
BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Model Problem Based Learning (PBL) 

Model menurut Nur Azman (2001), “ model merupakan suatu pola, 

contoh, acuan, dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan”. Sedangkan 

istilah pembelajaran (instruction) menunjukkan pada usaha peserta didik 

mempelajari bahan pelajaran sebagai akibat perlakuan guru. Disini jelas, 

proses pembelajaran yang dilakukan siswa tidak mungkin terjadi tanpa 

perlakuan guru. Hal yang membedakannya hanya terletak pada peranannya 

saja, proses pembelajaran membentuk kreasi lingkungan yang dapat 

membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa, tujuan pengaturan 

lingkungan ini dimaksudkan untuk menyediakan pengalaman belajar yang 

member latihan-latihan penggunaan fakta-fakta. Pengetahuan sosial 

berhubungan dengan perilaku individu dalam suatu sistem sosial atau 

hubungan antara manusia yang dapat mempengaruhi interaksi sosial.  

Dalam konteks pembelajaran, guru tetap harus berperan secara 

optimal sebagai fasilisator demikian juga halnya dengan peserta didik. 

Perbedaan dominasi dan aktivitas di atas, hanya menunjukkan kepada 

perbedaan tugas-tugas atau perlakuan guru dan siswa terhadap materi dan 

proses pembelajaran
19

.   
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a. Pengertian Model Problem Based Learning (PBL) 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pertama kali 

dipopulerkan oleh Barrows dan Tamblyn (1980) pada akhir abad ke 20. 

Pada awalnya, PBL dikembangkan dalam dunia pendidikan kedokteran. 

Akan tetapi, saat ini PBL telah dipakai secara luas pada semua jenjang 

pendidikan.
20

Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu 

model pembejaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif 

kepada siswa. Problem Based Learning (PBL) adalah suatu model 

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah 

melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga dapat mempelajari 

pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus 

memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah
21

. Model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) tidak mengharapkan 

siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal 

materi, tetapi melalui PBL siswa aktif berpikir atau menginterpretasi 

masalah, mencari dan mengolah data, mempresentasikan solusinya dan 

akhirnya menyimpulkan. 

b. Langkah-langkah Problem Based Learning (PBL) 

Secara umum model PBL pun hendaknya tetap berkerangka 

pada pendekatan pembelajaran saintifik, yakni diawali dengan langkah 

pengamatan terhadap teks ataupun fenomena tertentu dan diakhiri 
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dengan mengkomunikasikan. Berikut langkah-langkah PBL 

selengkapnya. 

Tabel II.1Langkah-langkah Problem Based Learning 

No Langkah- Langkah Aktivitas Guru dan Siswa 

1. Mengamati, 

mengorientasikan 

siswa terhadap 

masalah. 

Guru meminta siswa untuk melakukan 

kegiatan pengamatan terhadap 

fenomena tertentu, terkait dengan KD 

yang dikembangkan. 

2. Menanya, 

memunculkan 

permasalahan. 

Guru mendorong siswa untuk 

merumuskan suatu masalah terkait 

dengan fenomena yang diamatinya. 

Masalah ini dirumuskan berupa 

pertanyaan yang bersifat problematis. 

3. Menalar, 

mengumpulkan data. 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi (data) dalam 

rangka menyelesaikan masalah, baik 

secara individu maupun berkelompok, 

dengan membaca berbagai referensi, 

pengamatan lapangan, wawancara dan 

sebagainya. 

4. Mengasosiasi, 

merumuskan jawaban. 

Guru meminta siswa melakukan 

analisis data dan merumuskan jawaban 

terkait dengan masalah yang mereka 

ajukan sebelumnya. 

5. Mengkomunikasikan. Guru memfasilitasi siswa untuk 

mempresentasikan jawaban atas 

permasalahan yang mereka rumuskan 

sebelumnya. Guru juga membantu 

siswa melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap proses pemecahan masalah 

yang dilakukan
22

.  
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c. Keunggulan dan kelemahan Problem Based Learning (PBL) 

Adapun keunggulan PBL adalah sebagai berikut: 

a. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk 

lebih memahami isi pelajaran. 

b. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta 

memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi 

siswa. 

c. Pemecahan masalah dapat mengingatkan aktivitas belajar siswa. 

d. Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer 

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan 

nyata. 

e. Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran 

yang mereka lakukan. Disamping itu, pemecahan masalah itu juga 

dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap 

hasil maupun proses belajarnya. 

f. Melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa 

bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara 

berpikir, dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan 

hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku-buku saja. 

g. Pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai 

siswa. 
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h. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk 

menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 

i. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mengaplilasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam 

dunia nyata. 

j. Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk 

secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan 

formal telah berakhir.
23

 

Disamping keunggulan PBL juga memiliki kelemahan diantaranya: 

a. Manakala  siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai 

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, 

maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. 

b. Keberhasilan membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 

c. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan 

masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa 

yang mereka ingin pelajari.
24

 

2. Modul 

Modul merupakan sebuah bahan ajar yang disusun secara 

sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sesuai tingkat 
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pengetahuan dan usia mereka, agar mereka dapat belajar sendiri 

(mandiri) dengan bantuan atau bimbingan yang minimal dari pendidik.
25

 

Modul menuntun siswa agar dapat mencapai taraf mastery 

(tuntas) dengan belajar secara individual. Siswa tidak dapat melanjutkan 

ke modul berikutnya sebelum mencapai taraf tuntas. Untuk itu, 

penyusunan modul harus sesuai dengan karakteristik materi, siswa, dan 

potensi sekolah.
26

 

Maksud dan tujuan digunakannya modul di dalam proses belajar 

mengajar ialah : 

 Tujuan pendidikan dapat dicapai secara efesien dan efektif. 

 Murid dapat mengikuti program pendidikan sesuai dengan kecepatan 

dan kemampuannya sendiri. 

 Murid dapat sebanyak mungkin menghayati dan melakukan kegiatan 

belajar sendiri, baik di bawah bimbingan atau tanpa bimbingan guru. 

 Murid dapat menilai dan mengetahui hasil belajarnya sendiri secara 

berkelanjutan. 

 Murid benar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar mengajar. 

 Kemajuan siswa dapat diikuti dengan frekuensi yang lebih tinggi 

melalui evaluasi yang dilakukan pada setiap modul berakhir.
27

 

                                                             
 
25

Inayah Adi Oktaviana, Agung Nugroho Catur S, Budi Utami, Loc.Cit.,h.3. 

 
26

Bimerdin Daely dan Atmazaki, “Pengembangan Model Modul Berbasis Inkuiri Untuk 

Pembelajaran Menyunting Karangan Di Kelas IX Smp Negeri 2 Sirombu Kabupaten Nias 

Barat”,Jurnal Bahasa Sastra dan Pembelajaran, 2:1,(Padang:Universitas Negeri Padang) 
 
27

B. Suryosubroto, Sistem Pengajaran dengan Modul, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h.18. 



 

 

18 

Pembelajaran modul di Indonesia telah dikembangkan sejak tahun 

1974. Secara umum isi modul sama, yaitu mengandung unsur-unsur, 

bahan, bacaan, tugas-tugas, dan latihan, serta tes. 

Pembelajaran modul menerapkan strategi belajar siswa aktif, karena 

dalam proses pembelajarannya siswa tidak lagi berperan sebagai 

pendengar dan pencatat ceramah, tetapi mereka adalah pelajar yang aktif: 

membaca, mencoba, mencari, menganalisis, menyimpulkan, memecahkan 

masalah sendiri. Peranan guru dalam pembelajaran modul adalah sebagai 

pengelola, pengarah, pembimbing, fasilitator dan pendorong aktvitas 

belajar siswa. 

Pembelajaran modul juga menerapkan konsep multi-metode dan 

multi-media. Dalam pembelajaran modul siswa melakukan berbagai 

aktivitas, membaca teks, menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas dan 

latihan yang diminta, mencari bahan dari berbagai sumber, mengadakan 

wawancara dengan narasumber. Pembelajaran modul juga menuntut siswa 

melakukan percobaan-percobaan, latihan-latihan, dan peragaan-peragaan, 

alat dan bahan percobaan serta latihannya telah disediakan dalam modul.
28

 

Secara umum suatu modul mengandung komponen-komponen 

pembelajara berikut : 

1. Identitas modul; berisi rumusan tentang judul modul, jumlah jam 

pelajaran dan prasyarat. 
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2. Petunjuk pengerjaan modul; berisi penjelasan bagaimana mempelajari 

atau mengerjakan modul tersebut. 

3. Tujuan pembelajaran; berisi rumusan tentang sasaran atau hasil yang 

diharapkan dicapai dengan pembelajaran modul tersebut. 

4. Bahan bacaan; berisi pengetahuan tentang konsep, prinsip, kaidah, 

metode, model, dan prosedur yang diharapkan dikuasai siswa. 

5. Kegiatan belajar-mengajar; dengan menekankan siswa belajar aktif 

disamping membaca teks, siswa dituntut melakukan tugas-tugas dan 

latihan tertentu, seperti menjawab pertanyaan, melakukan 

pengamatan, percobaan, membuat rencana, menghitung, memecahkan 

masalah, mengumpulkan data dari dokumen atau dari lapangan. 

6. Media dan sumber pembelajaran; bahan ajar dan kegiatan belajar 

dalam modul menuntut siswa agar menggunakan media dan sumber 

pembelajaran seperti kamus, majalah, mikroskop, fasilitas 

laboratorium, media-media langsung yang ada disekitar sekolah. 

7. Tes; pada setiap akhir kegiatan dan akhir modul disediakan tes, 

biasanya berbentuk tes objektif. Untuk tes akhir kegiatan dan kunci 

jawaban disajikan pada modul dan dapat diperikasa sendiri oleh siswa. 

Tes dan kunci tes akhir modul dipegang oleh guru, tes dan 

pemeriksaannya dilakukan oleh guru.
29
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3. Konsep Mol 

a. Pengertian massa atom relatif (Ar) dan massa molekul relatif (Mr) 

Menurut Dalton, massa atom adalah sifat utama unsur yang 

membedakan satu unsur dengan yang lain. Karena atom sangat ringan, 

maka tidak dapat digunakan satuan g dan kg untuk massa atom, dan 

harus dicari suatu atom sebagai massa standar. Perbandingan massa 

satu atom dengan massa atom standar disebut massa atom relatif 

(Ar).
30

 

Massa atom relatif (Ar) adalah massa rata-rata dari atomnya 

dalam campuran isotop-isotop alamiah dengan massa satu atom 

karbon-12.
31

Atom C digunakan sebagai standar pembanding karena 

hasil pembandingan dengan 1/12 x massa sebuah atom 
12

C dengan 

massa atom lain menghasilkan bilangan yang mendekati bulat 1 sma = 

1/12 x massa sebuah atom 
12

C = 1,66053886 x 10
-27

 kg. Massa satu 

atom C adalah 19,9269 x 10
-27

 kg maka satu atom C adalah 12 sma. 

Massa molekul relatif (Mr) adalah massa rata-rata dari molekul. 

Massa molekul merupakan jumlah dari massa atom-atom penyusunnya. 

Dengan demikian massa molekul relatif dapat diperoleh dari jumlah 

massa atom relatif unsur-unsur penyusunnnya. Mr = massa rata-rata 1 

molekul senyawa 1/12 massa 1 atom C-12.
32
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Contoh: 

Hitunglah Mr CaBr2, bila Ar Ca = 40, dan Ar Br = 80 

Penyelesaian: 

Mr CaBr2 = (1 x Ar Ca) + (2 x Ar Br) 

= (1 x 40) + (2 x 80) 

= 40 + 160 

= 200 gr/mol 

b. Pengertian Mol 

Kata mol berasal dari bahasa latin moles yang artinya sejumlah 

massa. Mol adalah suatu satuan zat yang dapat menjembatani antara 

massa (dalam satuan gram), jumlah partikel, dan Ar atau Mr zat itu.
33

 

1 mol = 6,02 x 10
23

 

Bilangan 6,02 x 10
23

 ini disebut bilangan Avogadro (untuk 

menghormati Amadeo Avogadro, seorang ilmuwan Italia) dan 

dinyatakan dengan lambang L (untuk menghormati J. Loschmidt, 

orang pertama yang menghitung jumlah molekul suatu zat). 

1 mol unsur  = 6,02 x 10
23

 partikel atom 

1 mol senyawa = 6,02 x 10
23

 partikel molekul 

1 mol ion  = 6,02 x 10
23

 partikel ion 

1 mol elektron = 6,02 x 10
23

 partikel electron 
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c. Hubungan Mol dengan Jumlah Partikel 

Suatu mol zat adalah banyaknya zat tersebut yang mengandung 

6,02 x 10
23

 butir partikel, dan partikel itu dapat berupa atom, molekul 

atau ion. Hubungan jumlah mol (n) dengan jumlah partikel (jp) dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

jp = n x 6,02 x 10
23 

jp : Jumlah Partikel 

n : Mol 

d. Hubungan Mol dengan Massa 

m = n x Mr 

m : Massa (gram) 

Mr : Massa Molekul Relatif 

e. Hubungan Mol dengan Volume 

V = n x Vm 

V : Volume (liter) 

Vm : Volume Molar (22,4 L/mol) 

f. Hubungan Mol dengan Konsentrasi 

M = 
 

 
 

M : Konsentrasi (M atau mol/L) 

v : Volume (liter) 
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g. Hubungan Mol dengan Tekanan Gas Ideal 

Persamaan gas ideal dapat dipakai untuk menghitung mol.
34

 

P x V = n x R x T 

P : Tekanan gas (atm) 

n : Jumlah mol (mol) 

T : Suhu (
°
K = 

°
C + 273) 

V : Volume (liter) 

R : Tetapan gas (0,082 L atm mol
-1

K
-1

) 

4. Hasil Belajar 

Apabila membicarakan mengenai hasil belajar, maka tidak 

lepasdari yang namanya kegiatan belajar mengajar atau pelaksanaan 

pembelajaran, mengingat proses pembelajaran adalah suatu hal yang 

sangat penting. Tetapi guru sering mendapatkan permasalahan dalam 

proses belajar mengajar, untuk itu dalam proses belajar mengajar harus 

menunjukkan sampai dimana kemampuan anak didiknya dalam mencapai 

keberhasilan suatu tujuan pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar.Hasil belajar terdiri dari dua kata yaitu: hasil dan belajar. 

 Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kata hasil berarti (1) sesuatu 

yang diadakan oleh usaha; (2) Pendapatan, perolehan, buah; (3) akibat 

kesudahan
35

. 

Sedangkan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

barusecara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 
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24 

interaksi dengan lingkungannya.
36

 Jadi hasil belajar adalah perubahan 

yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. 

Perubahan hasil proses belajar mengajar dapat ditunjukkan dalam berbagai 

bentuk seperti perubahan pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan 

tingkah lakunya, keterampilannya kecakapan dan kemampuannya, daya 

reaksi, daya penerimaannya, serta aspek-aspek lain yang ada pada diri 

individu.
37

 Dengan belajar, seseorang mengalami perubahan tingkah laku. 

Namun demikian, tidak semua perubahan tingkah laku itu dikatakan 

sebagai hasil dari belajar. 

Menurut Bloom dalam Agus Suprijono, hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik. Domain kognitif adalah 

knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, 

menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis 

(menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). 

Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding 

(memberikan respons), valuing (nilai), organization (organisasi),initiatory, 

pre-routine, dan rountinized. Psikomotor juga mencakup keterampilan 

produktif, teknik, fisik, sosial, menejerial, dan intilektual.
38

 Untuk melihat 

hasil belajar dilakukan suatu penilaian terhadap siswa yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai materi atau belum. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah : 

1) Faktor internal yang terdiri dari: 

a. Faktor jasmaniah: faktor kesehatan, cacat tubuh. 

b. Faktor Psikologis: Intelegensi, perhatian minat, bakat, motif, 

kematangan dan persiapan. 

c. Faktor kelelahan: Kelelahan jasmaniah dan kelelahan rohani. 

2) Faktor Eksternal yang terdiri dari: 

a. Faktor keluarga: cara orang tua mendidik, suasana rumah, relasi 

antar anggota keluarga, keadaan ekonomi keluarga, perhatian 

orang tua, latar belakang kebudayaan. 

b. Faktor sekolah: Metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas 

rumah 

c. Faktor masyarakat: Kegiatan siswa dalam masyarakat, media 

massa, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Hasil belajar berkaitan dengan perubahan perilaku yang 

diperoleh sebagai pengaruh dari proses belajar. Hasil belajar 

merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan proses belajar. 

Oleh karena itu berkualitas dan berhasilnya proses pembelajaran 

sangat tergantung pada kemampuan dan perilaku guru dalam 

pengeolaan pembelajaran.
39
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5. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

dilengkapi Modul terhadap Hasil Belajar  

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang melibatkan 

guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik, diwujudkan dengan 

adanya interaksi belajar mengajar atau proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran berlangsung jika ada interaksi antara guru dan siswa. Tetapi 

yang terjadi dilapangan proses pembelajaran tersebut masih berpusat pada 

guru.  

Model Problem Based Learning diharapkan dapat membantu 

meningkatkan hasil belajar dengan dilengkapi modul. Dimana siswa dapat 

memecahkan permasalahan menggunakan modul yang diberikan sehingga 

siswa bebas mengemukakan gagasan yang timbul dari dalam dirinya serta 

lingkungan belajar yang mendukung peran aktif siswa pada pembelajaran 

tersebut. Pelajaran kimia yang termasuk salah satu sulit untuk dipahami dan 

dimengerti serta abstrak dalam pemahaman bagi siswa. Contohnya materi 

konsep mol dimana lebih banyak siswa untuk memahami konsep 

perhitungan mol, molekul relarif, dan rumus perhitungan massa molar dan 

volume molar.  

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan 

salah satu model pembejaran inovatif yang dapat memberikan kondisi 

belajar aktif kepada siswa. Problem based learning (PBL) adalah suatu 

model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu 

masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga dapat mempelajari 
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pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus 

memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah
40

. Model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) tidak mengharapkan siswa hanya sekedar 

mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi, tetapi melalui PBL 

siswa aktif berpikir atau menginterpretasi masalah, mencari dan mengolah 

data, mempresentasikan solusinya dan akhirnya menyimpulkan. Modul 

adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa 

yang mudah dipahami siswa sehingga dapat belajar sendiri (mandiri) 

dengan bantuan atau bimbingan yang minimal dari pendidik. Dengan 

demikian model pembelajaran Problem Based Learning memiliki 

kesesuaian dengan kurikulum 2013 dimana pembelajaran didalam kelas 

melibatkan siswa berperan aktif atau pembelajaran berpusat pada siswa, 

sedangkan guru berperan sebagai fasilitator, motivator dan evaluator. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Ratnah Rosidah Tri Wasonowati, dkk., dengan judul 

“Penerapan model Problem Based Learning (PBL) pada pembelajaran 

hokum-hukum dasar kimia ditinjau dari aktivitas dan hasil belajar siswa” 

tahun 2014 menunjukkan bahwa model pembelajaran Problem Based 

Learning dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada ranah 

pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa dengan model PBL 

dikategorikan baik dengan mencapai kompetensi inti kurikulum 13 
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berturut-turut adalah 78%, 81,24%, dan 78,13%.
41

 Persamaan antara 

penelitian relevan ini dengan penelitian saat ini adalah sama-sama 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, keduanya 

dilihat dari hasil belajar dengan materi yang sama. Sedangkan perbedaan 

antara penelitian relevan ini dengan penelitian saat ini adalah tidak 

menggunakan modul dalam pembelajarannya. 

2. Penelitian Husna Amalana dkk tentang “Pengaruh model pembelajaran 

Quantum Teaching berbantuan modul QT- bilingual” tahun 2013 dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan besarnya pengaruh mencapai 

kriteria sedang dengan kontribusi sebesar 29,16%. Respon siswa terbukti 

sangat baik terhadap model pembelajran Quantum Teaching berbantuan 

modul.
42

 Persamaan antara penelitian relevan ini dengan penelitian saat ini 

adalah sama-sama menggunakan modul hanya saja modul yang digunakan 

dalam penelitian ini modul QT- bilingual, keduanya dilihat dari hasil 

belajar siswa. Sedangkan perbedaan antara penelitian relevan ini dengan 

penelitian saat ini model pembelajaran yang digunakan . Pada penelitian 

relevan ini menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching, 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning.
43

 

3. Penelitian Kristianita Sunaringtyas, dkk., tentang “Pengembangan Modul 

Kimia Berbasis Masalah Pada Materi Konsep Mol Kelas X SMA/ MA 

Sesuai Kurikulum 2013” tahun 2015. Hasil penelitian dapat disimpulkan 
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bahwa hasil setiap langkah pengembangan modul kimia berbasis masalah 

adalah modul kimia yang telah di revisi berdasarkan saran dan masukan 

dari konsultan ahli modul, validator modul dan telah di uji cobakan kepada 

calon pengguna modul, modul kimia Problem Based Learning layak 

digunakan dalam proses pembelajaran, modul kimia Problem Based 

Learning  efektif untuk meningkatkan hasil belajar pengetahuan, 

keterampilan dan sikap.
44

 Persamaan antara penelitian relevan ini dan 

penelitian saat ini adalah menggunakan model pembelajaran yang sama 

yaitu Problem Based Learning, sama-sama menggunakan modul serta 

materi yang sama yaitu konsep mol. Sedangkan perbedaanya adalah pada 

penelitian relevan ini yaitu pengembangan modul kimia yang berbasis 

masalah sedangkan pada penelitian saya pengaruh penerapan model 

Problem Based Learning dilengkapi modul terhadap hasil belajar siswa. 

 

C. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam dua variabel: 

a. Variabel bebas : Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran yaitu model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dilengkapi modul. 

b. Variabel Terikat : Variabel terikat dalam penelitian ini, peneliti 

menjadikan variabel terikat adalah hasil belajar pada kelas eksperimen 
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dan hasil belajar pada kelas kontrol. Hasil belajar ini dapat dilihat dari 

tes yang dilaksanakan pada akhir pertemuan. 

2. Prosedur Penelitian  

 Prosedur pelakanaan dari penelitian ini adalah: 

a) Tahap persiapan 

1) Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas X SMA Negeri 11 

Pekanbaru 

2) Memilih pokok bahasan untuk penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning menggunakan media modul yaitu pada 

pokok bahasan konsep mol. 

3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa Silabus, Program 

Semester, Rencana Pelaksanaaan Pembelajaran (RPP), modul, soal 

LKS dan Instrumen pengumpulan data (uji homogenitas, uji 

normalitas, dan soal-soal latihan) 

4) Mempersiapkan instrumen pengumpulan data yaitu berupa nilai 

ulangan siswa pada materi pra syarat (Tata Nama Senyawa) untuk 

uji homogenitasnya dan mempersiapkan soal pretest, postttest. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa. 

b) Tahap pelaksanaan proses pembelajaran 

1) Memberikan pretest kepada kedua kelas sampel mengenai pokok 

bahasan sistem konsep mol. Nilai pretest ini digunakan untuk 

pengolahan data akhir. 
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2) Selanjutnya pada kelas eksperimen diberikan perlakuan model 

pembelajaran Problem Based Learning dilengkapi modul, 

sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

 Apersepsi 

Yaitu peneliti menghubungkan terlebih dahulu bahan 

pelajaran sebelumnya untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa.  

 Motivasi  

Peneliti akan berusaha memotivasi siswa sebelum 

proses belajar mengajar. Motivasi yang diberikan seperti 

pertanyaan yang bertujuan agar siswa bersemangat dan aktif 

belajar. 

2) Kegiatan inti 

Kelas eksperimen 

1. Peneliti mengkondisikan kelas, mengajak peserta didik berdoa 

dan mengabsen peserta didik. 

2. Peneliti memberikan apersepsi dan motivasi. 

3. Peneliti membuka pelajaran dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada siswa, indikator yang harus diketahui 

siswa. 
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4. Peneliti mengorientasikan masalah dalam kehidupan sehari-

hari. Siswa diminta untuk memberi tanggapan terhadap 

permasalahan yang ada. 

5. Peneliti membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang 

heterogen. Setiap kelompok terdapat siswa yang mempunyai 

kognitif yang berbeda. 

6. Peneliti membagikan modul dan menyuruh siswa untuk 

membaca dan mempelajarinya. 

7. Siswa bersama kelompoknya berdiskusi tentang modul yang 

diberikan dan mencari pemecahan masalah yang telah 

diberikan dari sumber lainnya seperti buku, dan internet 

dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai macam 

sumber dan untuk memecahkan masalah yang telah diberikan 

dengan bantuan guru. 

8. Siswa bersama kelompok mempersentasikan hasil diskusinya 

sekaligus menganalisis pemecahan masalah dan menyamakan 

presepsi. 

9. Peneliti memberikan penguatan tentang materi yang dibahas. 

10. Peneliti membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran. 

11. Evaluasi  

Kelas Kontrol 

1. Peneliti mengkondisikan kelas, mengajak peserta didik berdoa 

dan mengabsen peserta didik. 
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2. Peneliti memberikan apersepsi dan motivasi. 

3. Peneliti membuka pelajaran dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada siswa, indikator yang harus diketahui 

siswa. 

4. Membagikan LKS mengenai materi yang dipelajari. 

5. Peneliti menjelaskan materi pokok sesuai dengan tujuan  

6. pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari itu. 

7. Membagikan LKS yang berisi soal-soal tentang materi yang 

dipelajari. 

8. Membimbing siswa bekerja sama menyelesaikan soal-soal 

yang ada dalam LKS. 

9. Mengumpulkan LKS yang telah dikerjakan oleh siswa. 

10. Membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

11. Evaluasi  

3) Kegiatan akhir 

 Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan pelajaran 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang belum dimengerti. 

D. Hipotesis  

 Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan 

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan menjadi alternatif (Ha) dan hipotesis nol (Ho) sebagai berikut: 
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(Ho):  Tidak ada pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

dilengkapi Modul terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Konsep 

Mol di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru. 

(Ha):   Ada pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

dilengkapi Modul terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Konsep 

Mol di Sekolah Menengah Atas  Negeri 11 Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


