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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Belajar Peserta didik 

  Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses 

belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingka laku baik 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan Peserta Didik sehingga menjadi 

lebih baik dari sebelumnya (Sanjaya, 2009).  Hasil belajar peserta didik diperoleh dari 

pemberian tes hasil belajar (THB) yang dibagi menjadi dua tahap yakni tes awal 

(pretest) dan tes akhir (posttest). Tes awal dilakukan sebelum penerapan model 

problem based learning dan Pembelajaran langsung untuk menguji pemahaman 

peserta didik terhadap materi sistem Gerak pada manusia sebelum mengikuti proses 

pembelajaran. Sedangkan tes akhir (posttest) dilakukan setelah diterapkan model 

problem based learning dan pembelajaran langsung untuk mengetahui sejauh mana 

penguasaan konsep peserta didik terhadap materi Sistem Gerak pada manusia  setelah 

mengikuti proses pembelajaran. Skor hasil belajar peserta didik dihitung  dengan  

cara memberikan  skor 1 untuk  jawaban benar  dan  skor 0 untuk  jawaban salah. 

Ketuntasan hasil belajar disesuaikan dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) di 

SMPN 1 Malaka Barat  yaitu  ≥ 75.  

  Matriks perhitungan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model 

problem based learning terdapat pada lampiran  28  dan pembelajaran langsung 
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terdapat pada lampiran 29, sedangkan rekapitulasi hasil belajar peserta didik terdapat 

pada tabel 4.1 dan 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.1 Rata-rata skor pretest dan posttest hasil belajar peserta didik 

menggunakan model problem based learning 

No Nama Peserta Didik U1 U2 

 KKM                     SKM 

SMPN 1 

Malaka 

Barat ≥ 75 

Depdiknas 

≥ 75 

1 Ardinandes Klau 30 65 TT TT 

2 Emanuel Rendy B. Klau 30 75 T T 

3 Jonisius Klau 45 85 T T 

4 Jerenius Seran Klau 50 75 T T 

5 Leonardus Nahak 45 70 TT TT 

6 Maria Falentina Seran 40 75 T T 

7 Maria Roswita Bria 20 50 TT TT 

8 Martinus Rivaldo Klau 40 80 T T 

9 Margaretha Tersi Seran 25 75 T T 

10 Maria Valentina Bria 25 60 TT TT 

11 Maria Veryanti Hoar 40 65 TT TT 

12 Margaretha Luruk Seran 30 45 TT TT 

13 Natalia Desiana Bria 30 60 TT TT 

14 Ona Cindi Seran 30 60 TT TT 

15 Orlandy Kamlasi 25 75 T T 

16 Oktovianus Deticer D. Klau 30 80 T T 

17 Paskalis Yohanes H Bria 40 60 TT TT 

18 Petrus Yanuarius Tae 30 60 TT TT 

 

JUMLAH 605 1215 

 

 

RATA-RATA 33,61 67,5 

 

 
 

   

 

Keterangan : U1 = Pretest  U2 = Posttest  T = Tuntas  TT = Tidak Tuntas 

Sumber : data olahan peneliti 2019 
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Tabel 4.2 Rata-rata skor pretest dan posttest hasil belajar peserta didik 

menggunakan model pembelajaran langsung 

No Nama Peserta Didik U1 U2 

KKM                   SKM 

SMPN 1 

Malaka 

Barat ≥ 75 

Depdiknas 

≥ 75  

1 Agnes Angelina Hoar 40 75 T T 

2 Angelbertus Seran 45 65 TT TT 

3 Cornelia Soi 50 75 T T 

4 Cristian Luruk Klau 30 75 T T 

5 Emerenciana Hoar 25 30 TT TT 

6 Fransiskus Frengki Nahak 60 75 T T 

7 Getrudis Hoar 30 45 TT TT 

8 Jemianto Bria Bia 45 65 TT TT 

9 Maria Ginansia Tae 50 80 T T 

10 Marten Nahak Seran 40 65 TT TT 

11 Mikhael Bria 20 25 T T 

12 Norbertus Jeri Teti 40 40 TT TT 

13 Noventus Ricardo Nahak 25 50 TT TT 

14 Laurensia Seran 35 70 TT TT 

15 Stefanus Seran 40 45 TT TT 

16 Selestina Bano 50 65 TT TT 

17 Timotius Adu 40 55 TT TT 

18 Yohana Dana Winda Klau 30 65 TT TT 

 

JUMLAH 695 1065 

 

 

RATA-RATA 38.61 59,17 

  
 

  

 

Keterangan : U1 = Pretest  U2 = Posttest  T = Tuntas  TT = Tidak Tuntas 

Sumber : data olahan peneliti 2019 

Tabel 4.1 dan tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik 

meningkat setelah pembelajaran dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata 

nilai pretest dan posttest  pada kelas yang menerapkan model problem based learning 

yaitu dari 33, 61 naik menjadi 67,5 sehingga diperoleh peningkatan nilai sebesar 
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33.89. Sedangkan rata-rata nilai pretest dan posttest pada kelas yang menerapkan 

model pembelajaran langsung yaitu dari 38,61 naik menjadi 59.17 peningkatan nilai 

sebesar 20.56.  Untuk membuktikan bahwa hasil belajar peserta didik tuntas, 

didasarkan pada standar ketuntasan yaitu Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di 

SMPN 1 Malaka Barat yaitu ≥ 75 dan Standar Ketuntasan Minimal yang ditetapkan 

oleh DEPDIKNAS yaitu ≥ 75 dan di lihat dari nilai hasil belajar peserta didik pada 

tabel 4.1 dan 4.2  menunjukan bahwa peserta didik kelas VIII B yang menerapkan 

model problem based learning dengan jumlah peserta didik 18 yang tuntas 8 orang 

peserta didik dan yang tidak tuntas 10 orang peserta didik, sedangkan peserta didik 

kelas VIII C yang menerapkan model pembelajaran langsung dengan jumlah peserta 

didik 18 orang dimana 7 peserta didik tuntas dan 11 orang pesertaa didik tidak tuntas.     

  Untuk ketuntasan klasikal dilihat dari hasil persentase ketuntasan hasil belajar 

menurut ketentuan Depdiknas (2006) yaitu peserta didik kelas VIII B yang 

menerapkan model problem based learning dengan jumlah peserta didik 18 yang 

tuntas 8 orang peserta didik dan yang tidak tuntas 10 orang peserta didik.  Jika 

dikonversikan ke dalam rumus ketuntasan klasikal akan diperoleh nilai ketuntasan 

secara klasikal yaitu 44,44%. Karena nilai 44,44 % lebih kecil dari acuan patokan 

yang ditetapkan oleh Depdiknas (2006) yaitu 80%, maka secara klasikal kelas 

tersebut dikatakan tidak tuntas setelah mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan 

untuk ketuntasan klasikal yaitu peserta didik kelas VIII C yang menerapkan model 

pembelajaran langsung dengan jumlah peserta didik 18 orang dimana 7 peserta didik 

tuntas dan 11 orang pesertaa didik tidak tuntas. Jika dikonversikan ke dalam rumus 
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ketuntasan klasikal akan diperoleh nilai ketuntasan secara klasikal yaitu  33,33%. 

Karena nilai 33,33 % lebih kecil dari acuan patokan yang ditetapkan oleh Depdiknas 

(2006) yaitu 80%, maka secara klasikal kelas tersebut dikatakan tidak tuntas setelah 

mengikuti proses pembelajaran.  

2. Hasil N-Gain 

          N-Gain adalah normalisasi gain yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest, 

perhitungan nilai rata-rata. N-Gain dilakukan untuk melihat peningkatan hasil belajar 

peserta didik sebelum dan sesudah menerima pelajaran dengan menggunakan model 

problem based learning dan yang diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran 

langsung. Hasil analisis lampiran 36 dan rekapitulasi hasil N-Gain dapat dilihat pada   

tabel  4.3 dibawah ini 

Tabel 4.3 Hasil  N-Gain 

      

Pendekatan/Kelas 

                 Rata-rata 

Pretest Posttest  N-Gain 

KE PBL/Eksperimen 33,61 67,5 0,51189 

KK Langsung/Kontrol 38,61 59,16 0,3441 

      Sumber : data olahan peneliti 2019 

    Berdasarkan tabel 4.3 di atas, hasil belajar Peserta didik kelas eksperimen 

sebelum dan setelah mendapat perlakuan model pembelajaran Problem Based 

Learning dilihat dari rata-rata hasil belajar Peserta didik adalah 33,61  mengalami  

peningkatan menjadi 67,5. N-gain atau selisih antara pretest dan posttest pada kelas 

yang menggunakan model problem based learning  rata-ratanya 0,51189 adalah 

termasuk kategori sedang. Hasil belajar Peserta didik pada kelas kontrol yang diberi 
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perlakuan menggunakan model pembelajaran langsung  dilihat dari rata-rata hasil 

belajar peserta didik  adalah 38,61  mengalami peningkatan menjadi 59,16. N-gain 

atau selisih antara pretest dan posttest pada  kelas  yang diberi perlakuan 

menggunakan model pembelajaran langsung rata-ratanya  adalah 0,3441 termasuk  

kategori  rendah. 

3. Uji Hipotesis 

 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan sebagai persyaratan analisis kovarians, terlebih dahulu 

dilakukan uji asumsi untuk mengetahui normalitas kelompok data dari masing-

masing variabel data. Analisis normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik parametrik kolmogorov-smirnov/shapiro-wilk. Hasil uji normalitas terhadap 

data subyek yang diajarkan dengan model problem based learning dan pembelajaran 

langsung dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Uji normalitas data pretest dan posttest hasil belajar peserta 

didik  dengan menggunakan model problem based learning 

dan pembelajaran langsung. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pretest_HB Posttest_HB 

N 36 36 

Normal Parameters
a
 Mean 36.1111 63.3333 

Std. Deviation 9.71825 14.39246 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .207 .158 

Positive .207 .098 

Negative -.155 -.158 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.245 .951 

Asymp. Sig. (2-tailed) .090 .327 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pretest_HB Posttest_HB 

N 36 36 

Normal Parameters
a
 Mean 36.1111 63.3333 

Std. Deviation 9.71825 14.39246 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .207 .158 

Positive .207 .098 

Negative -.155 -.158 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.245 .951 

Asymp. Sig. (2-tailed) .090 .327 

a. Test distribution is Normal.   

           Sumber : data olahan peneliti 2019 

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa nilai probabilitas (sig.) pada pretest kelas dengan 

menggunakan Model Problem Based Learning dan Pembelajaran Langsung adalah 

0,090  dan posttest adalah 0.327. Sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi 

secara normal atau dengan kata lain tidak terjadi penyimpangan terhadap normalitas 

data pada setiap variabel bebas (model problem based learning dan model 

pembelajaran langsung) sehingga data variabel terikat (hasil belajar) dinyatakan 

berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas Data 

     Hasil perhitungan uji homogenitas antar varian yang dilakukan dengan teknik 

statistic  Leven’s Test of Equality of Eror Variances terhadap variabel terikat 

disajikan pada tabel 4.5  berikut : 
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Tabel 4.5 Uji homogenitas data pretest dan posttest hasil belajar 

peserta didik menggunakan model problem based learning 

dan model pembelajaran langsung 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Pretest_HB .473 1 34 .496 

Posttest_HB 3.889 1 34 .057 

                   Sumber : data olahan peneliti 2019 

 

  Data pada tabel 4.5 menunjukan bahwa nilai probabilitas (sig.) variabel terikat 

(hasil belajar) untuk pretest yaitu 0,496 dan posttest yaitu 0,057. Nilai probabilitas 

(sig.) ini lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan varian antar kelompok data sehingga data 

variabel terikat dinyatakan homogen. Berdasarkan hasil pengujian normalitas dan 

homogenitas data di atas, terlihat bahwa kelompok data variabel terikat yaitu hasil 

belajar peserta didik memiliki distribusi data yang normal dan kovarian antar 

kelompok data adalah homogen. Dengan demikian, data-data hasil penelitian telah 

memenuhi syarat untuk dianalisis dengan statistik parametrik dengan menggunakan 

teknik analisis kovarians. 

c. Uji Anacova 

  Hasil belajar peserta didik diukur dengan menggunakan tes hasil belajar yang 

diperoleh dari kisi-kisi soal dan dilakukan sebelum pembelajaran (pretest) dan 

sesudah pembelajaran (posttest), selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis statistik anacova satu arah (one way-anacova) 

dengan bantuan SPSS versi 16,0 tujuannya untuk mengetahui pengaruh penerapan 
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model problem based learning dan model pembelajaran langsung terhadap hasil 

belajar Peserta Didik kelas VIII  pada materi pokok sistem gerak manusia  di SMPN 

1 Malaka Barat Tahun Ajaran 2019/2020. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat 

pada tabel 4.6  berikut: 

Tabel 4.6 Uji analisis kovarian penerapan model problem based 

learning dan model pembelajaran langsung 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Posttest_HB     

Source 
Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2847.633
a
 2 1423.817 10.673 .000 

Intercept 2364.712 1 2364.712 17.726 .000 

Pretest_HB 2222.633 1 2222.633 16.661 .000 

Kelas 1327.444 1 1327.444 9.950 .003 

Error 4402.367 33 133.405   

Total 151650.000 36    

Corrected Total 7250.000 35    

a. R Squared = ,393 (Adjusted R Squared = ,356)   

Sumber : data olahan peneliti 2019 

    Dari hasil analisis kovarian hasil belajar Peserta didik yang mengikuti 

problem based learning dan pembelajaran langsung sebagaimana yang dipaparkan 

pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai F hitung dari kedua model pembelajaran 

adalah 9,950 dengan nilai signifikansi 0,003 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima.Artinya ada pengaruh 

model problem based learning dan pembelajaran langsung terhadap hasil belajar 

Peserta didik.  
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4. Deskripsi Rata-Rata Skor Kemampuan Guru 

  Pelaksanaan pembelajaran diukur melalui kemampuan guru dalam menerapkan 

setiap rencana pembelajaran yang telah disusun dalam RPP. Pengukuran 

pelaksanaannya dilakukan melalui pencatatan oleh dua orang pengamat yaitu Ibu 

Getrudis Hoar, S.Pd dan Ibu Yohana Seu Seran, S.Pd selaku Guru mata pelajaran 

Biologi di SMPN 1 Malaka Barat  dengan menggunakan lembaran pengamatan 

kemampuaan guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  

         Tabel 4.7 Tabel Kemampuan Guru dalam mengelolah Pembelajaran  

                                  dengan model problem based learning dan model  

                                   pembelajaran langsung 

Kelas Reliabilitas Rata-rata 

Reliabilitas 

RPP 01 RPP 02 

Eksperimen 97 98 97,5 

Kontrol 96 95,86 95,93 

                            Sumber : data olahan peneliti 2019 

Berdasarkan data hasil pengamatan yang diperoleh, maka kemampuan guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model problem based learning 

memperoleh nilai reliabilitas untuk RPP 01 dan RPP 02 masing-masing adalah 97 dan 

98. Sedangkan rata-rata reliabilitas pengelolaan pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran problem based learning  adalah 97,5, dengan menerapkan model 

pembelajaran langsung memperoleh reliabilitas untuk RPP 01 dan RPP 02 masing-

masing adalah 96 dan 95,86 sedangkan rata-rata reliabilitas adalah 95,93. tabel matrix 

kemampuan guru terdapat pada lampiran 34 dan lampiran 35. 
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5. Deskripsi Rata-Rata Skor Aktivitas Peserta Didik 

  Hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran dikelas dengan model  problem based learning yang diamati oleh dua 

orang pengamat menggunakan lembaran pengamatan aktivitas peserta didik selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung.  

 Tabel 4.8 Tabel presentase aktivitas peserta didik dengan  mengunakan 

                           model problem based learning 

No Jenis Kegiatan RPP 01 RPP 02 Rata-

rata Presentase Presentase 

1 Memperhatikan Penjelasan Guru 18,75 17,17 17,96 

2 Membaca buku peserta didik/buku 

perlengkapan bacaan lainnya 

15,63 15,66 16,21 

3 Mengerjakan Lembar Kerja peserta 

didik(LKPD)/berdiskusi dan menulis 

pokok materi 

18,75 16,67 17,71 

4 Mengajukan pertanyaan 14,58 15,66 15,12 

5 Memberi respon/menjawab 

pertanyaanpertanyaan yang diajukan 

17,19 17,17 17,18 

6 Menyimpulkan pelajaran 14,58 17,68 16,13 

 Jumlah Presentase 99,48 100 99,74 

 Rata-rata presentase 99,74% 

    Sumber : data olahan peneliti 2019 

         Tabel 4.9 Tabel presentase aktivitas peserta didik dengan  mengunakan 

                         model pembelajaran langsung 

No Jenis Kegiatan RPP 01 RPP 02 Rata-

rata Presentase Presentase 

1 Memperhatikan Penjelasan Guru 21,08 18,75 19,91 

2 Memikirkan jawaban secara 

Mandiri 

19,88 16,47 18.17 

3 Berdiskusi untuk mengerjakan 

Lembar Kerja peserta didik 

(LKPD)  

21,08 18,18 19,63 

4 Mengajukan pertanyaan 12,05 15,34 13,70 

5 Memberi respon/menjawab 15,66 15,90 15,78 
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pertanyaanpertanyaan yang 

diajukan 

6 Menyimpulkan pelajaran 10,24 14,77 12.50 

 Jumlah Presentase 99,99 99,41 99,7 

 Rata-rata presentase 99,87 

  Sumber : data olahan peneliti 2019 

 Dari data analisis aktivitas peserta didik yang mengunakan model problem 

based learning  pada tabel 4.8 menunjukan bahwa aktivitas peserta didik paling 

menonjol pada saat proses pembelajaran berlangsung adalah memperhatikan 

penjelasan guru dengan nilai rata-rata 17,96 dan peserta didik yang mengunakan 

model pembelajaran langsung pada tabel 4.9 menunjukan bahwa aktivitas peserta 

didik paling menonjol pada saat proses pembelajaran berlangsung adalah 

memperhatikan penjelasan guru dengan nilai rata-rata 19,91. 

      Tabel 4.10 Tabel Reliabilitas aktivitas peserta didik dengan  mengunakan  

                          problem based learning dan model pembelajaran langsung 

 

Pengamatan 

terhadap 

aktivitas 

peserta didik 

Reliabilitas 

Model Problem 

Based Learning 

 

Rata-rata 

reliabilitas 

Model 

pembelajaran 

langsung 

 

Rata-rata 

reliabilitas 

RPP 01 RPP 02 RPP 01 RPP 02 

87,50 95,7 91,60 66 89 77,50 

  Sumber : data olahan peneliti 2019 

 Berdasarkan data hasil pengamatan yang diperoleh, maka aktivitas peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran di kelas dengan menerapkan model problem based 

learning memperoleh reliabilitas untuk RPP 01 dan RPP 02 masing-masing adalah 

87,50  dan 95,7  Sedangkan rata-rata reliabilitas aktivitas peserta didik adalah 91,60. 

Berdasarkan data hasil pengamatan yang diperoleh, maka aktivitas peserta didik 
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dalam mengikuti pembelajaran di kelas dengan menerapkan model pembelajaran 

langsung memperoleh reliabilitas untuk RPP 01 dan RPP 02 masing-masing adalah 

66  dan 89  Sedangkan rata-rata reliabilitas aktivitas peserta didik dengan menerapkan 

pembelajaran langsung adalah 77,50, matrix aktivitas Peserta didik terapat pada 

lampiran 30 dan lampiran 31 . 

B. Pembahasan 

  Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses 

belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingka laku baik 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan Peserta Didik sehingga menjadi 

lebih baik dari sebelumnya (Sanjaya, 2009).  Hasil belajar peserta didik diperoleh 

dari pemberian tes hasil belajar (THB) yang dibagi menjadi dua tahap yakni tes 

awal (pretest) dan tes akhir (posttest). Tes awal dilakukan sebelum penerapan 

model problem based learning dan Pembelajaran langsung untuk menguji 

pemahaman peserta didik terhadap materi sistem Gerak pada manusia sebelum 

mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan tes akhir (posttest) dilakukan setelah 

diterapkan model problem based learning dan pembelajaran langsung untuk 

mengetahui sejauh mana penguasaan konsep peserta didik terhadap materi Sistem 

Gerak pada manusia  setelah mengikuti proses pembelajaran.  

  Dari hasil penelitian yang sudah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Hasil 

belajar peserta didik meningkat setelah pembelajaran dilaksanakan. Hal ini dapat 

dilihat pada rata-rata nilai pretest dan posttest  pada kelas yang menerapkan model 
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problem based learning yaitu dari 33, 61 naik menjadi 67,5 sehingga diperoleh 

peningkatan nilai sebesar 33.89. Sedangkan rata-rata nilai pretest dan posttest pada 

kelas yang menerapkan model pembelajaran langsung yaitu dari 38,61 naik 

menjadi 59.17 peningkatan nilai sebesar 20.56. 

  Untuk ketuntasan klasikal dilihat dari hasil persentase ketuntasan hasil belajar 

menurut ketentuan Depdiknas (2006) yaitu peserta didik kelas VIII B yang 

menerapkan model problem based learning dengan jumlah peserta didik 18 yang 

tuntas 8 orang peserta didik dan yang tidak tuntas 10 orang peserta didik.  Jika 

dikonversikan ke dalam rumus ketuntasan klasikal akan diperoleh nilai ketuntasan 

secara klasikal yaitu 44,44%. Karena nilai 44,44 % lebih besar dari acuan patokan 

yang ditetapkan oleh Depdiknas (2006) yaitu 80%, maka secara klasikal kelas 

tersebut dikatakan tidak tuntas setelah mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan 

untuk ketuntasan klasikal yaitu peserta didik kelas VIII C yang menerapkan model 

pembelajaran langsung dengan jumlah peserta didik 18 orang dimana 7 peserta 

didik tuntas dan 11 orang pesertaa didik tidak tuntas. Jika dikonversikan ke dalam 

rumus ketuntasan klasikal akan diperoleh nilai ketuntasan secara klasikal yaitu  

33,33%. Karena nilai 33,33 % lebih kecil dari acuan patokan yang ditetapkan oleh 

Depdiknas (2006) yaitu 80%, maka secara klasikal kelas tersebut dikatakan tidak 

tuntas setelah mengikuti proses pembelajaran dan dalam penelitian ini standar 

ketuntasan klasikal dan Kriteria ketuntasan minimal  tidak berpengaruh terhadap 

hasil penelitian karena tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh  

penerapan Model Problem Based Learning terhadap hasil belajar Peserta Didik 
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kelas VIII  pada materi pokok sistem gerak manusia  di SMPN 1 Malaka Barat 

Tahun Ajaran 2019/2020 dan hasil penelitiannya dilihat dari nilai pretest, posttest 

yang sudah dialisis dengan teknik analisis kovarian dengan bantuan aplikasi SPSS 

versi 16.0 dengan nilai signifikan 0,05 akan tetapi dari standar ketuntasan klasikal 

dapat dilihat   perbedaan antar pengaruh dari model PBL yang baru digunakan dan 

Pembelajaran langsung yang sudah lama digunakan, dimana ketuntasan Klasikal 

dari kelas Eksperimen 11% lebih tinggi dari kelas control  dan dapat disimpulkan  

bahwa model PBL lebih berpengaruh dalam penelitian ini .  

Dari hasil analisis kovarian dengan bantuan aplikasi SPSS versi 16.0 hasil 

belajar Peserta didik yang mengikuti problem based learning dan pembelajaran 

langsung sebagaimana yang dipaparkan pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai F 

hitung dari kedua model pembelajaran adalah 9,950 dan nilai signifikansi 0,003 

atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H0  Tidak ada 

pengaruh penerapan model pembelajaran berbasis masalah     

  (Problem Based Learning) terhadap hasil belajar peserta didik, ditolak, dan 

Hipotesis Ha diterima. Artinya ada pengaruh model problem based learning 

terhadap hasil belajar Peserta Didik kelas VIII  pada materi pokok sistem gerak 

manusia  di SMPN 1 Malaka Barat Tahun Ajaran 2019/2020. 


