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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem 

based learning (PBL) melalui media gambar terhadap hasil belajar pada pelajaran IPA siswa 

kelas VII SMPN 1 Lingsar Tahun Ajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

quasy experiment (eksperimen semu). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VII SMPN 1 Lingsar tahun ajaran 2015/2016.Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dua kelas yaitu kelas VII4 sebagai kelas yang menggunakan model 

pembelajaran problem based learning melalui media gambar dan VII5 sebagai kelas yang 

diajar menggunakan metode ceramah. Teknik yang  digunakan dalam pengambilan sampel 

adalah purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa tes 

hasil belajar berupa soal pilihan ganda. Data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan 

varian data bersifat homogen. Uji hipotesis dianalisis dengan uji-t pooled varians dengan 

taraf signifikan 95%. Analisis data menunjukkan nilai t-hitung > t-tabel (t hitung = 3.87 dan t 

tabel = 2.01). Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu ada pengaruh model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) melalui media gambar terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 

VII SMPN 1 Lingsar tahun ajaran 2015/2016.  

Kata-kata kunci: Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), Media 

gambar,  Hasil Belajar. 

 

ABSTRACT 

This research  aims to know the effect of problem based learning model by picture on 

the learning achievement in natural sciences of the 7
th

 grade student of SMPN 1 Lingsar in 

academic year of 2015/2016. This research is a quasy experiment. Population of this research 

is all 7
th

 grade student of SMPN 1 Lingsar. Sample was obtained by using purposive 

sampling technique that consist of 2 classes i.e. VII-4 as a treatment class using problem 

based learning model by picture, and VII-5 as a control class. Learning achivement was 

determained by using multiple choice test. Statistycal anlysis showed that data is homogen 

and normally distributed. Hypotesis tested using t-test pooled variants with 95 % significancy 

Furthermore, t-test result showed that t-count (3,87) > t-tab (2,01), meanings that problem 

based learning model by picture significantly increases learning achievement in natural 

sciences of the 7
th

 grade student of SMPN 1 Lingsar in academic year of 2015/2016. 

Key words : Problem based learning model, picture, learning achievement. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu permasalahan pendidikan yang 

dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah 

rendahnya mutu pendidikan pada setiap 

jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai 

inovasi program pendidikan juga telah 

dilaksanakan, antara lain penyempurnaan 

kurikulum, pengadaan buku ajar, 

peningkatan mutu guru melalui studi 

lanjut, berbagai pelatihan, peningkatan 

manajemen pendidikan, peningkatan 

kualitas dengan menerapkan sertifikasi 

pendidikan, dan pengadaan fasilitas 

lainnya. Namun demikian dari indikator 

mununjukan bahwa mutu pendidikan kita 

masih belum meningkat secara signifikan. 

Sebagian sekolah, terutama sekolah-

sekolah dipinggiran kota menunjukkan 

mutu pendidikan yang masih rendah. 

Kualitas pendidikan sangat 

ditentukan oleh kemampuan satuan 

pendidikan dalam mengelola proses 

pembelajaran dengan cara menerapkan 

model dan media pembelajaran yang 

efektif, efisien dan menyenangkan guna 

mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan serta sistem penilaian yang 

dapat menilai seluruh kegiatan siswa 

selama proses pembelajaran 

berlangsung.Proses pembelajaran harus 

dilakukan secara interaktif dan 

menyenangkan bagi siswa sehingga siswa 

lebih termotivasi, tertantang dan 

berpatisipasi secara aktif untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Secara umum Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) dibagi menjadi 

tiga bidang ilmu yaitu Biologi, Fisika, dan 

Kimia. Biologi sebagai salah satu bidang 

IPA memberikan beberapa pengalaman 

belajar dalam memahami konsep dan 

proses sains. Belajar biologi berarti belajar 

tentang fakta, konsep, dan prinsip tentang 

biologi sebagai salah satu bidang sains. 

Pada umumnya, tujuan umum 

pembelajaran biologi adalah agar siswa 

memahami konsep biologi dan 

keterkaitannya dengan kehidupan sehari-

hari, memiliki keterampilan tentang alam 

sekitar, dan mampu mengembangkan 

pengetahuannya untuk menjadikan alam 

sekitar lebih baik.Pembelajaran biologi 

menekankan pada pemberian pengalaman 

secara langsung, sehingga peserta didik 

perlu dibantu untuk mengembangkan 

sejumlah keterampilan proses sains supaya 

mereka mendapatkan pengetahuan dan 

terbentuk sikap ilmiah (Depdiknas, 2008). 

Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 

Oktober 2015 dengan guru mata pelajaran 

IPA Biologi yaitu I Gusti Ayu Putu Resi, 

S.pd di SMP Negeri 1 Lingsar, guru jarang 

menggunakan media pembelajaran, karena 

fasilitas media yang kurang memadai, 

penggunaan model yang kurang tepat dan 

kurang bervariasi, kurang efektif dalam 

memanfaatkan waktu pembelajaran, 

kurang mampu memanfaatkan 

perpustakaan sebagai sumber belajar, 

bahkan kurang menguasai bahan 

pengajaran sehingga kegiatan belajar 

mengajar kurang berjalan dengan 

maksimal dan menarik. Hal ini 

menyebabkan siswa merasa jenuh dan 

kurang temotivasi dalam pembelajaran 

IPA Biologi sehingga hasil belajar siswa 

rendah.  

Salah satu upaya untuk 

memperbaiki hasil belajar siswa yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran 

Problem based learning atau pembelajaran 

berbasis masalah. Model pembelajaran 
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problem based learning (PBL) merupakan 

suatu model pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai 

suatu konteks bagi peserta didik untuk 

belajar tentang tata cara berpikir kritis dan 

keterampilan pemecahan masalah, serta 

untuk memperoleh pengetahuan dan 

konsep yang esensial dari materi pelajaran 

(Darsono, 2007). Model ini dapat 

mengoptimalkan semua potensi yang ada 

pada diri peserta didik secara aktif, baik 

aktif secara fisik maupun mental. 

Pembelajaran PBL dapat melatih peserta 

didik aktif dan meningkatkan hasil belajar, 

selain itu adanya kerjasama dalam 

kelompok untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang sama dan peserta didik 

memperoleh pengalaman sendiri untuk 

menyelesaikan suatu masalah 

(Masholekhatin et al., 2012). 

Penggunaan Problem based 

learning pada materi ekosistem, yaitu 

salah satu materi IPA  yang dapat  

didiskusikan karena  terdapat berbagai 

masalah yang dapat dipecahkan melalui 

Problem based learning. Pengajaran pada 

materi ini juga membutuhkan media yang 

dapat membantu menjelaskan fenomena 

alam yang terjadi di lingkungan sekitar. 

Penggunaan gambar dapat membuat 

konsep yang abstrak menjadi lebih konkrit 

dan lebih mudah dipahami oleh siswa 

tanpa harus menghafal terlalu banyak 

materi. Media gambar ini memudahkan 

siswa dalam mengingat materi pelajaran. 

Kegiatan pembelajaran juga lebih 

bervariasi karena pemberian konsep tidak 

sepenuhnya  dari guru, siswa dapat 

membentuk pengetahuannya sendiri 

melalui media tersebut (Nurhayati,2010). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

mengajukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Model Pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) Melalui Media 

Gambar Terhadap Hasil Belajar Pada 

Pelajaran IPA Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 1 Lingsar Tahun Ajaran 2015/2016. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen yang bersifat semu 

(Quasi Experiment). Desain penelitian 

yang digunakan adalah nonequivalent 

control group design. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMPN 1 Lingsar pada 

siswa kelas VII tahun ajaran 2015/2016. 

Populasi dalam penelitian ini  adalah 

seluruh kelas VII yang terbagi dalam lima 

kelas, sampel ditentukan dengan teknik 

purposive sampling dan diperoleh kelas 

VII-4 sebagai kelas eksperimen yang 

diberikan pembelajaran dengan model 

problem based learning melalui media 

gambar dan kelas VII-5 sebagai kelas 

kontrol yang diberikan pembelajaran 

dengan metode ceramah. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah model 

problembased learning melalui media 

gambar dan variabel terikatnya adalah 

hasil belajar IPA. Instrumen yang 

digunakan berupa tes pilihan ganda yang 

telah valid dan reliabel. Data dianalisis 

menggunakan uji-t polled varian. Hasil 

belajar yang diteliti adalah hasil belajar 

pada ranah kognitif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data Hasil Belajar Kognitif 

Hasil Pre test 

Kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol SMPN 1 Lingsar dalam 

memahami materi dapat diketahui dari 

pemberian pre-test. Hasil pre-tes siswa pada 

kelas eksperimen diperoleh nilai terendah 34 

dan nilai tertinggi 67 dengan nilai rata-rata 

52,68. Pada kelas kontrol diperoleh nilai 

terendah 17 dan nilai tertinggi 60 dengan nilai 

rata-rata 38,36. Nilai pre-test terangkum pada 

Tabel 4.1 berikut: 
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Tabel 4.1. Nilai pre-test  

Kelas Nilai 

tertinggi 

Nilai 

terendah 

Rata-rata  

Eksperimen 67 34 52,68 

Kontrol  60 17 38,36 

 

 Perbandingan nilai pre-test 

terendah dan pre-test tertinggi dari kedua 

kelas dapat dilihat pada Gambar 4.1 di 

bawah ini : 

 

Gambar 4.1. Grafik perbandingan nilai pre-test 

pada kelas eksperimen dan kontrol 

Hasil Post test  

Hasil post test pada kelas 

eksperimen diperoleh nilai terendah 68 dan 

nilai tertinggi 94 dengan nilai rata-rata 

79,95. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan model pembelajaran 

problem based learning melalui media 

gambar dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Sedangkan pos test pada kelas 

kontrol diperoleh nilai terendah 45 dan 

nilai tertinggi 77 dengan nilai rata-rata 

68,68. Nilai post test terangkum pada 

Tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.1. Nilai pre-test  

Kelas Nilai 

tertinggi 

Nilai 

terendah 

Rata-rata  

Eksperimen 94 68 79,95 

Kontrol 77 45 68,68 

 Perbandingan nilai post test 

terendah dan post test tertinggi dari kedua 

kelas dapat dilihat pada Gambar 4.2 di 

bawah ini : 

 

Gambar 4.2. Grafik perbandingan nilai post-test 

pada kelas eksperimen dan kontrol 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa hasil belajar pada pre-test 

di kelas eksperimen dan kelas kontrol rata-

rata nilainya adalah 52.68 dan  38.36, 

dimana pada kelas eksperimen nilai 

terendahnya adalah 34 dan nilai 

tertingginya adalah 67 sedangkan pada 

kelas kontrol nilai terendahnya adalah 17 

dan nilai tertingginya adalah 60. Nilai dari 

kedua kelas cukup rendah, hal ini 

disebabkan karena pada masing-masing 

kelas belum mendapat materi ekosistem, 

sehingga siswa ketika menjawab pre test 

hanya menebak-nebak saja apalagi 

pemberian soal pada kelas kontrol 

dilakukan pada saat jam terakhir pelajaran 

sehingga siswa merasa malas untuk 

menjawab soal-soal tersebut.  

Penggunaan model pembelajaran 

problem based learning melalui media 

gambar pada kelas eksperimen dan 

menggunakan metode ceramah dengan 
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diskusi pada kelas kontrol, diperoleh nilai 

rata-rata post-test kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata 

pada kelas kontrol. Nilai rata-rata pada 

kelas eksperimen yakni 79.95 dan kelas 

kontrol 68.68, dimana pada kelas 

eksperimen nilai terendahnya adalah 68 

dan nilai tertingginya adalah 94 sedangkan 

pada kelas kontrol nilai terendahnya 

adalah 45 dan nilai tertingginya adalah 77, 

hal ini disebabkan karena model 

pembelajaran problem based learning ini 

membantu siswa untuk mengembangkan 

pengetahuannya sendiri dan adanya media 

gambar membantu siswa dalam memahami 

konsep yang abstrak. 

Berdasarkan hasil uji analisis 

hipotesis dengan polled varian diperoleh 

thitung (3,87) > ttabel (2,01)  pada taraf 

kepercayaan 95 % dengan demikian Ha 

diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa 

terdapat pengaruh penggunaan model 

pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) melalui media gambar terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas VII SMPN 1 

Lingsar. Penggunaan model dan media 

tersebut mempengaruhi hasil belajar siswa 

pada kelas eksperimen, dimana hasil 

belajar dikelas tersebut meningkat setelah 

diberi perlakuan. Meningkatnya hasil 

belajar tersebut menunjukkan terjadinya 

peningkatan pemahaman terhadap materi 

yang dipelajari. Kenyataan ini sesuai 

dengan pendapat Dewey dalam Nurhadi 

(2004) yang menyatakan bahwa siswa 

belajar dengan baik apabila mereka secara 

aktif dapat mengkonstruksi sendiri 

pemahaman mereka tentang apa yang 

dipelajarinya. Rendahnya hasil belajar 

pada kelas kontrol disebabkan karena 

metode ceramah lebih banyak berpusat 

pada guru dan pada penerapannya di kelas 

siswa hanya mendengarkan dan mencatat 

penjelasan yang diberikan oleh guru 

sehingga kurang memotivasi siswa pada 

kegiatan pembelajaran yang dapat 

menimbulkan kebosanan pada siswa.  

 Faktor lain yang mempengaruhi 

hasil belajar dalam penelitian ini adalah 

faktor internal yang berasal dari dalam diri 

siswa seperti faktor biologis dan psikologis 

yang berkaitan dengan kondisi fisik dan 

mental siswa. Adapun faktor eksternal 

yang berasal dari proses pembelajaran 

yang digunakan guru, keadaan lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurjayanti (2015) menyatakan bahwa 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa yaitu pembelajaran yang kurang 

bervariasi baik pada pendekatan, model, 

maupun media pembelajaran sehingga 

dapat menimbulkan kejenuhan siswa 

terhadap materi dan kegiatan 

pembelajaran. Menurut sebagian siswa 

yang ditelitinya, IPA merupakan pelajaran 

yang sangat membosankan karena 

materinya sangat banyak dan penuh 

dengan hafalan. Faktor kebosanan bisa 

disebabkan oleh pendekatan mengajar 

yang tidak sesuai dengan pokok bahasan 

yang diajarkan sehingga mengakibatkan 

perhatian dan motivasi siswa menurun. 

Perhatian dan motivasi yang menurun 

dapat berakibat pada menurunnya hasil 

belajar siswa. Untuk itu diperlukan 

keterampilan guru biologi dalam 

memvariasikan model, maupun media 

mengajar yang akan digunakan, sehingga 

dalam proses belajarnya siswa tidak bosan 

dan senantiasa menunjukan ketekunan, 

keantusiasan, serta berperan secara aktif 

sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajarnya.  

Proses pembelajaran dengan 

menggunakan model problem based 

learning yakni berfokus pada siswa, 

dimana siswa menemukan sendiri 

permasalahan yang diberikan oleh guru 

sehingga memudahkan siswa dalam 

memahami materi dan 

mengaplikasikannya. Beberapa kelebihan 

model pembelajaran problem based 

learning menurut Sanjaya (2007) yaitu 

meningkatkan motivasi dan aktivitas 

pembelajaran, membantu siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan duni nyata dan 
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mengembangkan kemampuan siswa dalam 

berfikir kritis sehingga akan memperkaya 

pengalaman serta membangkitkan rasa 

ingin tahu. Selain itu, model pembelajaran 

PBL dapat melatih siswa untuk 

bekerjasama secara berkelompok dan 

siswa dituntut aktif dalam menyelesaikan 

permasalahan, sehingga siswa mampu 

membentuk pengetahuannya sendiri. 

Menurut Ibrahim (2010), pembelajaran 

problem based learning tidak dirancang 

untuk membantu guru memberikan 

informasi sebanyak-banyaknya kepada 

siswa, melainkan PBL dikembangkan 

untuk membantu siswa mengembangkan 

kemampuan berfikir dalam memecahkan 

suatu permasalahan yang ada disekitarnya. 

Penggunaan model pembelajaran 

yang harus menarik, penggunaan media 

seperti media gambar juga sangat penting 

digunakan dalam usaha memperjelas 

pengertian pada siswa, karena dengan 

menggunakan gambar siswa dapat lebih 

memperhatikan benda-benda atau hal-hal 

yang belum pernah dilihatnya yang 

berkaitan dengan pelajaran. Selain mudah 

dan murah gambar juga dapat 

mempertinggi nilai pengajaran, karna 

pengalaman dan pengertian siswa menjadi 

lebih luas, lebih jelas dan tidak mudah 

dilupakan, serta lebih nyata dalam ingatan 

siswa tanpa harus menghafal terlalu 

banyak materi. Media gambar juga dapat 

mempertinggi nilai pengajaran, karna 

pengalaman dan pengertian siswa menjadi 

lebih luas, lebih jelas dan tidak mudah 

dilupakan, serta lebih kongkret dalam 

ingatan siswa. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Winda (2013) menyatakan 

bahwa penggunaan media gambar 

menampilkan gambar-gambar yang 

menarik dengan materi singkat dapat 

membuat siswa lebih tertarik dalam belajar 

sehingga lebih memahami materi yang 

diajarkan. Kegiatan pembelajaran juga 

lebih bervariasi karena pemberian konsep 

tidak sepenuhnya dari guru melainkan 

siswa membentuk pengetahuannya sendiri 

melalui gambar. Menurut Rohani (2008), 

manfaat gambar dalam proses 

instruksional adalah penyampaian dan 

penjelasan mengenai informasi, pesan, ide 

dan sebagainya dengan tanpa banyak 

menggunakan bahasa-bahasa verbal, tetapi 

dapat memberi kesan sehingga 

pembelajaran lebih menarik dan 

meningkatkan hasil belajar siswa.   

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

Masholekhatin (2012) yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan dari 

hasil belajar siwa yang belajar 

menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dengan 

siswa yang hanya belajar dengan model 

pembelajaran konvensional. Pada kelas 

kontrol proses pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran 

discovery learning, menunjukkan hasil 

belajar peserta didik yang cenderung lebih 

rendah daripada kelas eksperimen. Selain 

itu, Utomo (2014) menjelaskan bahwa 

problem based learning (PBL) merupakan 

salah satu model pembelajaran yang sangat 

sesuai dengan karakteristik siswa. Model 

ini dapat mengotimalkan semua potensi 

yang ada didalam diri siswa untuk belajar 

karena pembelajaran ini melibatka siswa 

secara aktif dan melatih keterampilan 

berfikir tingkat tinggi. Penelitian yang 

dilakukan Ida (2012) menjelaskan bahwa 

model pembelajaran problem based 

learning menampilakan konteks nyata 

sebagai awal dari proses pembelajaran. 

Dengan adanya konteks nyata ini, belajar 

biologi memiliki manfaat sehingga siswa 

termotivasi dalam belajar biologi dan 

dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

Arsyad (2011) mengemukakan beberapa 

hasil penelitian yang menunjukkan 

dampak positif dari penggunaan media 

sebagai bagian integral pembelajaran di 

kelas atau sebagai cara pembelajaran 

langsung diantaranya adalah pembelajaran 

menjadi lebih interaktif dengan 

diterapkannya teori belajar dan prinsip-

prinsip psikologis yang diterima dalam hal 

partisipasi siswa, umpan balik dan 
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penguatan. Hal tersebut sejalan dengan 

pemikiran Sagala (2012) yang 

mengungkapkan bahwa siswa akan 

mengalami kesulitan mengikuti kegiatan 

pembelajaran jika tidak menggunakan 

media yang tepat. Selain itu, Setiawati 

(2011) juga menuliskan bahwa penerapan 

media belajar dapat membantu 

meningkatkan efektivitas belajar pada 

siswa SMP kelas VIII. Media tersebut 

dapat meningkatkan minat belajar siswa 

yang mempengaruhi nilai akhir siswa.   

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh model pembelajaran problem 

based learning melalui media gambar 

terhadap hasil belajar pada pelajaran IPA 

siswa kelas VII SMPN 1 Lingsar Tahun 

ajaran 2015/2016. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, 

peneliti mengajukan beberapa saran yaitu:  

1. Untuk  penelitian selanjutnya, dapat 

memvariasikan model pembelajaran 

dengan media pembelajaran yang 

lain untuk  memperluas aspek yang 

ingin diteliti yang tidak terdapat 

dalam penelitian ini. 

2. Agar hasil belajar lebih maksimal 

perlu dilakukan usaha lain dengan 

memperhatikan faktor-faktor lain 

yang berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. 
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