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ABSTRAK 

 

PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI 
ANTARA METODE PROBLEM BASED LEARNING DENGAN  

METODE KONVENSIONAL PADA SISWA KELAS X  
DI SMA NEGERI  1 SURAKARTA 

  
 

Reri Ogi Safitri. A 210 050 134. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui perbedaan hasil belajar IPS siswa kelas X SMA Negeri 1 Surakarta 
tahun ajaran 2008/2009 yang diajarkan dengan metode pembelajaran Problem 
Based Learning  dengan metode pembelajaran konvensional. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian eksperimen. 
Variabel bebas dijadikan sebagai variabel eksperimen, variabel peneybab atau 
variabel perlakuan yang karakteristiknya diyakini dapat menghasilkan perbedaan, 
sedangkan variabel terikat atau variabel akibat merupakan hasil dari suatu 
penelitian. Dikatakan terikat karena tergantung atas variabel bebas. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMA Negeri 1 Surakarta. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu 2 kelas  diantara 6 kelas, yaitu kelas X-5 sebagia kelas 
eksperimen dan X-13 sebagai kelas kontrol yang masing-masing terdiri dari 37 
siswa, jadi sampel dalam penelitian ini adalah 74 siswa. Data diolah dengan 
menggunakan program SPSS for Window V. 11.5. sebelum dilakukan uji 
hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen validitas, reliabilitas, 
diketahui data valid dan reliabel serta dilakukan uji normalitas dan homogenitas 
data terdistribusi normal dan linier. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa peningkatan 
pemahaman siswa terhadap materi pelajaran danpenguasaan konsep agar hasil 
belajar memuaskan diperlukan suatu metode pembelajaran yang mampu 
mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, diantaranya metode pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL). PBL merupakan metode belajar yang 
menggunakan masalah sebagia lagnkah awal dalam mengumpulkan dan 
mengintegrasikan pengatahuan baru. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 
perbedaan hasil belajar antara yang menggunakan metode pembelajarn Problem 
Based Learning  dengan metode pembelajaran konvensional ditunjukkan oleh 
nilai t hitung sebesar 10.759 dikonsultasikan dengan t tabel pada level signifikansi 
sebesar 0,05 untuk n 37 sebesar 2.021 atau 10.759 > 2.021. 
 

Kata Kunci:  hasil belajar, Metode problem Based Learning, metode konvensional 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Majunya perkembangan IPTEK pada era globalisasi sekarang ini 

membuat dunia terasa semakin sempit karena segala sesuatunya dapat 

dijangkau dengan sangat mudah. Adanya media -media elektronik sebagai alat 

komunikasi seperti televisi, radio maupun internet semakin mempermudah 

masuknya informasi dari luar. Jika kondisi semacam ini tidak diimbangi 

dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola informasi tersebut, maka 

yang terjadi adalah kerugian bagi masyarakat sendiri. Mereka hanya mampu 

menerima informasi itu secara utuh tanpa mapu menetukan mana yang 

berdampak positif dan mana yang berdampak negatif. Indonesia sebagai salah 

satu negara dengan jumlah penduduk yang terbesar di dunia harus cepat 

tanggap dengan hal semacam ini. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia 

tidak cukup menjadi modal untuk memajukan bangsa jika tidak disertai 

dengan kualitas yang memadai. Salah satu cara untuk mempersiapkan dan 

mencetak SDM yang berkualitas tinggi adalah melalui proses pendidikan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat 

penting karena dalam proses pendidikan masyarakat dipersiapkan mejadi 

manusia yang bermoral, berilmu pengentahuan serta beriman dan bertaqwa. 

Hal tersebut adalah modal utama dalam menghadapi segala tantangan 

perkembangan zaman. 
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Pendidikan formal merupakan salah satu proses pendidikan yang 

berlangsung di Indonesia meliputi beberapa jenjang, yaitu jenjang pendidikan 

dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan atas. Proses 

Pendidikan formal ini lebih dikenal sebagai proses pendidikan di sekolah. 

Dalam proses pendidikan di sekolah ada proses belajar mengajar dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, baik faktor internal yang meliputi guru dan siswa mapun 

faktor eksternal yaitu faktor di luar guru dan siswa sepe rti lingkungan dan 

fasilitas belajar mengajar. Proses belajar mengajar akan berhasil apabila kedua 

faktor tersebut dapat dikoordinasikan dengan baik. Dalam proses belajar 

mengajar harus terjadi interaksi antara guru dengan siswa. Informasi yang 

disampaikan guru harus mendapat umpan balik dari siswa, maksudnya siswa 

tidak begitu saja menerima informasi tersebut tetapi siswa juga harus bersikap 

kritis. Siswa harus bertanya apabila ada materi yang belum jelas bahkan siswa 

terlebih dahulu dri sumber lain. Guru harus menerima hal tersebut dengan 

lapang dada, sehingga benar -benar terjadi proses belajar mengajar antara guru 

dengan siswa. Kegiatan ini akan berhasil jika didukung dengan fasilitas 

belajar yang memadai seperti adanya buku sebagai salah satu sumber bela jar 

ataupun alat peraga lainnya. 

Menurut Agadtta dan Nurmala (2006:1) “pembelajaran adalah smuatu 

proses dimana siswa mengalami perubahan konsep karena masukna pemikiran 

(ide) baru dan ilmu dan masukan baru ini kemudian menutup atau menghapus 

konsep lama yang telah ada”. 
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Proses pembelajaran melalui interaksi guru dengan siswa, siswa 

dengan siswa, dan siswa dengan guru secara tidak langsung menyangkut 

berbagai komponen lain yang saling terkat satu sama lain menjadi satu sistem 

yang utuh. Perlehan hasil bela jar salah satunya sangat ditentukan oleh baik 

tidaknya kegiatan  pembelajaran selama program pendidikan dilaksanakan di 

kelas yang pada kenyataanna tidak pernah lepas dari masalah.  

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan peneliti melalui observasi 

kelas dan wawancara dengan guru mata pelajaran ekonomi kelas X semester 

genap SMA Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009 menunjukkan 

bahwa siswa kurang aktif dalam KBM dan pencapaian hasil belajar yang 

kurang optimal adalah penerapan metode pembelajaran yang kurang efektif. 

Metode mengajar guru masih secara konvensional, guru lebih banyak 

menggunakan metode ceramah. Adapaun penyampaian metode ceramah guru 

menerangkan atau menguraikan materi pela jaran secara lisan, sedangkan 

siswa mendengarkan dan mencatat uraian dari guru. Metode mengajar guru 

yang seperti ini menyebabkan proses belajar mengajar masih terfokus pada 

guru dan kurang terfokus pada siswa. Hal ini mengakibatkan kegiatan belajar 

mengajar lebih menekankan pengajaran daripada pembelajaran. Metode 

pembelajaran yang digunakan didominasi oleh siswa-siswa tertentu saja. 

Partisipasi siswa belum menyeluruh sehingga menyebabkan kesenjangan 

antara siswa yang aktif dengan yang kurang aktif. Siswa yang aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar cende rung aktif dalam bertanya dan menggali 

informasi dari guru maupun dari sumber belajar lain, sehingga cenderung 
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memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Siswa yang kurang aktif cenderung 

pasif dalam kegiatan belajar mengajar, mereka hanya menerima pengetahuan 

yang datang padanya dan dan malas untuk mencari informasi dari guru 

maupun dari sumber lain, sehingga cenderung memperoleh hasil belajar yang 

rendah. 

Dalam kaitannya dengan peningkatan hasil belajar pada pengajaran 

ekonomi ketepatan dalam menggunakan metode pembelajaran yang dilakukan 

guru sangat penting. Metode pembelajaran mempunyai peranan dalam 

membangkitkan minat dan motivasi siswa terhadap mata pelajaran yang 

diberikan juga terhadap proses dan hasil belajar siswa. Siswa akan lebih 

mudah menerima materi yang diberikan guru apabila metode pembelajaran 

tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Selain itu perlu 

d,ikembangkan suatu metode yang mampu melibatkan peran siswa secara 

menyeluruh sehingga KBM tidak didomanasi oleh siswa tertentu saja. 

Metode pembelajaran mempunai andil yang cukup besar dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki sisw 

akan ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu metode pembe,lajaran 

ynag sesuai dengan tujuan. Hal ini berarti tujuan pembelajaran akan dicapai 

dengan penggunaan metode ya ng tepat, sesuai dengan standar keberhasilan 

yang terpatri dalam suatu tujuan. Metode yang dapat digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran bermacam-macam. Penggunaannya tergantung dari 

rumusan tujuan dalam pembelajaran. Jarang ditemukan guru menggunakan 

satu metode, tetapi kombinasi dari dua beberapa macam metode pembelajaran. 
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Penggunaan metode gabungan dimaksudkan untuk menggairahkan belajar 

siswa. Bergairahnya belajar siswa tidak sulit untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, karena bukan guru yang memaksakan siswa untuk mencapai 

tujuan, tetapi siswalah dengan sadar untk mencapai tujuan.  

Peningkatan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan 

penguasaan konsep agar hasil belajar memuaskan diperlukan suatu metode 

pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, 

diantaranya metode pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Utami 

(2004:7) “PBL merupakan metode belajar yang menggunakan masalah 

sebagai langkah awal dalam mengmpulkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan baru”. 

Metode PBL ini siswa dituntut bertanggungjawab atas pendidikan 

yang mereka jalani, serta diarahkan untuk tidak perlu tergantung pada guru. 

PBL membentuk siswa mandiri yang dapat melanjutkan proses belajar pada 

kehidupan dan karir  yang kan mereka jalani. Seorang guru lebih berperan 

sebagai fasilitator atau tutor yang memandu siswa menjalani proses 

pendidikan. Ketika siswa menjadi lebih cakap dalam menjalani proses belajar 

PBL, tutor akan berkurang keaktifannya. 

Proses belajar PBL dibentuk dari ketidakteraturan dan kompleksnya 

masalah yang ada di dunia nyata. Hal tersebut dapat digunakan sebagai 

pendorong bagi siswa untuk belajar mengintegrasikan dan mengorganisasikan 

informasi yang didapat, sehingga nantinya dapat selalu diingat dan 

diaplikas ikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi. 
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Masalah-masalah yang didesain dalam PBL memberi tantangan pada siswa 

untuk lebih mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mampu 

menyelesaikan masalah secara efektif. 

Berbeda dengan metode konvensional, yang dimaksud dengan metode 

konvensional adalah metode pengajaran yang menempatkan guru sebagai inti 

dalam keberlangsungan proses belajar-mengajar. Pada metode ini guru harus 

aktof menjelaskan materi secara panjang lebar untuk menjamin materi tersebut 

dapat dipahami oleh semua siswa. Siswa tidak diberi banyak kesempatan untk 

mengemukakan pendapat dan berdiskusi dengan siswa lainnya, sehingga dapat 

dikatakan pada metode konvensional peran bsiswa pasif atau partisipatiif 

rendah. Pada metode konve nsional menempatkan guru sebagai inti dalam 

keberlangsungan proses belajar mengajar. Pada metode ini siswa tidak 

berpikir kritis dan tidak mampu memlih waktu yang tepat untuk berbicara 

serta kurang mampu untuk berdiskusi. 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh pada saat 

seseorang melakukan aktivitas belajar. Hasil belajar yang digunakan untuk 

mengukur keberhasilan program terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Hasil 

belajar akuntansi menggambarkan hasil yang sicapai akibat adanya kewajiban 

siswa yang belajar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran akuntansi. 

Kegiatan pembelajaran akuntansi terjadi dalam waktu yang telah ditentukan 

batas-batasnya dan dapat diketahui hasilnya melalui kontrol pencapaian 

prestasi baik minimal maupun maksimal. Hasil belajar ekonomi yang dicapai 

siswa kelas X SMA Negeri I Surakarta belum maksimal atau masih perlu 
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ditingkatkan lagi hal ini dapat dilihat dari nilai ujian semester pada tahun 

ajaran 2008/2009 yang baru mencapai rata-rata 5,5. Permasalahan tersebut 

tentu banyak sekali faktor-faktor penyebabnya diantaranya metode belajar 

yang diberikan monoton. Atas dasar hal hal tersebut maka penulis ingin 

mengetahui dan mengkaitkan permasalahan tersebut dengan metode belajar 

PBL. Apakah metode belajar PBL akan mempengaruhi hasil elajar siswa. PBL 

diharapkan lebih efektif, karena siswa akan belajar lebih aktif dalam berpikir 

bdan memahami materi secara berkelompok dan siswa dapat lebih mudah 

menyerap materi pelajaran, serta kematangan pemahaman terhadap jumlah 

materi pelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian dengan 

judkul: “Perbedaan Hasil Belajar Mata Pelajaran ekonomi Dengan Metode 

Problem Based Learning dan Non Problem Based Learning di Kelas X SMA 

Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009.”      

        

B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu dilakukan pembatasan 

masalah sebagai berikut: 

1.  Subyek Penelitian  

Siswa kelas X SMA Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009. 

2.  Objek Penelitian 
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a. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran metode 

Problem Based Learning untuk kelas eksperimen dan Konvensional 

untuk kelas control.  

b. Penulis hanya menerapkan tindakan pada mata pelajaran IPS, pada 

pokok bahasan kegiatan ekonomi dan produsen yang sesuai pada 

jadawal mata pelajaran.  

c. Parameter yang digunakan adalah nilai rata-rata rapot kelas X. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah 

sebagai berikut: apakah ada perbedaan hasil belajar siswa kelas yang diajarkan 

dengan metode pembelajaran Problem Based Learning dengan metode 

pembelajaran konvensional? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPS siswa kelas X SMA 

negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009 yang diajarkan dengan metode 

pembelajaran Problem Based Learning  dengan metode pembelajaran 

konvensional. 

  

E. Manfaat Teoritis  
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Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1.  Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

wawasan ilmu-ilmu pendidikan yang berhubungan dengan peningkatan 

hasil belajar siswa dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Untuk meningkatkan hasil belajar dengan perbaikan pembelajaran dan 

peningkatan mutu proses pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

Memberikan masukan bagi guru dalam menyusun strategi 

pembelajaran atau metode-metode yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan.  

c. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman didalam melakukan penelitian khususnya dalam 

pendidikan ekonomi, sehingga dapat menambah wawasan dan 

cakrawala tentang pengetahuan, khususnya tentang pemiliha n metode 

pembelajaran dengan metode problem based learning dan non problem 

based learning terhadap prestasi belajar siswa. 

 

F. Sistematika Skripsi 

BAB   I  PENDAHULUAN 
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 Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian 

dan sistematika skripsi. 

BAB   II  LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini berisi teori yang relevan tentang hasil belajar, 

metode problem based learning dan non problem based 

learning, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB   III  METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian, 

penentuan obyek penelitian yang terdiri atas populasi, 

sampel, sampling, metode pengumpulan data, instrumen 

penelitian, uji instrumen dan teknik analisis data. 

BAB   IV  HASIL PENELITIAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah berdirinya sekolah, 

struktur organisasi, penyajian data, analisis data dan 

pengujian hipotesis. 

BAB    V  KESIMPULAN DAN SARAN  

 Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.  

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1.  Belajar IPS 
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Hamzah (2001:5) salah satu teori atau pandangan yang sangat 

terkenal berkaitan dengan teori belajar adalah teori perkembangan mental 

Piaget. Teori ini biasa juga disebut teori perkembangan intelektual atau 

teori perkembangan kognitif. 

Anaktototy (2003:3) belajar merupakan proses berkesinambungan 

ang berlangsung seumur hidup. Pendapat lain tentang definisi belajar 

(Ibrahim, 2003:5) ialah seperangkat proses kognitif ang mengubah sifat 

stimulasi dari lingkungan menjadi beberapa tahapan pengolahan informasi 

yang diperlukan untuk untuk memperoleh pengetahuan yang baru. 

Pengetahuan inilah yang disebut hasil belajar. Berarti belajar itu 

menghasilkan berbagai macam tingkah laku yang berlain-lainan inilah 

yang disebut kemampuan sebagai hasil belajar. 

Berdasarkan beberapa teori tersebut di atas berkenaan dnegan 

belajar siswa yang berkembang dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap 

perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan cir-ciri 

tertentu dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Misalnya, pada tahap 

sensori motor anak berpikir melalui gerakan atau perbuatan.  

        

2.  Pembelajaran IPS 

Menurut Dimyati (2006:297) pembelajaran adalah kegiatan guru 

secara terprogram dalam desain intruksional, untuk membuat siswa belajar 

secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik 
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dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih 

baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Pembelajaan dipandang sebagai suatu proses, maka pembelajaran 

merupakan rangkaian upaya kegiatan guru dalam rangka membuat siswa 

belajar. Proses tersebut dimulai dari merencanakan program pengajaran 

tahunan, semseter dan penyusunan persiapan mengajar. Menurut hisyam 

Zaini (2004:125), persiapan perangkat kelengkapannya antara lan berupa 

alat peraga dan alat-alat evaluasi. 

Jadi pembelajaran merupakan suatu rangkaian proses upaya atau 

kegiatan guru dalam rangka membuat siswa agar mau belajar secara aktif, 

yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.  

3.  Hasil Belajar IPS  

Ibrahim (2003:6), mengklasifikasikan hasil belajar menjadi tiga 

domain atau ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotor dan bsikap. Ranah 

kognitif, hasil belajar menaruh perhatian pada pengembangan kapabilitas 

dan keterampilan intelektual; ranah psikomotor berkaitan dengan kegiatan-

kegiatan manipulatif atau keterampilan motorkik; dan ranah sikap 

berkaitan dengan pegembangan perasaan, sikap, nilai dan emosi.  

Rivai (2001:2) Hasil belajar adalah sebagai perubahan tingkah laku 

yang meliputi tiga ranah, yakni ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Pendapat lan, Rivai (2001:2) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

kemampuan yang dimiliki seseorang setelah menerima pengalaman 

belajarnya. Kalsifikasi hasil belajar secara garis besar terdiri dari: 
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a. Ranah kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yaitu: 

1)  Pengetahuan atau ingatan, 
2)  Pemahaman, 
3)  Aplikasi, 
4)  Analisis, 
5)  Sintesis, dan  
6)  Evaluasi 
 

b. Rnak afektif yang berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek. 

yaitu: 

1)  Penerimaan, 
2)  Jawaban atau reaksi, 
3)  Penilaian 
4)  Organisasi, dan interaksi  
 

c. Ranah psikomotor yang berkenaan dengan hasil belajar ketermpilan, 

dan kemamouan bertindak.      

4.  Penilaian Hasil Belajar IPS 

Menurut (Ibrahim, 2003:5) ada 5 (lima) kartegori penilaian hasil 

belajar antara lain sebagai berikut:  

a. Keterampilan intelektual 
b. Strategi kognitif  
c. Informasi verbal 
d. Keterampilan motorik 
e. Sikap  
 

Berdasarkan pendapat di atas maka klasifikasi hasil belajar sebagai 

kemampuan pada rana h kognitif, psikomotor dan sikap. Ranah kognitif, 

menaruh perhatian pada pengembangan kapabilitas dan keterampilan 

intelektual; ranah psikomotor berkaitan dengan kegiatan-kegiatan 

manipulatif atau keterampilan motorik dan ranah sikap berkaitan dengan 
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pengembangan perasaan, sikap, nilai seserang orang yang dimiliki setelah 

melakukan aktivitas belajar.  

5.  Metode Mengajar IPS 

Menurut Nana Sudjana (2000:76) mengemukakan pengertian 

metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan 

hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Oleh 

karena itu peranan metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan 

proses mengajar dan belajar. Di bawah ini diuraikan secara singkat 

metode-metode yang digunakan dalam penelitian eksperimen. 

a. Metode Pembelajaran Problem-Based Learning (PBL) 

Anisa Utami, (2004:8) mengungkapkan “PBL merupakan 

metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal 

dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru”. 

Seperti halnya CL (Cooperative Learning), metode ini juga berfokus 

pada keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.  

Menurut Nurhadi, (2004:4) PBL adalah suatu model 
pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebgai 
suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir 
kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk 
memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi 
pelajaran. Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk 
merangsang berpikir tingkat tinggi dalam situasi berorientasi 
masalah, termasuk belajar bagaimana belajar. 
 
Peserta didik tidak lagi diberikan materi belajar satu arah 

seperti pada metode pembelajaran konvensional. Metode ini 

diharapkan peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan mereka 

secara mandiri. 
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Utami (2004:8) mengungkapkan bahwa dalam metode PBL, 
peserta didik diberkan suatu permasalahan. Kemudian secara 
berkelompok (sekitar 5-8 orang), mereka akan berusaha untuk 
mencari solusi atas permasalah tersebut. Untuk mendapatkan 
solusi, mereka diharapkan secraa aktif mencari informasi yang 
dibutuhkan dari berbagai sumber. Informasi dapat diperoleh 
dari bahan bacaan (literatur), narasumber danm lain 
sebagainya.   
 
Berdasarkan teori di atas maka metode PBL peserta didik 

diberikan permasalahan kemudian secara kelompok diwajibkan untuk 

mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan aktif mencari 

informasi yang dibutuhkan dari berbagai narasumber. 

(Anisa Utami, 2004:8) Untuk dapat memperoleh hasil yang 

diharapkan, maka ada langkah-langkah yang dilakukan dalam metode 

PBL, yaitu: 

1) Identifikasi masalah 
2) Analisa masalah 
3) Hipotesis/penjelasan logik sistematik 
4) Identifikasi pengetahuan 
5) Identifikasi pengetahuan yang telah diketahui 
6) Penentuan sumber pembelajaran 
7) Identifikasi pengetahuan baru 
8) Sintesis pengetahuan lama dan baru untuk diterapkan pada 

masalah 
9) Pengulangan kegiatan 
10)  Menyimpulkan hal yang tidak dipelajari 
11)  Perangkuman hasil/penyusunan laporan 
12)  Penerapan ke masalah berikutnya 

 
Pembelajaran ini dapat dilaksanakan jika guru tidak 

mengembangkan lingkungan kelas yang memungkinkan terjadinya 

pertukaran ide secara terbuka. Intinya, siswa dihadapkanb situasi 

masalah yang otentik dan bermakna yang dapat menantang siswa 

untuk memecakannya. 
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PBL merupakan suatu proses memunculkan masalah dan juga 

suatu langkah untuk memechkan masalah untuk ditemukan dan 

dibuktikan dalam upa ya menemukan jawaban permasalahan tersebut. 

Menurut Hamzah (2004:14) karakteristik dalam model PBL 

antara lain adalah: 

1)  Pemunculan masalah dari siswa atau situasi masalah dari 
guru 

2)  Pengajuan pertanyaan masalah atau soal yang berfokus 
pada keterkaitan antar disiplin 

3)  Penyelidikan authentic atau penyelidikan dalam rangka 
melakukan reinvention 

4)  Menghasilkan produk, karya atau penyelsesaian masalah 
5)  Kerjasama (berpasangan, kelompok kecil atau kelompok 

besar sesuai denga n pilihan guru dan siswa) 
 
Menurut Hamzah (2004:14), komponen utama dalam PBL 

yaitu: 

1)  Memunculkan masalah dari siswa atau guru yang 
mengundang terjadinya beberapa tahapan, yaitu: a. Tahap 
Accepting dan b. Tahap –Challenging (mengungkap 
masalah) 

2)  Siswa mengajukan masalah, soal atau pertanyaan untuk diri 
sendiri dan siswa lain 

3)  Siswa melakukan penyelidikan terhadap masalah atau soal 
yang diajukan oleh diri sendiri, siswa lain dan guru melalui 
langkah-langkah sebagai berikut: (a) Pemahaman masalah, 
(b) perencanaan strategi pemecahan masalah, (c) 
Pelaksanaan rencana strategi pemecahan masalah, (d) 
Pengecekan hasil dalam rangka menghasilkan produk, 
karya atau penyelesaian masalah. 

4)  Mengajukan kembali masalah dari hasil penye lesaian 
masalah. 

 
Berdasarkan pandangan di atas maka komponen utama dalam 

PBL adalah memunculkan suatu permasalahan dengan 

mengungkapkan permasalahan tersebut dilanjutkan dengan proses 

pemahaman dan perencanaan penyelesaian masalah yang muncul 

tersebut kemudian pengecekan kembali hasil pemecahan permasalahan 
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yang muncul. Setelah hal tersebut dilakukan kemudian siswa 

mengajukan penyelesaian masalah tersebut. 

Menurut Nurhadi (2004:15), pembelajaran PBL memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 

1)  Pengajuan pertanyaan atau masalah, PBL bukan hanya 
mengorganisasikan prinsip-prinsip atau keterampilan 
akademik tertentu. Pembelajaran berdasarkan masalah 
berpusat pada pertanyaan/masalah yang secara pribadi 
bermakna untuk siswa. Mereka mengajukan situasi 
kehidupan nyata yang otentik. 

2)  Terintegrasi dengan disiplin ilmu lain, meskipun 
pengajaran berbasis masalah berpusat pada mata pelajaran 
tertentu (IPA, Matematika, Ilmu-ilmu Sosial), akan tetapi 
masalah yang akan diselidiki telah dipilih yang benar-benar 
nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah 
itu dari banyak sudut pandang mata pelajaran lain. 

3)  Penye lidikan otentik, pembelajaran berbasis masalah 
mengharuskan siswa melakukan penyelidikan otentik untuk 
mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. 
Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah, 
mengembangkan hipotesis dan membuat ramalan, 
mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan 
eksperimen (jika diperlukan), membuat inferensi dan 
merumuskan kesimpulan.  

4)  Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya, 
pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk 
menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata 
yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian 
masalah yang mereka temukan. 

 
Berdasarkan pendapat di ats maka PBL, dikembnagkan 

terutama untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan 

berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual: belajar 

tentang berbagai peran orang dewasa dengan melibatkan diri dalam 

pengalaman nyata atau stimulasi dan menjadi embelajar yang otonom 

dan mandiri. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan tabel tahapan 

pembelajaran PBL sebagai berikut: 
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Tabel II.1 
  Gambaran sederhana tahapan pembelajaran PBL menurut Nurhadi 

(2004:17) 
Tahap ke  Tingkah Laku Guru 

1.  Orientasi siswa kepada 
masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 
menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 
memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas 
pemecahan masalah yang dipilihnya. 

2.  Mengorganisasi siswa  
untuk belajar 

Guru membantu siswa, mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar yang 
berhubungan dengan masalah tersebut. 

3.  Membimbing 
penyelidikan 
individual dan 
kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, 
untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 
masalahnya. 

4.  Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa merencanakan dan 
menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, 
vidio, dan model serta membantu mereka 
berbagai tugas dengan temannya.  

5.  Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 

Guru membantu siswa melakukan refleksi atau 
evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses 
yang mereka gunakan. 

 

Tidak selamanya proses belajar dengan metode PBL berjalan 

dengan lancar. Ada beberapa ambatan ang dapat muncul. Berikut 

adalah kekuatan dan kelemahan metode PBL dan metode non PBL 

yaitu sebagai berikut: 

 Kelebihan Kelemahan 
PBL - Siswa aktif, partisipatif tinggi  

- Siswa membaca sesuai silabus 
sebelum pelajaran dimulai 
(kebiasaan membaca yang 
tinggi) 

- Siswa menjadi percaya diri, 
berpikir kritis, berani dan 
mampu memlih waktu yang 
tepat untuk berbicara serta 
mampu berdiskusi dengan 
baik. 

- Kurang terbiasanya siswa 
dan pengajar dengan 
metode ini. Siswa dan 
pengajar masih terbawa 
kebiasaan metode 
konvensional, dimana 
pemberian materi terjadi 
secara satu arah. 

- Membutuhkan waktu ang 
lebih banyak 

Konvensional - Pemberian materi terjadi - Siswa pasif 
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secara satu arah 
- Membutuhkan sedikit waktu 
- Penyampaian materi lebih 

efektif dan efisien 

- Partisipasif rendah 
- Minat membaca rendah 
- Siswa tidak kritis 
- Siswa tidak kreatif 

 
Pembelajaran pada ekonomi, PBL berperan terutama unt uk 

membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan 

masalah, dan keterampilan denan melibatkan diri dalam pengalaman 

nyata atau stimulasi dan menjadi pembelajar yang otonom dan 

mandir i. Untuk mengetahui apakah metode PBL berhasil atau tidak, 

maka dilakukanlah evaluasi/penilaian. Dalam pembelajaran yang 

berorientasi proses ada komponen pokok yang perlu diperhatikan 

dalam proses evaluasi yaitu sebagai berikut: 

1)  Pengetahuan yang diperoleh mahasiswa. 

2)   Mahasiswa diharapkan mendapat pengetahuan lebih setelah 

melalui proses belajar. 

3)  Proses belajar yang dilakukan oleh mahasiswa. 

4)  Mahasiswa diharapkan mamp menggunakan pendekatan belajar 

deep learning, yaitu melakukan proses belajar yang aktif, mandiri 

dan bertanggung jawab. 

b. Metode Pembelajaran Konvensional Dalam Pelajaran IPS 

Yang dimaksud dengan metode konvensional adalah metode 

pengajaran yang menempatkan guru sebagai inti dalam 

keberlangsungan proses belajar-mengajar. Dalam metode ini, peran 

dapat dikatakan pasif. Siswa tidak diberi kesempatan banyak untuk 

mengemukakan pendapat dan berdiskusi dengan siswa lainnya. Guru 



 

 20 

memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan proses 

belajar mengajar karen guru harus menjelaskanmateri secara panjang 

lebar untuk menjamin materi tersebut dapat dipahami oleh semua 

siswa. Pada metode  konvensional, siswa tidak diorganisir dalam proses 

pembelajaran, sehingga siswa hanya pasif dalam mengikuti 

pembelajaran dan hasil karya siswa tidak dikembangkan sesuai dengan 

kemampuan siswa. 

Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran 

konvensional: 

1)  Terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas dan dirumuskan 

sekhusus-khususnya mengenai tujuan pembicaraan/hal yang 

hendak dipelajari oleh murid-murid. 

2)   Bahan ceramah kemudian disusun sedemkian hingga: 

a) Dapat dimengerti dengan jelas, artinya setiap pengertian dapat 

menghubungkan antara guru dengan murid-murid sebagai 

pendengarnya. 

b) Menarik perhatian murid-murid  

c) Memperlihatkan pada murid-murid bahwa bahan pelajaran 

yang mereka peroleh berguna bagi kehidupan mereka 

d) Menanamkan pengertian yang jelas dimulai dengan suatu 

ikhtisar ringkas tentang pokok-pokok yang akan diuraikan.  
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6.  Perbandingan sifat pembelajaran Metode Problem Based Learning  (PBL) 

dengan Metode Konvensional 

PBL merupakan metode belajar yang menggunakan masalah 

sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan materi 

belajar dalam proses pembelajaran, metopde PBL berfokus pada keaktifan 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Siswa diberi banyak 

kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan berdiskusi dengan siswa 

yang lainnya dalam menyelesakan masalah, mengajukan pertanyaan an 

memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Guru sebagai mediator dalam 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dan 

mengemba ngkan serta menyajikan hasil karya siswa. Dengan metode ini, 

diharapkan peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan mereka 

secara mandiri. 

Metode konvensional adalah metode pengajaran yang  

menempatkan guru sebagai inti dalam keberlangsungan proses belajar 

mengajar. Dalam metode ini, peran siswa dapat dikatakan pasif. Siswa 

tidak diberi kesempatan banyak untuk mengemukakan pendapat dan 

berdiskusi dengan siswa lainnya. Guru memiliki peranan penting dalam 

menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar karena guru harus  

menjelaskan materi secara panjang lebar untuk menjamin materi tersebut 

dapat dipahami oleh semua siswa. Perbandingan Metode Problem-Based 

Learning (PBL) dengan metode konvensional. 

Metode PBL Metode Konvensional 
1.  Murid sebagai pusat pembelajaran 1. Guru sebagai pusat pembelajaran 
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2.  Orientasi siswa kepada masalah 2.  Orientasi siswa tidak pada 
masalah 

3.  Siswa teroganisasi untuk belajar 3.  Siswa tidak terorganissasi untuk 
belajar 

4.  Membimbing penyelidikan 
individual dan kelompok 

4.  Membimbing siswa secara kelas   

5.  Hasil karya siswa dikembnakan 
dan disajikan 

5.  Hasil karya siswa tidak 
dikembangkan dan disajikan 

6.  Menganalisis dan mengevaluasi 
pemecahan masalah 

6.  Mengevaluasi hasil belajar 

 

B.  Kerangka Berpikir 

Sekaran dalam Sugiyono (2003:47) mengemukakan bahwa “kerangka 

berpikir merupakan model konseptual tenang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting”. Dalam penelitian ini untuk mewujudkan arah dari pemecahan dan 

penganalisaan masalah yang dihadap, maka terlbih dahulu perlu dikemukakan 

gambaran yang berupa kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

  ?  
  ?  

 

 

 

C. Hipotesis  

Pembelajaran Metode 
Problem Based Learning 

(X1) 

Hasil Bela jar 
(Y) 

Pembelajaran Metode 
Konvensional 

(X2) 

Hasil Belajar 
(Y) 
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Menurut Sugiyono (2003:51) “hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadaprumusan masalah penelitian”. Pada penelitian ini dikemukakan 

hipotesis bahwa: ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajakan dengan 

metode pembelajaran Problem Based Learning dengan metode pembelajaran 

konvensional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian 

eksperimen. Husein Umar (2001:84) menerangkan metode eksperimen 

dilakukan agar langkah-langkah lengkap yang diambil sebelum eksperimen 
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dilakukan agar data yang semestinya diperlukan dapat diperoleh sehingga 

analisis menjadi obyektif. Variabel bebas dijadikan sebagai variabel 

eksperimen, variabel penyebab atau variabel perlakuan yang karakteristiknya 

diyakini dapat menghasilkan perbedaan, sedankan variabel terikat atau 

variabel akibat merupakan hasil dari suatu penbelitian. Dikatakan terikat 

karena tergantung atau variabel bebas. 

Suharsimi Arikunto (2007:3) mengungkapkan dalam penelitian 

eksperimen peneliti sengaja membangkitkan timbulnya sesuatu kejadian atau 

keadaan, kemudian diteliti bagaimana akibanya. Dengan kata lain eksperimen 

adalah suatu cara untk mncari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) 

antara dua faktor ang sengaja ditimbulkan oleh peeliti dengan 

mengememilinisasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor -faktor lain yang 

mengganggu. Eksperimen dilakukan dengan maksud untuk memlihat akibat 

suatu perlakuan.  

Menurut Sujana dalam Husein Umar (2001:85) prinsip dasar dalam 

desain ini adalah replikasi, randomisasi dan kontrol lokal. Replikasi 

merupakan hubungan pengulangan eksperimen agar menghasilkan taksiran 

yang lebih baik. Randomisasi memungkinkan peneliti untuk melanjutkan 

langkah-langkah berikutnya dengan anggapan masalah indepedensi sebagai 

suatu kenyataan. Ini berarti pengacakan tidak menjamin terjadinya 

indepe ndensi melainkan hanya memperkecil korelasi antar pengamatan. 

Kontrl lokal merupakan langkah-langkah yang berbentuk penyeimbangan, 
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pengkotakan atau pemblkan dan pengelompokkan unit-unit eksperimen yang 

digunakan dalam desain.   

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

1.  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Surakarta. 

2.  Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2008.  

 

C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1.  Populasi 

Subagyo (1996:107) mengemukakan populasi adalah “jumlah dari 

keseluruhan obyek (satuan-sauan atau individu-individu) yang 

karakteristiknya hendak diduga”. Populasi merupakan keseluruhan obyek 

ang mempunyai ciri yang sama, kemudian diambil sebagai data penelitian.  

“Populasi ang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas X SMA negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2008/2009 yang terbagi 

dalam 6 kelas dengan anggota keseluruhan sebanyak 240 siswa”.  

2.  Sampel 

Suharsimi Arikunto (1996:120-121) “Sampel merupakan bagian 

dari data populsi yang dapat mewakili data dalam keseluruhan data 

populasi untuk mempermudah proses penelitian”. Dalam penelitian ini 

dipilih 2 kelas sebagai sampel. Dimana satu kelas untuk mengetahui 
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bahwa tidak ada perbedaan kemampuan yang signifikan 

terhadapkelompok eksperimen maka uji kesamaan dua variasi yang 

disebut uji matching, uji matching dilakukan untk mengetahui apakah 

kedua sampel dalam keadaan seimbang data yang digunakan uji matching 

diambil dari nilai rata-rata rapot ujian semester gasal. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 2 kelas diantara 6 kelas, yaitu kelas 

X-5 dan X-13 yang masing-masing terdiri dari 37 siswa, jadi smapel 

dalam penelitian ini adalah 74 siswa.   

3.  Sampling 

Menurut Sugiyono (2003:74) “teknik sampling aalah teknik 

pengambilan sampel”. (Sugiyono (2003:73) mengungkapkan “teknik 

sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

probabality sampling dan non probability sampling”.  

Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut: 

a. Probability Sampling  

Probability sampling adalah teknik sampling yang memberkan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi: 

1)  Simple Random Sampling  

Yaitu cara pengambilan sampel dari semua angota populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

anggota populasi.  

2)  Proportion Stratified Random Sampling  
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Yaitu digunakan bila populasi mempnai angota yang homogen dan 

berstrata secara proporsional. 

3)  Disproportionate Random Sampling 

Yaitu digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi 

berstrata kurang proporsional.  

4)  Cluster Sampling (area sampling) 

Yaitu digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan 

diteliti atau sum ber data sangat luas.  

b. Nonprobability Sampling 

Nonprobability sampling adalah tekik sampling yang tidak 

memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi: 

1)  Sampling Sistematis 

Yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota 

populasi yang telah diberi nomor urut. 

2)  Sampling Kuota 

Yaitu teknik untuk menentukan sampel dari popuasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang 

diinginkan. 

3)  Sampling Aksidental 

Yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, jadi siapa 

saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat digunakan 
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sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu 

cocok sebagai sumber data. 

4)  Sampling Purposive  

Yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  

5)  Sampling Jenuh 

Yaitu teknik penentuan sampel bila semua angota populasi 

digunakan sebagai sampel. 

6)  Snowball Sampling 

Aitu teknik penentuan sampel yangmula-mula jumlahnya kecil 

kemudian membesar. 

Penelitian ini menggunakan teknik Random sampling dengan 

cara undian. Cara ini memberikan kesempatan pada setiap individu 

untuk menjadi anggota sampel. Dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Membuat nomor undian pada gulungan kertas kecil berjumlah 

populasi yang ada. 

b.  Gulungan kertas dimasukkan ke dalam botol kemudian dikocok. 

c. Ambil 2 gulungan kertas saja untuk dijadikan subyek penelitian. 

d.  Kelompok pertama, yaitu kelompok PBL dan kelom pok kedua, 

yaitu kelompok konvensional. 

 

D. Variabel Penelitian 
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Menurut Sugiyono (2003:31) variabel penelitian adalah sesuatu hal 

yang berbentuk apa saa yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel yang ada dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai berikut: 

1.  Variabel Bebas 

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah metode 

belajar yang digunakan, yaitu hasil pembelajaran melalui metode Problem 

Based Learning (X1) dengan hasil pembelajaran melalui metode 

konvensional (X2).  

2.  Variabel Terikat 

Variabel terikat yang dteliti adalah hasil belajar siswa (Y). 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

1.  Jenis data: 

a. Penelitian Kuantitatif  

Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan maksud memperoleh 

data yang berbentuk angka, atau kualitatif yang diangkakan.  

b. Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitiatif adalah penelitian yang data berbentuk kata, 

kalimat, skema dan gambar. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini digunakan metode komparatif kuantitatif, yang artinya 
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penelitian yang membandingkan dua variabel antara metode problem 

based learning dengan pembelajaran konvensional.   

2.  Sumber data 

a. Data Primer 

Pengertian data primer menurut Suharsimi Arikunto (2005:64) 

“sumber bahan atau dokumen yang dikumpulkan atau digunakan 

sendiri oleh pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan 

tersebut berlangsung.” Berdasarkan pengertian di atas maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa data primer merupakan data yang 

diperlukan. Dalam penelitian ini digunakan data yang diperoleh secara 

langsng dari siswa yang berupa nilai tes soal. 

b. Data Sekunder 

Pengertian data sekunder menurut Suharsimi Arikunto (2005:64)  

“smber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan 

oleh bukan pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan 

tersebut berlangsung.” Berdasarkan pengertian di atas maka dapat 

diambil pengertian bahwa data sekunder merupakan data yang ditulis 

oleh pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam kejadian yang 

diceritakan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh secara 

langsung dari dokumen siswa yang berupa nilai rata-rata rapot ujian 

semester gasal. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 
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Untuk mendapatkan data-data dari variabel-variabel tersebut, penulis 

hanya menggunakan metode Dokumentasi, Tes Observasi, Interview. 

1.  Metode Pokok 

a. Metode Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa, 

“Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenail hal-

hal atau variabel yang catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda  dan sebagainya.” Penelitian ini 

menggunakan data dokumentasi ang berupa daftar nama siswa dan 

data nilai rata-rata rapot masing-masing siswa.  

b. Metode Tes 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:223) menyatakan bahwa, 

“Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intellegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.” 

Dalam hal ini penelitian secara langsung mengadakan tes yang 

berbentuk soal-soal pilihan ganda, kemudian siswa disuruh 

mengerjakannya . Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan siswa dalam menerima pelajaran dan untuk memperoleh 

data kenakan hasil belajar yang dilakukan sebelum dan sesudah 

pembelajaran Metode Problem Based Learning dengan pembelajaran 

Konvensional. 

Kisi-kisi Soal Test 
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No. Sub Pokok Bahasan  No. Soal Jumlah Soal 
1.  a. Pengertian konsumsi 

b.  Ciri-ciri barang 
konsumsi  

c. Tujuan kegiatan 
konsumsi, 

d.  Fungsi konsumsi, 
e. Manfaat dan nilai 

barang 
f. Teori kepuasan 

konsumen 
  

1, 2, 3 
4, 5, 6 

 
7, 8, 9 

 
10, 11 
12, 13 

 
14, 15 

15 

2. a. Pengertian produksi 
b.  Faktor-faktor Produksi 
c. Perilaku produsen 
d.  Kegiatan ekonomi 

16, 17, 18, 19 
20, 21, 22, 23 
24, 25, 26, 27 

28, 29, 30 

15 

 

2.  Metode Bantu 

a. Metode Observasi 

Metode Suharsimi Arikunto (2006:229) menyatakan bahwa, 

“Metode Observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya 

dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.” 

b.  Metode Interview 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:227) menyatakan bahwa, 

Interview yang sering disebut dengan wawancara atau kuisioner lisan, 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer). 

Interview digunakan peneliti untuk mencari data tentang variabel latar 

belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian dan sikap terhadap 

sesuatu. 

Dalam hal ini penelitian secara langsung melakukan 

wawancara langsung terhadap sebagian murid dan guru mata pelajaran 
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mengenai sikap, minat dalam belajar dan cara guru mengajar. Metode 

ini digunakan untuk memperoleh data siswa se lain menggunakan 

dokumentasi dan metode tes.  

3.  Langkah-langkah Eksperimen 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam eksperimen; 

a. Membuat ijin riset dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 

disyahkan oleh dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta 

b. Memberikan ijin tersebut kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 

Surakarta. 

c. Menentukan sampel yaitu mengambil dua kelas dari enam kelas 

dengan mengambil secara acak untuk mendapatkan kelas pembelajaran 

Problem Based Learning dan kelas pembelajaran konvensional. 

d. Melaksanakan matching dengan mengambil data dari nilai rata -rata 

rapot, yang kemudian dianalisa dengan uji beda. 

e. Setelah diketahui kedua kelompok tersebut menjadi tidak berbeda, 

maka dilakukan tindakan selanjutnya. 

f. Melaksanakan eksperimen. 

g. Berakhirnya eksperimen dilakukan test yang sebemlumnya dilakukan 

uji validitas dan reliabilitas test. 

h. Setelah diketahui test tersebut valid dan reliable selanjutnya test 

diberikan kepada kelompok kontrol dan eksperimen. 

i. Data hasil test dianalisis dengan uji t-Test yang sebelumnya normalitas 

dan homogenitas.    
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G. Teknik Uji Instrumen Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2003:97) Instrumen lpenelitian adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenmena alam maupun sosial yang diamati.” 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah soal-soal tes yang 

diberkan kepada siswa. Sebelum soal tes diberikan kepada siswa, perlu 

dilakukan uji coba atau try out terlebih dahulu kepada subyek di luar sampel. 

Menurut Nawawi (2003:132)  uji coba try out dapat dilakukan kepada 

sejumlah kecil orang yang termasuk populasi tetapi tidak terpilih sebagai 

sampel. Uji instrumen tersebut dilakukan untuk mengetahui bahwa soal yang 

diberikan kepada siswa tersebut valid atau reliable. Soal ini harus melalui 

beberapa tahap menjadi alat pengumpul data. Tahap-tahap tersebut adalah: 

 

1.  Uji Validitas 

“Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan secara instrumen (Suharsimi Arikunto, 

2003:162). Suatu angket dikataka n valid apabila angket tersebut mengukur 

apa yang hendak diukur. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengubah data dari variabel yang diteliti secara tepat. Instrumen yang 

dicapai apabila data yang dihasilkan dari instrumen tersebut sesuai dengan 

data atau informasi lain mengenai variabel penelitian yang dimaksud. 
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Dalam hal ni peneliti menguji tingkat kevalidan suatu instrumen 

dengan menggunakan rumus korelasi yang dikemukakan oleh Pearson 

dengan rumus korelasi product moment, sebagai berikut: 

Dalam hal ini penelitian menguji tingkat kevalidan suatu instrumen 

dengan menggunakan rumus korelasi yang dikemukakan oleh Pearson 

dengan rumus korelasi product moment, sebagai berikut: 

rxy
? ?? ?? ?? ?

? ? ?
??

?
?

2222 )Y()Y.N()X()X.N(

)Y)(X(XY.N
 

Dimana : 

rxy  = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y  

X = skor dari tes pertama (instrumen A) 

Y = skor dari tes kedua (instrumen B) 

XY = hasil kali skor instrumen A dan B untuk setiap responden 

X2 = kuadrat skor instrumen A 

Y2 = kuadrat instrumen B 

N = jumlah instrumen 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus korelasi product 

moment dengan angka kasar, karena dengan angka kasar akan dapat 

menghindari angka pecahan. Sedangkan mengenai tingkat korelasinya 

berdasarkan ketentuan bahwa jika tabelxy rr ?  pada taraf signifikansi 5% 

berati item (butir soal) valid, sebaliknya bila  tabelxy rr ?  pada taraf 

signifikansi 5% soal tersebut tidak valid tidak memenuhi persyaratan.  

2.  Reliabilitas 
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Reliabilitas adalah suatu kehandalan smuatu instrumen yang 

dicerminkan dalam kemantapan, keajegan dari skor -skor setelah 

melakukan pengukuran yang berulang-ulang terhadap kelompok yang 

sama. Suatu intrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut dapat 

memberikan hasil yang relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali 

pada subyek yang berbeda pada waktu yang berlainan. Dalam penelitian 

ini untuk mengetahui reliabilitas tersebut digunakan rumus K-R20 sebagai 

berikut: 

?
?
?

?

?
?
?

? ?
??
?

??
?

?
? ?

vtn
n

r
pqvt

111   

Dimana: 

r11 : reliabilitas instrumen secara keseluruhan 

n : Banyaknya item 

p : Proporsi subyek yang menjawab item dengan salah 

q : Hasil perkalian antara p dan q 

vt : varians total 

Kriteria variabel jika r11 > 0,6 dikatakan reliabel sebaliknya jika r11 <0,6 

dikatakan tidak reliabel. 

 

3.  Uji Tingkat Kesukaran 

Tes yangbaik tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Bilangan 

yang menunjukkan sulit atau mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran. 
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Untuk menguji taraf kesukaran digunakan rumus: 

J
B

P ?  

Keterangan: 

P : indeks kesukaran 

B : Banyaknya siswa yang menjawab benar 

J : Jumlah siswa peserta tes 

Dengan kriteria indeks kesukaran 

0,00 < p = 0,30 : sukar 

0,30 < p = 0,70 : sedang 

0,70 < p = 0,00 : mudah 

(Suharsimi Arikunto, 2001:21) 

4.  Uji Keseimbangan Kemampuan Awal (Matching)  

Uji matching dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

sampel dalam keadaan seimbang. Data yang digunakan untukk menghitng 

uji matching diambil dari nilai rapot mata pelajaran Ekonomi kelas X.  

Rumus yang digunakan: 

t

b
hitung V

V
?F  

 

Keterangan:  

Vb = varian besar 

Vt = varian terkecil 

Kriteria uji Fhitung < Ftabel maka kedua kelompok tidak berbeda.  
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(Sutrisno Hadi, 1993:186). 

 

H. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara 

norma atau tidak. Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

satu arah. Hipotesis yang menyatakan bahwa data terdistribusi tidak normal 

akan diuji dengan nilai z. 

1.  Uji Normalitas  

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas yang digunakan adalah metode Kolmogorov-Smirnov melalui 

langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan hipotesis 

Ho: data yang akan diteliti berdistribusi normal 

H1: data yang akan diteliti tidak berdistribusi normal 

b. Menetukan level of signifikansi sebesar 5% 

c. Menghitung nilai D dengan rumus : )()( XiSNXiFoD ??  

 

Keterangan:  

D : Distribusi 

N : jumlah sampel 

d. Dengan syarat: 
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Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0, 05 distribusi adalah 

tidak normal (asimetris) 

Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0, 05 distribusi adalah 

normal (simetris) (Ghozali, 2002:38) 

2.  Uji Homogenitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah populasi mempunyai 

varians yang sama. Test Of Homogenety Of Variance: 

a. Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0, 05, data berasal 

dari populasi-populasi yang mempunyai varians tidak sama. 

b. Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05, data berasal 

dari populasi-populasi yang mempunyai varians sama (Djoko, 2003:2). 

Dari uji Levene Test jika didapat tingkat signifikansi atau nilai 

probabilitas yang di atas 0,05, maka dapat dikatakan data berasal dari 

populasi-populasi yang mempunyai varians sama.  

 

I. Teknik Analisa Data  

Analisa uji t (t Test) ini digunakan untuk mengetahui signifikansi 

antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.  

Dalam penelitian ini uji t dilakukan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Dengan Metote Problem Based Learning dan 

Non Problem Learning di Kelas X SMA Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 

2008/2009. Perhitungan uji t dengan menggunakan bantuan program SPSS for 

windows. Versi 11.5 dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1.  Ho : bl = 0 ; tidak ada perbedaan antara variabel eksperimen (X1) terhadap 

variabel kontrol  (X2) 
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 -t a/2 (n-1) t a/2 (n-1) 

Daerah diterima 

Daerah ditolak  Daerah ditolak  

Ho : bl ?  0 ; ada perbedaan antara variabel eksperimen (X1) terhadap 

variabel kontrol  (X2) 

2.  Menentukan level signifikansi a = 5% 

3.  Nilai t tabel = )1(
2

?nt
?  

n = jumlah sampel 

k = variabel bebas 

4.  Mecari nilai thit dengan rumus: 

Seb
b

t
???  

Keterangan: 

b  = koefisien regresi 

Seb = standar eror b 

5.  Kriteria pengujian 

 

 

 

 

Perhitungan uji t dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS for 

Windows V. 11.5 melalui independent t test. 

 

 
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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A. Sejarah SMA Negeri 1 Surakarta 

 SMA Negeri 1 Surakarta secara resmi dibuka kembali pada tanggal 15 

Desember 1949 tepatnya di Jl. Mangonsidi No. 40 Banjarsari Surakarta yang 

sebelumnya sempat mengalami perpindahan tempat. SMA Negeri 1 Surakarta 

dibuka kembali atas dasar instruksi yagn diberikan olehMenteri P dan K 

dengan SK Menteri No. XX/12/1949. SMA Negeri 1 Surakarta sebelum 

menempati gedung yang sekarang ini mengalami beberapa kali pergantian 

nama. Pada tanggal 3 November 1943 sekolah ini pertama dibuka dan diberi 

nama SMT (Sekolah Menengah Tinggi) yang bertempat di Manahan Solo 

dengan tokoh pendirinya adalah Mr. Widodo Sastroningrat. Pada tahun 1945 

bangsa Indonesia mengalami revolusi yang berdampak pada segala sektor 

khususya pendidikan. Hal ini ditandai dengan ditutupnya SMT Negeri 

Surakarta, baru kemudian sekitar bulan April 1948 SMT Negeri Surakarta 

dibuka kembali. Pada tahun 1949 SMT pindah ke Jl. Mangonsidi No. 56 

Banjarsari Surakarta dan sekaligus namanya berubah menjadi  SMA Negeri 1 

Surakarta atau dengan sebutan lain yaitu SMA Margoyudan. Semakin lama 

SMA Negeri 1 Surakarta mengalami kodisi yang semakin baik dengan prestasi 

yang terus meningkat sehingga SMA Negeri 1 Surakarta menjadi sekolah 

favorit di kota Surakarta. 

 Kepala sekolah yang pernah menjawab di SMA Negeri 1 Surakarta 

adalah sebagai berikut: 

1) R. M. Soepandam (1947 – 1963) 

2) R. M. Soehardjo (1963 – 1966) 
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3) R. Prawoto (1966 – 1971) 

4) R. Marsaid (1971 – 1976) 

5) Drs. Sarwono (1976 – 1986) 

6) Drs. Sri Widodo (1986 – 1991) 

7) Drs. Djambari Soetjipto (1991 – 1995) 

8) Dra. H. Kuswanto, MM. (1995 – 2002) 

9) Dra. Hj. Tatik Sutarti, MM. (2002 – 2004) 

10)  Drs. Sartono Praptoharjono (2004 – 2007) 

11)  Drs. H. M. Thoyibun, SH, MM. (2007 – sekarang) 

 

1. Tujuan, Visi dan Misi 

 SMA Negeri 1 mempunyai tujuan, visi dan misi dalam 

meningkatkan kualitas  sekolah yaitu sebagai berikut: 

a. Tujuan Pendidikan SMA Negeri 1 Surakarta 

Tujuan pendidikan SMA Negeri 1 Surakarta sama dengan tujuan 

pendidikan SMA pada umumnya, yaitu: 

1)  Meningkatkan  pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan 

yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. 

2)  Melaksanakan pendidikan dan pembelajarans ecara efektif dan 

efisien sehingga didapat hasil yang optimal. 

3)  Mendorong dan memfasilitasi segala bentuk ekgiatan untuk 

meningkatkan kualitas  sekolah. 
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2. Sarana dan Prasarana 

a. Sarana Fisik 

Sarana fisik adalah semua ruang atau gedung yang menunjang 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Tabel  IV.1 

Sarana Fisik SMA Negeri 1 Surakarta 

Sarana Jumlah 
Ruang kepala sekolah 1 
Ruang wakil kepala sekolah 1 
Ruang kelas 31 
Ruang TU 1 
Ruang OSIS 1 
Ruang Laboratorium 7 
Ruang Perpustakaan 1 
Ruang Koperasi Sekolah 1 
Lokasi kantor 4 
Ruang Aula 1 
Masjid 1 
Kamar kecil guru 4 
Kamar kecil siswa 7 
Ruang BP 1 
Ruang administrasi 1 

 

b. Saana Non Fisik  

Ada dua golongan sarana non fisik, yaitu: 

1)  Bentuk bukan materi, berupa administrasi 

2)  Berbentuk materi yang tidak berupa gedung dan ruangan yaitu 

berupa  alat olahraga, alat tulis, alat kesenian, alat keterampilan, 

peralatan masak, peralatan praktikum fisika dan biologi serta 

peralatan praktik olah raga. 

3. Struktur Organisasi  
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Secara garis besar struktur organisasi SMA Negeri 1 Surakarta 

adalah sebagai berikut: 

1)  Kepala Sekolah  : Drs. H. M. Thoyibun, SH., MM. 

2)  Komite Sekolah  : Drs. Sutarno, M.Pd. 

3)  Waka Kurikulum  : Marwanto, S.Pd.  

4)  Waka Kesiswaan  : Drs. Bambang Budi  H. 

5)  Waka Sarana Prasarana : Drs. Arif Sutimin 

6)  Waka Kemasyarakatan : Drs. Muh. Hasyim 

7) Koordinator Tata Usaha : Widodo 

8)  Koordinator BK  : Drs. Suparno 

9)  Kepala Unit Pelaksanaan : Drs. Teguh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Surakarta 

 

 Komite 
Sekolah 

Kepala 
Sekolah 

Koordinator 
TU 

Koordinator 
BK 
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Gambar IV.1. Struktur Organisasi Sekolah  

4. Keadaan Guru, Karyawan dan Peserta Didik  

Guru, karyawan, dan peserta didik merupakan komponen utama 

sekolah untuk mencapai visi dan misi sekolah. Pencapaian visi dan misi 

sekolah diperlukan interaksi dan kerjasama guru, dan peserta didik.  

a. Guru 

Guru merupakan fasilitator bagi peserta didik untuk melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Guru harus mempunyai kemampuan dan 

keterampilan dalam menguasai materi yang akan disampaikan kepada 

peserta didik. Guru di SMA Negeri 1 Surakarta berjumlah 94 orang 

dengan  rincian sebagai berikut: 

1)  Guru bidang studi 

a) 73 orang berstatus sebagai Guru Tetap (GT) 
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b) 6 orang berstatus sebagai Guru Bantu (GB) 

c) 8 orang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) 

2)  Guru Bimbingan dan Konseling terdiri dari 2 orang berstatus 

sebagai Guru Tetap (GT) 

b. Karyawan 

Karyawan tata usaha yang ada di SMA Negeri 1 Surakarta berjumla h 

26 orang dengan rincian sebagai beriksut: 

1)  9 orang berstatus sebagai karyawan tetap 

2)  17 orang berstatus sebagai karyawan tidak tetap 

c. Peserta Didik 

Jumlah  peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Surakarta tahun 

ajaran 2008/2009 sebanyak 1209 peserta didik yang terdiri dari: 

Kelas X  =   404 

Kelas  XI  IPA =   308 

                  IPS =   100 

Kelas  XII  IPA =   294 

                   IPS =   103 

   = 1.209 

 

d. Siswa Kelas X 

 Penelitian pembelajaran dengan menggunakan metode Problem 

Based Learning dan metode konvensional dilakukanpada siswa kelas 

X5 dan X13, kemampuan eklas tersebut sama imbangnya. Sampel 
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yang digunakan berjumlah 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas  

kontrol yang berjumlah masing-masing 37 siswa. Saat proses belajar 

mengajar dengan mengguna kan ekdua metode pembelajaran tersebut 

di atas siwa dapat menyesuaikan dengan baik dan bisa menerima 

pelajaran yang diberikan. Situasi kelas terlihat aktif dan terkondisi 

dengan baik. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan kemampuan 

siswa dengan menggunakan metode pembelajaran Problem Based 

Learning  dan metode konvensional.  

 

B. Persiapan Penelitian  

 Sebagai langkah melakukan suatu penelitian diperlukan langkah-langkah 

persiapan agar hasil yang dicapai benar -benar sesuai dengan tujuanyagn 

diharapkan. Persiapan yang disiapkan antara lain sebagai berikut: 

1.  Perijinan 

 Sebagai langkah awal dalam melaksanakan penelitian, terlebih 

dahulu dilakukan pembuatna perijinan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan yang kemudian diberikan kepada yang berwenang 

memberikan ijin penelitian, yaitu kepala SMA N 1 Surakata. Setelah 

mendapatkan ijin penelitian penulis menghubungi guru bidang studi IPS 

guna mendapatkan berbagai data, antara  lain mengenai kelas yang 

digunakan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol, serta mengatur  

jalannya penelitian lebih lanjut, 

2.  Uji Matching 
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 Untuk membuktikan adaya perbedaan kemampuan kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, terlebih dahulu dilakukan uji maching yaitu untuk 

mengetahui apakah kedua kelas ekseprimen dan kelas kontrol dalam 

keadaan memiliki keseimbangan kemampuan. Uji matching dilakukan 

dengan mengambil nilai rapor semester gasal untuk mata pelajaran IPS. 

Deskripsi kedua kelas disajikanpada tabel sebagai berikut: 

Tabel  IV.2 

Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa Kelas X5 dan X13 

Keterangan  X5 X13 
Jumlah siswa 37 37 
Nilai rata -rata 80,7 72,3 
Nilai tengah 84 76 
Nilai modus 84 78 
Nilai varian 76 51 
Nilai minimum 50 60 
Nilai maksimum 92 80 

 
 Berdasarkan nilai varian di atas, selanjutnya dapat dilakukan 

perhitungan uji matching dengan rumus: 

Fhitung  
51
76

?
t

b

V
V = 1,49 (Sutrisno Hadi, 1993:186) 

 Nilai hasil Fhitung sebesar 1,49 di atas kemudian dikonsultasikan 

dengan Ftabel  n = 35  ?   0.05 sebesar 3,32 sehingga diketahui bahwa 1,49 < 

3,32, dengan demikian diketahui  bahwa dua kelompok tersebut 

mempunyai kemampuan awal yang seimbang. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian  
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 Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode Problem 

Based Learning dan metode konvensional. 

1.  Metode Problem Based Learning  

 Pembelajaran dengan menggunakan metode Problem Based 

Learning dilaksanakan di kelas X5 setiap pertemuan memanfaatkan waktu 

selama 1 x 45 menit yang dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan, materi 

yang disampaikan berdasarkan pada silabus dan rencana pembelajaran. 

Pada pertemuan terakhir dilaksanakan tes, nilai hasil tes tersebut dijadikan 

nilai hasil belajar. 

 Adapun langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran metode Problem 

Based Learning   yang telah dilaksanakan sebagai berikut: 

Tabel  IV.3 

Pembelajaran Metode  Problem Based Learning 

Waktu 
(menit) 

Kegiatan Pembelajaran di kelas X5 pertemuan I - IV 

4 x 45 1.  Guru membuka pelajaran 
2. Siswa disuruh membaca buku, dengan pokok bahasan 

kegaitan ekonomi, konsumen, dan produsen, baik dibaca 
sendiri maupun dengan teman kelompoknya. 

3. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran mata 
pelajaran Ekonomi dengan metode PBL, memotivasi 
siswa agar  terlibat pada aktivitas pemecahan masalah 
yang dipilih  

4. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok dengan 
mengabaikan jenis kelamin dan dengan kemampuan yang 
berbeda, dan diharapkan antar individu saling berdiskusi, 
memecahkan/memunculkan masalah dari materi mata 
pelajaran Ekonomi. 

5. Kemudian guru menyampaikan informasi tentang materi 
mata pelajaran Ekonomi dengan pokok bahasan kegiatna 
ekonomi, konsumen dan produsen. 

6.Guru membantu siswa mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 
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dengan materi tersebut. 
7. Guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, agar 

tiap kelompok aktif dalam memecahkan dan menjawab 
pertanyaan.  

8. Tiap kelompok beursaha memecahkan masalah dan 
menjawab pertanyaan dari guru serta memunculkan 
masalah sendiri dan memcahkannya bersama anggota 
kelompoknya. 

9. Guru mengevaluasi dan memberikan  kesimpulan agar 
siswa mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah 
mata pelajaran Ekonomi 

10. Guru memberikan tugas kelompok berupa beberapa 
permasalahan baru pada pertemuan berikutnya. 

 

 Pada saat dilaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode Problem Based Learning  guru dan siswa saling mendukung 

terlaksananya kegiatan belajar yagn telah dilaksanakan yaitu membahas 

tentang mata pelajaran Ekonomi dengan materi kegaitan ekonomi 

konsumen dan produsen. Proses  pembelajarna berlangsung kondusif 

sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menarik. Diskusi kelompok 

menunjukkan perkembangan yang aktif oleh para siswa dalam 

memecahkan  permasalahan yang ada dalam setiap kelompok bahasan. 

2.  Metode Konvensional 

 Metode konvensional dilaksanakan di kelas X13 setiap pertemuan 

dilaksanakan selama 1 x 45 menit yang dilaksanakan  sebanyak 4 kali 

pertemuan, materi yang disampaikan berdasarkan pada silabus dan 

rencana pembelajaran. Pada pertemuan terakhir dilaksanakan tes yang 

nilainya akan dijadikan hasil belajar. 

Tabel  IV.4 

Pembelajaran Metode Konvensional 
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Waktu 
(menit) 

Kegiatan Pembelajaran di kelas X13 pertemuan I - IV 

4 x 45 1. Guru membuka mata pelajaran 
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

sub bahasan 
3. Guru menyampaikan informasi tentang materi mata 

pelajaran Ekonomi dengan pokok bahasan kegiatan 
ekonomi konsumen dan pirodusen dilanjutkan diskusi dan 
tanya jawab 

4. Guru membahas hasil dan diskusi siswa 
5. Guru menyimpulkan materi yang telah dibahas dan 

memberikan tes akhir pada materi mata pelajaran ekonomi 
 

 Saat dilaksanakan proses pembelajaran  dengan menggunakan 

metode konvensional dalam  membahas materi mata pelajaran kegiatan 

ekonomi konsumen dan produsen, siswa memperhatikan penjelasan yagn 

diberikan oleh guru, sesekali guru  bertanya kepada siswa tentang 

permasalahan  pokok bahasan yang sedang di ulas secara individu tanpa 

melibatkan kelompok siswa. Dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode konvensional  tersebut suasana diskusi kurang 

berkembang  karena hanya melibatkan guru dan siswa saja. 

 

D. Data Uji Coba Tes (Try Out) 

 Untuk memperoleh alat evaluasi yang baik, maka perlu diadakan try out 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari soal-soal tes yang akan 

diberikan kepada siswa. Uji coba tes dalam penelitian ini dilaksanakan pada 

siswa kelas  X 12 SMA N 1 Surakarta yang berjumlah 20 orang. Daftar nama  

siswa selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 
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 Berikut disajikan hasil perhitungan uji coba tes dengan menggunakan 

bantuan program SPSS for Windows V II.5. rangkuman perhitungan validitas 

dan reliabilitas sebagai berikut: 

1.  Uji Validitas 

Rangkuman perhitungan uji validitas tes sebagai berikut: 

Tabel  IV.5 

Rangkuman Perhitungan Uji Validitas Tes 

No. Hasil r 
hitung 

rtabel Keputusan  No. Hasil r 
hitung 

rtabel keputusan 

1 0,4618 0,444 Valid  16 0,5366 0,444 Valid 
2 0,5002 0,444 Valid  17 0,4618 0,444 Valid 
3 0,4528 0,444 Valid  18 0,5433 0,444 Valid 
4 0,4700 0,444 Valid  19 0,4618 0,444 Valid 
5 0,5401 0,444 Valid  20 0,5339 0,444 Valid 
6 0,4518 0,444 Valid   21 0,5374 0,444 Valid  
7 0,4528 0,444 Valid  22 0,4965 0,444 Valid 
8 0,5148 0,444 Valid  23 0,5366 0,444 Valid 
9 0,4511 0,444 Valid  24 0,5433 0,444 Valid 

10 0,4076 0,444 Valid  25 0,4528 0,444 Valid 
11 0,4812 0,444 Valid  26 0,5420 0,444 Valid 
12 0,4496 0,444 Valid   27 ,5357 0,444 Valid  
13 0,5076 0,444 Valid  28 0,5191 0,444 Valid 
14 0,5000 0,444 Valid  29 0,4576 0,444 Valid 
15 0,4951 0,444 Valid  30 0,4755 0,444 Valid 

Sumber : Lampiran  (  ) 

 Berdasarkan  tabel  IV.4 di atas maka diketahui untuk instrument 

untuk Variabel Kepemimpinan Sekolah (X2) yang berjumlah 30 (1-30) 

butir pertanyaan dinyatakan valid karena r hitung > r tabel (0,444) 

(Bambang Setiaji, 2004:47). 

 

2.  Uji Reliabilitas 
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Reliabilitas adalah istilah untuk menunjukkan sejauhmana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau 

lebih. Pengukuran re liabilitas bertujuan untuk mengetahui ketetapan 

instrumen atau data yang diteliti. Hasil perhitungan uji reliabilitas 

menunjukkan nilai ?  sebesa 0.6551, kriteria variabel jika ?  > 0.6 

dikatakan reliabel karena nilai ?  sebesar 0.6551 > 0.6 maka instrumen 

penelitian dinyatakan reliable. 

 

E. Uji Prasyarat Analisis 

1.  Uji Normalitas 

 Uji  normalitas merupakan pengujian apakah dalam sebuah regresi, 

variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Berdasarkan perhitungand engan 

menggunakan bantuan program SPSS for Windows V.11.5 dapat dilihat 

pada lampiran  dikethaui hasil uji  Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut: 

Tabel  IV.6 

Uji Normalitas 

Keterangan  Nilai Keputusan  

Kolmogorov Smirnov 1,112 Normal 

Signifikansi 0,168 Normal 
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 Berdasarkan hasil perhitungan yang terdaftar pada tabel IV.5 di atas, 

maka nilai  Kolmogorov Smirnov  1.112 nilai signifikansi sebesar 0,168 > 

0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. 

2.  Uji Homogenitas 

 Uji ini bertujuan  untuk menguji apakah populasi mempunyai varians 

yang sama. Berdasarkan  perhitungan dengan menggunakan bantuan 

program SPSS for Windows diketahui hasil pad atabel di bawah sebagai 

berikut: 

Tabel  IV.7 

Uji  Homogenitas 

Keterangan  Nilai Keputusan  

Uji Levene Statistik 4,490 Homogen 

Signifikansi 0,358 Homogen  

 

 Berdasarkan tabel IV.6 di atas diketahui nilai uji levene statistic 

sebesar 4,490 sementara nilai sgnifikansi sebesar 0,358 atau 0,358 > 0,05 

menunjukkan bahwa populasi menunjukkan mempunyai varian homogena 

tau sama. 

 

F. Analisis Data 

 Analisis data dilakukan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa 

yang diajarkan denan metode pembelajaran Problem Based Learning dengan 

emtode pembelajarna konvensional dengan menggunakan uji t. Berdasarkan 
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perhsitungand engan menggunakan bantuan program SPSS for Windows 

V.11,5 diketahui hasil pada tabel IV.7 sebagai berikut: 

Tabel  IV.8 

Uji  t 

Keterangan  Nilai  t Signifikansi 

Metode Konvensional – Metode PPL 10,759` 0,000 

 

 Dari perhitungan uji t pda tabel IV.7 di atas maka dapat diketahui nilai t 

hitung sebesar 10,759 dikonsultasikan dengan t tabel pada level signifikansi 

sebesar 0,05 untuk n 37 sebesar 2,021 atau 10,759 > 2,021 menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara yang menggunakan metode 

pembelajaran  Problem Based Lea rning dengan metode pembelajarna 

konvensional. 

 

G. Pembahasan 

 Menurut hasil pengamatan yang dilakukan peneliti melalui observasi 

kelas dan wawancara dengan guru mata pelajaran ekonomi kelas X semester 

genap SMA Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009 menunjukkan 

bahwa siswa kurang aktif dalam KBM dan pencapaian hasil belajar mata 

pelajaran ekonomi kurang optimal. Asumsi dasar yang menyebabkan 

kurangnya keaktifan siswa dalam KBM dan hasil belajar yang kurang optimal 

adalah penerapan metode pembelajaran yang kurang efektif. Metode mengajar 

guru masih secara konvensional, guru lebih banyak menggunakan metode 

ceramah. Adpaun penyampaian metode ceramah guru menerangkan atua 
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menguraikan materi pelajaran secara lisan, sedangkan siswa mendengarkan 

dan mencatat uraian dari guru. Metode mengjar guru yang seperti ini 

menyebabkan proses belajar mengajar masih terfokus pada guru dan kurang 

terfokus pada siswa. Hal ini mengakibatkan kegiatan belajar mengajar lebih 

menekankanpengajarna daripada pembelajaran. Metode pembelajaran yang 

digunakan di dominasi oleh siswa-siswa tertentu saja. Partisipasi siswa belum 

menyeluruh  sehingga menyebabkan kesenjangan antara siswa yang aktif 

dengan siswa yang kurang aktif. Siswa yang aktif dalam kegiatna belajar 

mengajar cenderung aktif  dalam bertanya dan menggali informasi dari guru 

maupun dari sumber belajar lain, sehingga cenderung memperoleh hasil 

belajar yang lebih baik. Siswa yang kurang aktif cenderung pasif dalam 

kegiatan belajar mengajar, mereka hanya menerima pengetahuan yang datang 

padanya  dan malas untuk mencari informasi dari guru maupun dari sumber 

lain, sehingga cenderung memperoleh hasil belajar yang rendah.  

 Dalam kaitannya dengan peningkatna hasil belajar pada pengajaran 

ekonomi ketepatan dalam menggunakan metode  pembe lajaran ang dilakukan 

guru sangat penting. Metode pembelajaran mempunyai peranan dalam 

membangkitkan minat dan motivasi siswa terhadap mata pelajaran yang 

diberikan juga terhadap proses dan hasil belajar siswa. Siswa akan lebih 

mudah menerima materi yang diberikan guru apabila metode pembelajaran 

tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Selain itu perlu 

dikembangkan suatu metode yang mampu melibatkan peran siswa secara 

menyeluruh sehingga KBM tidak di dominasi oleh siswa tertentu saja. 
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 Dalam penelitian ini hipotesis bahwa: ada perbedaan hasil belajar siswa 

yang diajarkan dengan metode pembelajaran  Problem Based Learning 

dengan metode pembelajarna konvensional adalah terbukti. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 10,759 dikonsultasika n dengan t tabel 

pada level signifikansi sebesar 0,05 untuk n 37 sebesar 2,021 atau 10,759 > 

2,021  menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara yang 

menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning dengan metode 

pembelajaran konvensiona l. 

 Metode pembelajaran mempunyai andil yang cukup besar dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kemampuan yang diharpakan dapat dimiliki siswa 

akan ditentukan oleh kerelevasian penggunaan suatu metode pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan. Hal ini berarti tujua n pembelajaran akan dicapai 

dengan penggunaan metode yang tepat, sesuai dengan standar keberhasilan 

yang terpatri dalam suatu tujuan. Metode yang dapat digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran bermacam-macam. Penggunaanya tergantungt dari 

rumusan tujuan dalam pembelajaran. Jarang ditemukang uru menggunakan 

satu metode, tetapi kombinasi dari dua atau beberapa macam metode 

pembelajaran. Penggunaan  metode gabungan dimaksudkan untuk 

menggairahkan belajar siswa. Bergairahnya belajar siswa tidak sulit untuk 

mencapa i tujuan pembelajaran, karena bukan guru yang memaksakan siswa 

untuk mencapai tujuan, tetapi siswalah dengan sadar untuk mencapai tujuan.  

 Peningkatan pemahaman siswa terhadap matei pelajaran dan penguasaan 

konsep agar hasil belajar memuaskan diperlukan suatu metode pembelajaran 
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yang mampu mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, diantaranya metode  

pembelajaran Problem Based Learning  (PBL). PBL merupakan metode 

belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam 

mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. 

 Proses belajar PBL dibentuk dari ketidakteraturan dan kompleksnya 

masalah yang ada di dunia nyata. Hal tersebut digunakan sebagia pendorong 

bagi sisa untuk belajar mengintegrasikan dan mengorganisasi informasi yang 

didapat, sehingga nantinya dapat selalu diingat dan diaplikasikan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi. Masalah-maalah yang 

didesain dalam PBL memberi tantangan pada siswa untuk lebih 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mampu menyelesaikan 

masalah secara efektif. 

 Berbeda denan metode konvensional, ang dimaksud dengan metode 

konvensional adalah metode pengajaran yang menempatkan guru sebagai inti 

dalam keberlangsungan proses belajar mengajar. Pada etode ini guru harus 

aktif menjelaskan materi secara panjang lebar untuk menjamin materi tersebut 

dapat dipahami oleh semua siswa. Siswa tidak diberi banyak kesempatna 

untuk mengemukakan pendapat dan berdiskusi dengan siswa yang lainnya, 

sehingga dapat dikatakan pada metode konvensional peran siswa pasif atau  

partisipatif rendah. Pada metode konvensional menempatkan guru sebagai inti 

dalam keberlangsungan proses belajar mengajar. Pada metode ini siswa tidak 

berpikir kritis dan  tidak mampu memilih waktu yang tepat untuk berbicara 

serta kurang mampu untuk berdiskusi. 
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BAB V 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Metode pembelajaran mempunyai andil yang cukup besar dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat memiliki 

siswa akan ditentukan oleh kerelevasian penggunaan suatu metode 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Hal ini berarti tujuan pembelajaran 

akan dicapai dengan penggunaan metode yang tepat, sesuai dengan standar 

keberhaislan yang terpatri dalam suatu tujuan. Metode yang dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran bermacam-macam. Penggunaannya tergantung 

dari rumusan tujuan dalam pembelajaran. Jarang ditemukan guru 

menggunakan satu metode, tetapi kombinasi dari dua atau beberapa macam 

metode pembelajaran. Penggunaan metode gabungan dimaksudkan untuk 

menggairahkan belajar siswa.  Bergairahnya belajar siswa tidak sulit untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, karena bukan guru yang memaksakan siswa 

untuk mencapai tujuan, tetapi siswalah dengan sadar untuk mencapai tujuan.  

Peningkatan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan 

penguasaan konsep agar hasil belajar memuaskan diperlukan suatu metode 

pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, 

diantaranya metode pembelajaran Problem Based Learning  (PBL). PBL 

merupakan metode belajar   yang menggunakan  masalah sebagai langkah 

awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan.  
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Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan hasil belajar antara 

yang menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning dengan 

metode pembelajaran konvensional ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 

10,759 dikonsultasikan dengan t tabel pada level signifikansi sebesar 0,05 

untuk n 37 sebesar 2,021 atau 10,759 > 2,021.  

 

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah disajikan, maka dalam 

penelitian ini saran yang diajukan sebagai berikut: 

1.  Kepada guru mata pelajaran iPS, hendaknya menggunakan metode 

pembelajaran Problem Based Learning dalam mengajar agar menjdi salah 

satu alternatif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2.  Diharapkan siswa untuk selalu bersedia dan dengan kesadaran sendiri mau 

mengerjakan perintah guru, selalu siap untuk mengikuti pembelajaran 

dengan metode  Problem Based Learning, karena dengan metode ini 

pemahaman siswa akan lebih meningkat. 
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SILABUS 
 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Surakarta 
Mata Pelajaran : IPS – Ekonomi  
Kelas/Program : X 
Semester  : 1 
Standar Kompetensi : Memaha mi konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen 
 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi Waktu 
(menit) 

Sumber 
Bahan/Alat 

2.1. Mendeskripsi-
kan pola 
perilaku 
konsumen 
dan produsen 
dalam 
kegiatan 
ekonomi 

Perilaku konsumen 
dan produsen 
? Manfaat dan 

nilai suatu 
barang 

? Perilaku 
konsumen 

? Perilaku 
produsen 

? Membahas 
manfaat dan 
nilai suatu 
barang 

? Mendeskripsikan 
perilaku 
konsumen an 
produsen 
melalui studi 
pustaka/observas
i lapangan 

? Mende skripsikan 
manfaat dan 
nilai suatu 
barang 

? Mendeskripsikan 
perilaku 
konsumen dan 
produsen 

? Mendeskripsikan 
teori perilaku 
konsumen (tabel 
dan grafik) 

? Mendeskripsikan 
teori perilaku 
produsen (tabel 
dan grafik) 

Jenis tagihan: kuis, 
pertanyaan lisan, 
ulangan, responsi, 
laporan kerja 
praktik, tugas 
indviidu, tugas 
kelompok 
 
 
Bentuk tagihan: 
pilihan ganda, 
uraian obyektif, tes 
tertulis, uraian 
bebas, 
menjodohkan, 
performance, 
portofolio, 
jawaban singkat 

3 x 45 menit Referensi yang 
relevan pada 
sumber bahan 
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Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan 
Pembelajaran  

Indikator Penilaian  Alokasi Waktu 
(menit) 

Sumber 
Bahan/Alat  

2.2. Mendeskripsi-
kan Circulair 
Flow Diagram 

Arus lingkaran 
kegiatan ekonomi 
? Diagram 

interaksi pelaku 
ekonomi 
(circulair flow 
diagram) 

? Manfaat 
interaksi pelaku 
ekonomi 

? Membuat model 
diagram interaksi 
pelaku ekonomi 
(Circulair Flow 
Diagram) 

? Mengkaji referensi 
untuk 
mengidentifikasi 
manfaat circulair 
flow diagram bagi 
pengambil 
kebijakan ekonomi 

? Membuat model 
diagram inteaksi 
pelaku ekonomi 
(Circulair Flow 
Diagram) 

? Mengidentifikasi 
manfaat diagram 
interaksi pelaku 
ekonomi 

   

2.3. Mendeskripsi-
kan peran 
konsumen dan 
produsen 

Pelaku ekonomi ? Mendeskripsikan 
pelaku ekonomi 
rumah (rumah 
tangga, perusahaan, 
pemerintah dan 
masyarakat luar 
negeri) melalui studi 
pustaka) 

? Menunjukkan 
contoh peran pelaku 
ekonomi di 
masyarakat (rumah 
tangga, perusahaan, 
pemerintah dan 
masyarakat luar 
negeri) melalui 
diskusi di kelas 

? Mendeskripsikan 
peran pelaku 
ekonomi (rumah 
tangga, perusahaan, 
pemerintah dan 
masyarakat luar  
negeri) 

? Memberi contoh  
pelaku ekonomi di 
masyarakat (rumah 
tangga, perusahaan, 
pemerintah dan 
masyarakat luar 
negeri) 

 3 x 45 
menit 
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RENCANA  PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN  
 
 

Mata Pelajaran : IPS Ekonomi 
Kelas  : X-5 
Semester : Gasal 
Pertemuan : I-IV 
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 
Standar Kompetensi : Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan 

kegiatan  ekonomi konsumen dan produsen 
Kompetensi Dasar : Mendiskripsikan pola perilaku konsumen dan produsen 

dalam kegiatan ekonomi 
  Mendiskripsikan circulation flow diagram 
Indikator : Pertemuan I 
  1. Menjelaskan manfaat suatu barang 
`  2. Menjelaskan nilai suatu barang 
  Pertemuan II 
  1. Menjelaskan perilaku konsumen 
  2. Menjelaskan perilaku produsen 
  Pertemuan III 
  1. Mendiskripsikan teori perilaku konsumen 
  2. Mendiskripsikan teori perilaku produsen 
  Pertemuan IV 
  1. Menjelaskan arus lingkaran ekonomi dua sektor 
  2. Menjelaskan arus lingkaran ekonomi tiga sektor  
 
A. Tujuan Pembelajaran 

1.  Siswa dapat mendiskripsikan manfaat dan nilai barang 

2.  Siswa dapat mendiskripsikan perilaku konsumen 

3.  Siswa dapat mendiskripsikan perilaku produsen 

4.  Siswa dapat menjelaskan teori perilaku konsumen 

5.  Siswa dapat menjelaskan teori perilaku konsumen 

6.  Siswa dapat menjelaskan arus lingkaran ekonomi dua sektor  

7.  Siswa dapat menjelaskan arus lingkaran ekonomi tiga sektor  

 

B. Materi Pembelajaran 

1.  Manfaat dan nilai barang 

2.  Perilaku  konsumen dan perilaku produsen 

3.  Teori perilaku konsumen dan produsen 

4.  Arus lingkaran da sektor dan tiga sektor  
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C. Metode Pembelajaran 

1.  Metode Problem Based Learning  

2.  Ceramah 

3.  Diskusi 

4.  Tanya jawab 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Pertemuan I (1 x 45 menit) 

1.  Pembukaan dan pengkondisian siswa 

2.  Siswa disuruh membaca dan memahami konsep ekonomi pada sub pokok 

bahasan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen 

3.  Kemudian membagi siswa menjadi 5 kelompok dengan membagikan 

kertas kepada setiap kelompok 

4.  Meminta setiap kelompok untuk menuliskan 5 pertanyaan apa saja yang 

berkaitan denan materi pelajaran tersebut (kegiatan ekonomi konsumen 

dan produsen) dengan menuliskan nama dan kelompoknya) 

5.  Setelah semua kelompok selesai membuat pertanyaan, kemudian ekrtas 

tersebut diberikan kepada kelompok sebelahnya, sesuai arah jarum jam 

6.  Pada saat menerima kertas dari kelompok lain, kelompok tersebut diminta 

untuk menjawab pertanyaan yang ada. Pada pertanyaan yang sudah 

diketahui jawabannya, maka harus diberi tanda centang (? ), jika ada soal 

yang belum dijawab, kemudian kelompok tersebut mencatat pertanyaan 

tadi pada sebuah kertas,  setelah itu kertas dikembalikan pada kelompok 

semula. 

7.  Ketika kertas pertanyaan tadi kembali pada kelompok semula, siswa 

diminta menghitung tanda centang yang ada pada kertasnya. 

 

Pertemuan II (1 x 45 menit) 

1.  Pembukaan dan pengkondisian siswa 
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2.  Memberi respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh 

siswa pada pertemuan sebelumnya, dengan metode tanya jawab, diskusi, 

dan ceramah.  

 

Pertemuan III (1 x 45 menit) 

1.  Pembukaan dan pengkondisian siswa 

2.  Melanjutkan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat 

siswa pada pertemuan sebelumnya, dengan tanya jawab, diskusi dan 

ceramah. 

 

Pertemuan IV (1 x 45 menit) 

1.  Pembukaan dan pengkondisian siswa 

2.  Melanjutkan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat 

siswa pada pertemuan sebelumnya, dengan tanya jawab, diskusi dan 

ceramah 

3.  Menyimpulkan materi pelajaran, kemudian memberi tugas mengerjakan 

lembar kerja siswa 

 

E. Sumber Belajar 

1.  Buku IPS Ekonomi Kelas X (Esis-Erlangga) 

2.  Lembar Kerja Siswa ”Simpati” 

3.  Buku dan sumber lain yang relevan 

4.  Guru  

 

F. Penilaian Hasil Belajar 

1.  Tugas Rumah 

2.  Mengerjakan lembar jawab siswa 

 
Surakarta, 7 Agustus 2009 

          Praktikan 
 
 
     Reri Ogi Safitri 
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RENCANA  PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN  
 
 

Mata Pelajaran : IPS Ekonomi 
Kelas  : X-13 
Semester : Gasal 
Pertemuan : I-IV 
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 
Standar Kompetensi : Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan 

kegiatan  ekonomi konsumen dan produsen 
Kompetensi Dasar : Mendiskripsikan pola perilaku konsumen dan produsen 

dalam kegiatan ekonomi 
  Mendiskripsikan circulation flow diagram 
Indikator : Pertemuan I 
  1. Menjelaskan manfaat suatu barang 
`  2. Menjelaskan nilai suatu barang 
  Pertemuan II 
  1. Menjelaskan perilaku konsumen 
  2. Menjelaskan perilaku produsen 
  Pertemuan III 
  1. Mendiskripsikan teori perilaku konsumen 
  2. Mendiskripsikan teori perilaku produsen 
  Pertemuan IV 
  1. Menjelaskan arus lingkaran ekonomi dua sektor 
  2. Menjelaskan arus lingkaran ekonomi tiga sektor  
 
A. Tujuan Pembelajaran 

1.  Siswa dapat mendiskripsikan manfaat dan nilai barang 

2.  Siswa dapat mendiskripsikan perilaku konsumen 

3.  Siswa dapat mendiskripsikan perilaku produsen 

4.  Siswa dapat menjelaskan teori perilaku konsumen 

5.  Siswa dapat menjelaskan teori perilaku konsumen 

6.  Siswa dapat menjelaskan arus lingkaran ekonomi dua sektor  

7.  Siswa dapat menjelaskan arus lingkaran ekonomi tiga sektor  

B. Materi Pembelajaran 

1.  Manfaat dan nilai barang 

2.  Perilaku  konsumen dan perilaku produsen 

3.  Teori perilaku konsumen dan produsen 

4.  Arus lingkaran da sektor dan tiga sektor  
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C.   Metode Pembelajaran 

1. Metode konvensional 

2. Ceramah 

3. Tanya jawab 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Pertemuan I (1 x 45 menit) 

1.  Memberikan penjelasna tentang manfaat nilai barang 

2.  Memberikan soal latihan untuk didiskusikan 

3.  Guru membahas hasil diskusi siswa 

4.  Menyimpulkan dari apa yang telah dibahas 

 

Pertemuan II (1 x 45 menit) 

1.  Memberikan penjelasan tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen 

2.  Memberikan soal latihan untuk di diskusikan 

3.  Guru membahas hasil diskusi siswa 

4.  Menyimpulkan dari apa yang telah dibahas 

 

Pertemuan III (1 x 45 menit) 

1.  Memberikan penjelasan tentang perilaku konsumen dan perilaku konsumen 

2.  Memberikan soal latihan untuk di diskusikan 

3.  Guru membahas  hasil diskusi siswa 

4.  Menyimpulkan dari apa yang telah dibahas 

 

Pertemuan IV (1 x 45 menit) 

1.  Memberikan penje lasan arus lingkaran ekonomi dua sektor dan tiga sektor 

2.  Memberikan soal latihan untuk di diskusikan 

3.  Guru membahas  hasil diskusi siswa 

4.  Menyimpulkan dari apa yang telah dibahas 
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E.  Sumber Belajar 

1. Buku IPS Ekonomi Kelas X (Esis-Erlangga) 

2. Lembar Kerja Siswa ”Simpati” 

3. Buku dan sumber lain yang relevan 

4. Guru  

 

G.  Penilaian Hasil Belajar 

1.  Tugas Rumah 

2.   Mengerjakan lembar jawab siswa 

 
 

Surakarta, 7 Agustus 2009 
          Praktikan 
 
 
     Reri Ogi Safitri 
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Pembelajaran menggunakan metode Konvensional 

 

 
Pembelajaran menggunakan metode Konvensional 
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Pembelajaran menggunakan metode Problem Based Learning 

 

 
Pembelajaran menggunakan metode Problem Based Learning 

 
 


