

Kelas Sangat  
baik 

Baik Kurang 
baik 

Kontrol  13,51% 35,13% 51,36% 

Eksperimen 48,65% 16,22% 35,13% 

 
3.4 Uji normalitas dan Uji Homogenitas 

 
Uji normalitas dilakukan pada nilai post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen. Uji 

homogenitas dilakukan pada nilai pre-test dan nilai post-test. Uji normalitas dilakukan dengan 
membandingkan nilai X

2 
hitung dengan X

2 
tabel. Data terdistribusi normal jika nilai X

2
 hitung < X

2
 tabel pada 

taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan dk=k-1, dimana k adalah jumlah kelas interval. Uji 
homogenitas dilakukan dengan membandingkan nilai f-tabel dengan f-hitung.  Bila f-hitung > f-tabel 
maka varian tidak homogen jika  f- hitung < f- tabel maka varian homogen. 

Data berikut menjelaskan satu persatu mengenai hasil pengujian data yang telah dilakukan. 

Hasil uji normalitas nilai post-test kelas kontrol di peroleh nilai 
2 hitung < 

2 tabel ( 4,88<11,07), berarti 

data kelas kontrol terdistribusi normal (Lampiran 24) dan kelas eksperimen diperoleh nilai (23,04<11,07) 
yang berarti nilai terdistribusi normal. Hasil uji homogenitas nilai pre-test  diperoleh  f-hitung < f-table 

(4,22<1,743), ini berarti nilai pre-test kelas kontrol dan kela eksperimen dapat dikatakan tidak homogen. 
 
3.5 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis ditekankan pada hasil belajar kognitif, dari hasil post-test  diperoleh nilai rata-rata 
pada kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah lebih rendah dibandingkan dengan kelas 
eksperimen yang diajarkan dengan menggunakan pembelajaran teknik pemecahan masalah kritis. 
Untuk melakukan uji-t digunakan rumus t test polled varians dengan ketentuan jika varians homogen 
dan jumlah n1#n2. Berdasarkan analisis uji-t (lampiran) diperoleh nilai t-hitung > t-tabel  ( 3,31 > 1,993), maka 
Ha diterima, sehingga pembelajaran teknik pemecahan masalah kritis berpengaruh terhadap hasil 
belajar siswa pada mata pertumbuhan dan perkembangan di MTs.Al-Aziziyah Kapek Gunungsari tahun 
2013. 
 
3.6 Analisis Lembar Observasi Aktivitas Guru  

 
Kriteria pengukuran lembar observasi aktivitas guru dapat terlihat pada tabel berikut. 
 

Tabel 3.2 Kriteria penilaian lembar observasi aktivitas guru 
 

No Deskriptor/Indikator Kriteria 

1 Jika semua (3) deskriptor yang Nampak 
Baik sekali 

2 Jika dua deskriptor yang Nampak Baik 

3 Jika ada satu deskriptor yang Nampak Cukup 

4 Jika tidak ada deskriptor yang Nampak Kurang 

(Tim Sertifikasi Dikti, 2006) 
 
3.7  Pembahasan 
Tabel 4.5.  Hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan eksperimen 

 
Kelas 

Nilai 
Rata-rata 

      Nilai Tertinggi Nilai  
Terendah 

     
Beda 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-test Post-
test 

 Pre-
test 

Post-
test 

Eksperimen 44,135 87,16 55 100 30 70 43,02 

Kontrol 41 79 65 100 20 45 38 

Beda 3,13 8,16 10 - 10 25 5,02 

  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh hasil belajar siswa kelas  VIII semester 

1 MTs. Al-Aziziyah kapek Gunugsari tahun 2013 dalam pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan 



 

yang diajarkan dengan menggunakan teknik pemecahan masalah kritis . Nilai rata–rata siswa pada 
kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran teknik pemecahan masalah kritis sebesar  87,162, 
sedangkan pada kelas kontrol pembelajaran tanpa menggunakan teknik pemecahan masalah kritis 
sebesar 79, menunjukan bahwa pembelajaran dengan menggunakan teknik pemecahan masalah kritis  
lebih baik dibandingkan dengan metode ceramah.  

Hasil penilaian kognitif diperoleh skor rata-rata pre-test  lebih rendah dibandingkan skor rata-
rata post-tes. Skor rata-rata pre-tes pada kelas kontrol (VIII

B
) diperoleh 41 dan skor rata-rata pre-tes 

kelas eksperimen (VIII
A
)  diperoleh 44,135.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan awal siswa 

rendah karena masih kurang dari kriteria belajar tuntas yaitu sama dengan atau lebih dari 75. Hal ini 
disebabkan karena siswa belum memahami konsep materi “Pertumbuhan dan Perkembangan” 
tersebut, sedangkan hasil pos-test menunjukkan adanya peningkatan skor atau nilai rata-rata yang 
signifikan pada kelas eksperimen setelah diterapkannya pembelajaran dengan menggunakan teknik 
pemecahan masalah kritis. Peningkatan skor ini cukup tinggi pada kelas eksperimen (VIII

A
)  yaitu dari 

44,135 menjadi 87,162 dan pada kelas kontrol (VIII
B
) yaitu dari 41  menjadi 79. Peningkatan hasil 

belajar tersebut disebabkan karena pembelajaran dengan  menggunakan teknik pemecahan masalah 
kritis dapat  meningkatkan  keaktifan  siswa di kelas. Sedangkan pada kelas kontrol tidak terlihat 
adanya peningkatan hasil belajar yang tinggi, hal ini disebabkan karena metode ceramah yang 
diterapkan menimbulkan kebosanan pada siswa dan pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru. 

Hasil penelitian pada aspek afektif memperlihatkan nilai yang lebih tinggi pada kelas 
eksperimen. Penilaian aspek afektif  siswa rata-rata masuk kedalam kategori sangat baik dan baik. 
Hasil tersebut lebih baik dari pada nilai afektif pada kelas kontrol,. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
diambil kesimpulan bahwa pada kelas eksperimen nilai afektifnya lebih tinggi dibandingkan nilai  afektif 
pada kelas control 

 
Hasil analisis uji hipotesis (uji-t) nilai post-test dari pembelajaran teknik pemecahan masalah 

kritis dan metode ceramah menunjukkan perolehan nilai  t-  hitung sebesar 3,31 dan t- tabel sebesar 
1,993 ( t-hitung > t-tabel). Berdasarkan hasil analisis uji t yang diperoleh, menunjukkan Ho ditolak dan 
Ha diterima yang berarti ada pengaruh hasil belajar siswa yang diajar dengan teknik pemecahan 
masalah kritis dalam pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan.  Perbedaan ini menunjukkan 
bahwa setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

 
Keberhasilan proses pembelajaran juga dapat diketahui dari hasil analisis ketuntasan belajar 

kelompok dan perorangan. Ketuntasan belajar perorangan tercapai apabila daya serap siswa ≥ 75, 
sedangkan ketuntasan belajar kelompok tercapai apabila 85% siswa mencapai daya serap ≥ 75. Hasil 
analisis data, diketahui bahwa persentase jumlah siswa kelas eksperimen (VIII

A
) yang sudah mencapai 

ketuntasan belajar  adalah sebesar 97,29%, sedangkan pada kelas kontrol (VIII
B
) yang sudah mencapai 

ketuntasan belajar  adalah sebesar 70,27%. Berdasarkan hasil tersebut, pada kelas eksperimen, siswa 
telah mencapai ketuntasan belajar kelompok maupun perorangan,  karena persentase siswa yang 
sudah mencapai ketuntasan belajar lebih dari 85%, sedangkan pada kelas kontrol belum mencapai 
ketuntasan belajar kelompok karena persentase siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar kurang 
dari 85%.  Berdasarkan perbedaan persentase ketuntasan belajar siswa pada kelas kontrol dan kelas 
eksperimen menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran teknik pemecahan 
masalah kritis memberikan dampak positif bagi siswa karena dengan pembelajaran ini dapat memacu 
siswa untuk lebih aktif.  

 
Pembelajaran teknik pemecahan masalah kritis terhadap hasil belajar siswa dapat juga dilihat 

dari uji-t. Hasil analisis  uji-t diperoleh t-hitung > t-tabel (3,31 > 1,993). Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran dengan menggunakan teknik pemecahan masalah kritis berpengaruh terhadap 
hasil belajar biologi siswa kelas VIII MTs. Al-Aziziyah kapek Gunungsari Tahun 2013. Sehingga, 
pembelajaran dengan teknik pemecahan masalah kritis dapat menjadi salah satu pembelajaran 
alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 
pertumbuhan dan perkembangan. 

 
IV. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran teknik 

pemecahan masalah kritis berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran tentang 
pertumbuhan perkembangan pada kelas VIII MTs. Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Tahun 2013. 

 
 



 

V. Saran-saran 
 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai 
berikut: Bagi guru: Pembelajaran teknik pemecahan masalah kritis  dapat sebagai alternatif dalam 
proses pembelajaran biologi khususnya dalam pembelajaran materi pertumbuhan dan 
perkembangan di MTs. Al-Aziziyah Kapek Gunungsari. Bagi siswa: Hendaknya siswa dapat 
memberikan respon yang baik terhadap pembelajaran teknik pemecahan masalah kritis sehingga 
dapat meningkatkan hasil belajarnya dalam pembelajaran biologi, terutama pembelajaran 
pertumbuhan dan perkembangan di MTs. Al-Aziziyah Kapek Gunungsari. 
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