
 

 

ABSTRAK 

Isti Nadiya. 1132060037: Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) terhadap Penguasaan Konsep Siswa pada Materi Sistem 

Saraf (Penelitian pada Siswa Kelas XI SMAN 1 Kawali Kab. Ciamis) 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil studi pendahuluan di salah satu sekolah 

menengah atas di Ciamis terhadap nilai Biologi kelas XI menunjukkan rata-rata 

nilai Biologi berada dibawah nilai KKM yang ditentukan oleh sekolah. Selain itu, 

pelaksanaan proses pembelajarn belum pernah menggunakan model pembelajaran 

PBL. Penelitian ini bertujuan: pertama, menganalisis penguasaan konsep siswa 

pada materi sistem saraf dengan model pembelajaran Problem Based Learning. 

Kedua, menganalisis penguasaan konsep siswa pada materi sistem saraf dengan 

pendekatan saintifik. Ketiga, mendeskripsikan keterlaksanaan kegiatan belajar 

mengajar model Problem Based Learning dan pendekatan saintifik. Metode 

penelitian yang digunakan adalah quasy experiment dengan desain penelitian 

nonequivalent control group design. Pada desain penelitian ini, satu kelas diberi 

perlakuan tertentu yaitu pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based 

Laerning, sementara kelas yang satunya lagi menggunakan pendekatan saintifik. 

Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling sebanyak 2 kelas, yaitu XI 

MIA 1 dan XI MIA 3. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi dan tes. Hasil penelitian menunjukan bahwa : penguasaan konsep siswa 

pada kelas dengan pembelajaran menggunakan model PBL memiliki nilai postest 

sebesar 82 dengan kategori baik dan rata-rata peningkatan hasil belajar (N-Gain) 

sebesar 0.72 dengan kategori tinggi, sedangkan penguasaan konsep siswa pada 

kelas dengan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik memiliki nilai rata-

rata postest sebesar 69,35 dengan kategori cukup dan peningkatan hasil belajar 

(N-Gain) sebesar 0.42 dengan kategori sedang. Keterlaksanaan pembelajaran 

dengan model PBL memiliki persentase 74,5% (cukup) dan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik memiliki persentase 71,5% (cukup). Hasil uji hipotesis 

menunjukan thitung > ttabel  yaitu 6,87  > 1,99 sehingga Ho di tolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model PBL berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penguasaan konsep siswa pada materi sistem saraf. 

 

 


