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ABSTRAK 

 

Nama    : Maulida  

Nim    : 140208081  

Fakultas/Prodi  : Tarbiyah dan Keguruan/ Pendidikan Kimia 

Judul  : Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning       

  (PBL) Berbantu Media Word Square Terhadap Hasil   

  Belajar Siswa Pada Materi Kimia Unsur Di SMA Negeri 1   

  Labuhanhaji Timur 

Tebal skripsi  : 62 halaman 

Pembimbing I  : Nurbayani, M.A 

Pembimbing II : Safrijal, M.Pd 

Kata Kunci  : Efektivitas, Model Problem Based Learning (PBL), Word    

                                      Square, Hasil belajar, Kimia unsur  

Banyak siswa yang menganggap mata pelajaran kimia sangat sulit untuk di 

pahami dan sangat membosankan, sehingga banyak siswa belum mencapai KKM 

yang telah ditetapkan pada materi kimia unsur yaitu 80. Model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) adalah salah satu model yang bersifat student 

centered sehingga dapat membantu siswa belajar secara aktif dan mandiri. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

siswa yang di belajarkan menggunakan model pembelajaran dan tidak 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantu 

media  Word Square pada materi kimia unsur di SMA Negeri 1 labuhanhaji timur. 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre-Experimental Design 

yaitu One Group Pretest-Posttest Design. Pengumpulan data dilakukan melalui 

pemberian soal pretest dan posttest dalam bentuk pilihan ganda. Berdasarkan 

perolehan persentase rata-rata nilai N-Gain pada kelas eksperimen 73,88% 

kategori tinggi, kelas kontrol 47,30% kategori sedang. Hasil uji normalitas dan 

homogenitas menyatakan bahwa sampel kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berasal dari populasi yang homogen dan berdistribusi normal. Hasil uji t dua 

sampel independen diperoleh 0,000 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa lebih efektif jika di terapkan model pembelajaran 

daripada tanpa diterapkan  model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

berbantu media Word Square. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan diartikan sebagai proses pembinaan dan bimbingan yang 

dilakukan seseorang secara terus menerus kepada anak didik untuk mencapai 

tujuan pendidikan.1 Melalui pendidikan kehidupan bangsa dapat berkembang 

menjadi suatu keadaan yang lebih baik. 

 Pendidikan tidak terlepas dari kegiatan belajar mengajar, setiap kegiatan 

belajar mengajar selalu melibatkan dua pelaku aktif yaitu guru dan siswa. Guru 

sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar siswa yang didesain secara 

sengaja, sistematis dan berkesinambungan. Siswa sebagai subyek pembelajaran 

merupakan pihak yang menikmati kondisi belajar yang diciptakan guru. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebagai mata pelajaran yang memberikan 

pengalaman belajar cara berpikir dari struktur pengetahuan yang utuh. Prinsip IPA 

adalah mencari fakta-fakta, sehingga siswa dapat merespons informasi baru dan 

dapat melakukan eksperimen dalam menguji suatu hipotesis.  

Prinsip itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

kemampuan siswa,  tidak hanya kemampuan pemahaman saja tetapi juga 

kemampuan menganalisa dan mengevaluasi serta sikap ilmiah, tetapi proses 

pembelajaran IPA selama ini masih berorientasi pada penguasaan teori dan 

hafalan. 

                                                 
1 Hasan Basri, Landasan Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 13. 



2 

 

Ilmu kimia adalah cabang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang 

mempelajari kajian tentang struktur, komposisi, sifat, dan perubahan materi serta 

energi yang menyertai perubahan tersebut.2  Kimia sebagai salah satu ilmu yang 

membutuhkan penalaran, pengertian, pemahaman dan aplikasi yang tinggi 

sehingga banyak siswa yang kurang berminat mempelajari kimia dan 

menganggapnya sebagai suatu bidang studi yang sukar dipahami, salah satunya 

adalah materi kimia unsur.  

Kimia unsur merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari kelimpahan, 

sifat-sifat, dan manfaat beberapa unsur yang biasa berhubungan dengan kehidupan  

sehari-hari. Tembaga digunakan sebagai kawat listrik, aluminium digunakan 

sebagai alat-alat rumah tangga, fluorida untuk pasta gigi, natrium untuk kembang 

api, neon untuk lampu penerangan, dan masih banyak unsur-unsur lainnya  

Berdasarkan wawancara awal dengan guru kimia di SMA Negeri 1 

Labuhanhaji Timur pada tanggal 09 Juni 2017, dalam proses pembelajaran 

metode mengajar yang digunakan guru yaitu penyampaian materi oleh guru masih 

menggunakan metode ceramah, kemudian memberi peluang siswa bertanya dan 

memberi tugas kepada anak didik.3  

Permasalahan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran kimia di SMA 

Negeri 1 Labuhanhaji Timur banyak disebabkan oleh adanya anggapan yang kuat 

dari siswa bahwa mata pelajaran kimia sangat sulit untuk dipahami, dipelajari dan 

sebahagian siswa menganggap pelajaran kimia sangat membosankan.  

                                                 
2 Mastur Faizi, Ragam Metode Mengajarkan Eksakta Pada Murid, (Jogjakarta: Diva 

Press, 2013), h. 245. 

 
3 Wawancara dengan Siti Hartati, Guru Kimia di SMAN 1 Labuhanhaji Timur Pada 

Tanggal 09 Juni 2017 Melalui Telepon.     
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Sesuai dengan hasil wawancara di atas, guru sudah menggunakan model 

pembelajaran namun dalam pelaksanaannya kurang optimal, sehingga siswa 

kurang antusias, kurang merespon pembelajaran dan kurang aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Hal itu dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang 

masih rendah pada pelajaran kimia terutama pada materi kimia unsur.  

Hasil diatas membuktikan bahwa jumlah seluruh siswa kelas XII IPA di 

SMA Negeri 1 Labuhanhaji Timur sebanyak 49 siswa,  pada pembelajaran  materi 

kimia unsur hanya 50% siswa yang mampu  mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM), sedangkan siswa yang tidak mencapai KKM diberikan peluang 

untuk mengerjakan remedial materi kimia unsur. Adapun nilai batas Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) di SMA Negeri 1 Labuhanhaji Timur untuk materi 

kimia unsur yakni 80. 

Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa menjadi 

nyaman dan tertarik untuk belajar, hal ini tercipta apabila guru menggunakan 

model pemecahan masalah nyata yang ada di kehidupan sehari-hari dan 

menggunakan media pembelajaran yang relevan sehingga menyebabkan 

pembelajaran lebih menarik, bermakna dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Dengan demikian sukses atau tidaknya proses pembelajaran diukur dengan hasil 

belajar. Hasil belajar adalah indikator tercapainya tujuan pelajaran yang telah 

diajarkan atau mengukur kemampuan peserta didik setelah mendapatkan 

pengalaman belajar dalam suatu mata pelajaran tertentu.4  

                                                 
4 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2000), h.5 
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Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik, pengertian 

ini berarti tujuan belajar dari siswa itu hanya sekedar mendapatkan atau 

menguasai pengetahuan. Sebagai konsekuensi pengertian seperti ini dapat 

membuat suatu kecendrungan anak menjadi pasif, karena hanya menerima 

informasi atau pengetahuan yang diberikan oleh gurunya, sehingga pengajaran 

bersifat theacer centered.   

Theacer centered berarti guru memegang posisi kunci dalam proses 

belajar mengajar di kelas, maka dari itu guru harus mampu menerapkan model 

yang bervariasi sehingga model pembelajaran yang digunakan diharapkan mampu 

menjadi alat ukur tercapainya hasil belajar siswa diikutsertakan dengan penerapan 

media pembelajaran sehingga guru dapat meningkatkan propesionalismenya 

untuk penguasaan berbagai macam model pembelajaran dan media pembelajaran. 

Salah satu cara untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran dan media yang relevan. Model pembelajaran 

merupakan pola umum prilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. Joy & Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah 

suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum 

(rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, 

dan membimbing pembelajaran dikelas atau yang lain.5  

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah suatu model 

pembelajaran yang sejak awal siswa dihadapkan pada suatu masalah, kemudian 

diikuti oleh proses pencarian informasi baik melalui buku paket maupun 

                                                 
5 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta 

: Raja Grafindo Persada, 2013). h.153. 
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memanfaatkan internet yang bersifat student centered.6 Media dalam dunia 

pendidikan adalah alat dan bahan kegiatan pembelajaran di mana komponen 

sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi intruksional di 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Media yang 

digunakan peneliti sebagai solusi pemecahan masalah untuk mendukung model 

Problem Based Learning (PBL) adalah media Word Square.  

Media Word Square mirip seperti mengisi teka-teki silang tetapi bedanya 

jawaban sudah ada namun disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan 

dengan sembarang huruf penyamar atau pengecoh, dengan media ini dapat 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membuat pelajaran lebih 

mudah dipahami dan lebih lama diingat. 

Penelitian lain yang mendukung keberhasilan model Problem Based 

Learning (PBL) adalah penelitian yang dilakukan oleh Ikawati dengan judul 

penerapan model Problem Based Learning (PBL) untuk meningkatkan aktivitas 

dan ketercapaian kompetensi siswa kelas XI MIA 4 SMA 1 Kudus. Hasil 

penelitiannya yaitu penerapan Problem Based Learning (PBL) dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dilihat dari ketuntasan siswa meningkat dari 73,53% 

siswa tuntas dengan rata-rata 81,18 pada siklus I menjadi 100% siswa tuntas 

dengan rata-rata 87,79 pada siklus II. Pembelajaran dengan model PBL juga dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa.7  

                                                 
6 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2016), h. 215. 

 
7 Agnes Ikawati, Penerapan Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan 

Aktivitas Dan Ketercapaian Kompetensi Siswa Kelas XI MIA 4 SMA 1 KUDUS, Skripsi, 

(Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), h.93.  
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Efektifitas model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) berbantu media Word Square terhadap hasil belajar pada 

materi  kimia unsur di SMA Negeri 1 Labuhanhaji Timur ” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah penelitian ini adalah bagaimana keefektifan penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantu media Word Square 

terhadap hasil belajar pada materi kimia unsur di SMA Negeri 1 Labuhanhaji 

Timur ? 

 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantu media Word 

Square pada pembelajaran kimia unsur di SMA Negeri 1 Labuhanhaji Timur. 

 

D. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data.8  

Titik fokus dalam penelitian merupakan anggapan dasar, anggapan dasar 

sangat dibutuhkan dalam penelitian karena dapat menjadi arah dan titik tolak 

                                                 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 2016), h. 96. 
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dalam pelaksanaan penelitian  Sehubungan dengan ini, maka hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: 

Ha : Pembelajaran pada materi kimia unsur lebih efektif jika diterapkan 

model Problem Based Learning (PBL) berbantu media Word Square 

daripada tanpa diterapkan model Problem Based Learning (PBL) 

berbantu media Word Square 

H0 : Pembelajaran pada materi kimia unsur tidak lebih efektif jika diterapkan 

model Problem Based Learning (PBL) berbantu media Word Square 

daripada tanpa diterapkan model Problem Based Learning (PBL) 

berbantu media Word Square. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, manfaat yang diharapkan dan hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat bagi siswa 

Siswa termotivasi untuk belajar sehingga aktif dalam kegiatan belajar dan 

dalam memecahkan masalah sendiri serta meningkatkan minat dalam 

pembelajaran dan  meningkatkan hasil belajar yang optimal dalam pelajaran kimia 

melalui penerapan model  yang sesuai dengan materi yang diajarkan oleh guru. 

2. Manfaat bagi guru 

Bagi guru diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan pada 

tingkat teoritis dan sebagai alternatif bagi guru untuk memilih model 

pembelajaran yang variatif, sehingga minat dan pemahaman konsep siswa lebih 

meningkat dan guru termotivasi untuk menerapkan model pembelajaran lainnya. 
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3. Manfaat bagi sekolah  

Bagi sekolah diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk meningkatkan 

mutu belajar di sekolah tersebut dan sebagai sarana untuk mencapai target 

keberhasilan siswa. 

4. Manfaat bagi penulis 

Untuk sarana belajar dan mengembangkan potensi yang didapatkan di 

bangku perkuliahan ke dalam kegiatan pembelajaran dan untuk mengetahui 

peningkatan minat belajar dan pemahaman konsep siswa dengan penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantu media Word Square serta 

melatih kemampuan mengajar bekal peneliti sebagai calon guru kimia yang akan 

mendatang untuk siap terjun kelapangan sesuai kebutuhan dilapangan sehingga 

mampu menjadi guru yang profesional dibidang pendidikan khususnya mata 

pelajaran kimia. 

 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah dalam 

karya tulis ini, oleh karena itu penulis mendefinisikan istilah-istilah penting yang 

menjadi kajian utama dalam karya tulis ini, yaitu :  

1. Efektifitas  

Efektifitas merupakan hubungan antara outcome dan output. Efektifitas 

mengacu pada hubungan antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu 

organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang 
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dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan.9 Efektifivas yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu seberapa jauh peningkatan nilai yang diperoleh siswa 

pada penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan 

Word Square 

2. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu 

model pembelajaran yang mana siswa sejak awal dihadapkan pada suatu masalah, 

kemudian diikuti oleh proses pencarian informasi yang bersifat student centered.10 

Dalam konteks penelitian ini  Problem Based Learning (PBL) didefinisikan 

sebagai lingkungan belajar yang di dalamnya menggunakan masalah untuk 

belajar. Model ini diterapkan dalam penelitian dengan langkah-langkah yang 

sesuai dengan sintaks Problem Based Learning (PBL) 

3. Media Word square 

Word square adalah penjari kata yang bermakna yang terdapat didalam 

kotak, mirip seperti mengisi teka-teki silang tetapi bedanya jawabannya sudah ada 

namun disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan dengan sembarang 

huruf penyamar atau pengecoh11. Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud 

dengan media Word square adalah kata-kata yang disusun secara acak sehingga 

                                                 
9 Gusti Agung Rai, Audit Kinerja Pada Sektor Publik, (Jakarta: Selemba Empat,2008), h. 

23-24. 

 
10 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media,2016), h. 215. 

 

             11 Andayani, Problema dan Aksioma Dalam Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia, 

(Jogjakarta: CV. Budi Utama, 2015), h. 25. 

 

 



10 

 

dapat dibaca secara vertikal ataupun horizontal namun ditambah huruf-huruf lain 

sebagai pengecoh. 

4. Materi kimia unsur   

Kimia Unsur atau hanya disebut unsur adalah suatu zat/bahan yang 

homogen dan hanya terdiri dari satu macam atom (unit terkecil dari setiap 

unsur).12 Unsur adalah suatu zat tunggal yang sudah tidak dapat diuraikan lagi 

menjadi zat yang lebih sederhana.13 

5. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai 

akibat perbuatan belajar dan dapat diamati melalui penampilan siswa.14 Dalam 

konteks penelitian ini, hasil belajar yang diharapkan oleh peneliti adalah 

peningkatan nilai siswa pada pembelajaran kimia unsur yang dilihat dari nilai 

pretest dan posttest serta hasil belajar akan tersimpan dalam jangka waktu yang 

lama 

                                                 
12 Fathah Dian Sari, Kamus Pintar Kimia, (Jogjakarta: Pustaka Makmur, 2013), h.273. 

 
13 Crys Fajar Partana, Kimia SMPKelas VII, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2008), h. 

33. 
14 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), h. 37.  
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

A. Belajar dan Pembelajaran  

Menurut perspektif imam Al-Ghazali belajar merupakan suatu proses 

pengalihan ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa. Guru yang baik menurut 

imam Al-Ghazali adalah guru yang di samping memahami perbedaan tingkat 

kemampuan dan kecerdasan muridnya, juga memahami bakat, tabi’at dan 

kejiwaan muridnya sesuai dengan tingkat perbedaan usianya.1  

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut teori Gestalt hal 

yang penting ada dalam belajar adalah adanya penyesuaian pertama yaitu 

memperoleh respons yang tepat untuk memecahkan problem yang dihadapi. 

Belajar yang penting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi 

mengerti atau memperoleh insight (pemahaman).2 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut 

meliputi tujuan, materi, metode dan evaluasi.3 Pembelajaran menurut E. Mulyasa 

adalah aktualisasi kurikulum yang menuntut keaktifan guru dalam menciptakan 

                                                 
1 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003), h. 98. 

 
2 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h.2. 

 
3 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2013), h.1. 
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dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang 

diprogramkan. Guru harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan 

dan penggunaan media pembelajaran, pemilihan dan penggunaan metode 

mengajar, keterampilan menilai hasil-hasil peserta didik serta memilih dan 

menggunakan strategi atau pendekatan pembelajaran.4 

Belajar dan pembelajaran adalah proses memanusia kan manusia sejak 

masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang 

disampaikan dalam bentuk pengajaran bertahap. Al-Ghazali menekankan bahwa 

proses belajar dan pembelajaran mengarah kepada perubahan tingkah laku. 

Menurut Gagne dan Briggs pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang 

dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal.5  

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang untuk perubahan tingkah laku 

yang baru, menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan 

pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun antara unsur manusiawi, 

material, fasilitas dan rencana yang saling mempengaruhi untuk mencapai suatu 

tujuan. 

 

                                                 
4 E. Mulyasa, Implementasi kurikulum 2014 panduan pembelajaran KBK, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2006), h. 177. 

5 Lefudin, Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Budi Utama, 2017), h. 13. 
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B. Hasil Belajar 

1. Pengertian hasil belajar  

Hasil belajar merupakan gambaran tentang kemajuan atau perkembangan 

peserta didik selama belajar, sejak dari awal mula mengikuti program pendidikan 

sampai pada saat mereka mengakhiri program pendidikan yang ditempuhnya. 

Purwanto mengatakan bahwa hasil belajar adalah indikator tercapainya tujuan 

pelajaran yang telah diajarkan atau mengukur kemampuan peserta didik setelah 

mendapatkan pengalaman belajar dalam suatu mata pelajaran tertentu.6 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar dari sisi guru, tindak mengajar diakiri dengan proses evaluasi hasil 

belajar. Dari sisi peserta didik, belajar merupakan berakirnya penggal dan puncak 

proses belajar. Hasil belajar tersebut dapat dibedakan menjadi dampak pengajaran 

dan dampak pengiring. Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat diukur seperti 

yang tertuang dalam raport, angka dalam ijazah. Dampak pengiring adalah terapan 

pengetahuan dan kemampuan dibidang lain.7 

Hasil belajar meliputi kecakapan, informasi, pengertian dan sikap. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. 

Artinya, hasil pembelajaran yang di kategorisasi oleh para pakar pendidikan 

                                                 
6 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2000), h.5. 

 
7 Dimayati, dan Mujdiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 

3-4. 
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sebagaimana tersebut diatas tidak dilihat secara pragmentaris atau terpisah, tetapi 

secara komfrehensif.8 

2. Tipe-tipe hasil belajar 

Tujuan pedidikan yang ingin dicapai dapat dikategorikan menjadi tiga 

bidang yakni bidang kognitif (penguasaan intelektual), bidang afektif 

(berhubungan dengan sikap dan nilai) serta bidang psikomotor 

(kemampuan/keterampilan bertindak). Ketiganya tidak berdiri sendiri, tapi 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.9 

a. Ranah kognitif 

Dalam hubungan dengan satuan pelajaran, ranah kognitif memegang 

peranan paling utama, yang menjadi tujuan pengajaran pada umumnya adalah 

peningkatan kemampuan siswa dalam aspek kognitif. Aspek kognitif dibedakan 

atas enam jenjang menurut taksonomi Bloom, yaitu pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis dan penilaian.10 

b. Ranah afektif 

Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar afektif 

tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti atensi/perhatian terhadap 

pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas dan 

kebiasaan belajar.  

                                                 
8 Muhammad, Thobrani dan arif  mustafa, Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Ar- 

Ruzz Media, 2013), h.123. 

 
9 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2013), h.49. 

 
10 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 101-113. 
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c. Ranah psikomotorik 

Hasil belajar tipe ranah psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan 

(skill) dan kemampuan bertindak individu (seseorang). Dalam proses belajar 

mengajar di sekolah saat ini tipe hasil belajar kognitif lebih dominan jika 

dibandingkan dengan tipe hasil belajar bidang afektif dan psikomotorik, sekalipun 

demikian tidak berarti bidang afektif dan psikomotorik dapat diabaikan. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar  

Menurut Slameto ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu:  

a. Faktor intern, yaitu faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar 

seperti faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan.  

b. Faktor ekstern, yaitu faktor yang ada di luar individu seperti faktor 

keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

Muhibbin Syah menyatakan bahwa secara global faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni: 

a. faktor internal yaitu faktor dari dalam diri siswa, yakni keadaan/kondisi 

jasmani dan rohani siswa 

b. faktor eksternal yaitu kondisi dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di 

sekitar siswa 

c. faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar siswa meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.11 

                                                 
11 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009), h.144. 
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Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan hasil belajar merupakan hasil 

akhir dari proses pembelajaran yang menggambarkan tentang kemajuan atau 

perkembangan peserta didik selama belajar. Hasil belajar juga indikator yang 

digunakan  untuk mengukur kemampuan, pemahaman, tingkah laku dan 

keterampilan peserta didik. Jadi, hasil belajar dalam konteks penelitian ini adalah 

hasil belajar siswa pada materi kimia unsur yang diperoleh melalui tes yang 

diberikan kepada sampel penelitian.  

 

C. Model Pembelajaran  

Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum dan 

lain-lain. Setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain 

pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai.12 

1. Pengertian Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning (PBL)  adalah suatu model pembelajaran yang 

mana siswa sejak awal dihadapkan pada suatu masalah kemudian diikuti oleh 

proses pencarian informasi yang bersifat student centered. Pada aspek filosofi, 

PBL dipusatkan pada siswa yang dihadapkan pada suatu masalah, sementara 

                                                 
12 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Vrogresif, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, t.t), h. 22. 
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subject based learning guru menyampaikan pengetahuannya kepada siswa 

sebelum menggunakan masalah untuk memberi ilustrasi pengetahuan tadi.13 

Model pembelajaran pokok dalam Problem Based Learning (PBL)   

berupa belajar dalam kelompok kecil dengan sistem tutorial. Pada dasarnya, 

Problem Based Learning (PBL) dikembangkan untuk membantu siswa guna 

memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun 

pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini 

cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks. 

2. Karakteristik Problem Based Learning (PBL) 

Karakteristik dari model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

menurut Tan adalah sebagai berikut 14:  

a. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran 

b. Biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang 

disajikan secara mengambang 

c. Masalah membuat pembelajaran tertantang untuk mendapatkan 

pembelajaran di ranah yang baru 

d. Sangat mengutamakan belajar mandiri 

e. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu 

sumber saja. 

                                                 
13 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2016), h.215-216.  

 
14 Taufik amir, Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning (PBL), (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2010), h.22. 
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f. Pembelajarannya kolaboratif, komunikatif dan kooperatif. Pembelajar 

belajar dalam kelompok, berinteraksi, saling mengajarkan dan melakukan 

presentasi. 

3. Langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

a. Mengidentifikasi masalah dan klarifikasi kata-kata sulit yang ada di 

dalam skenario 

b. Menentukan masalah  

c. Anggota kelompok mendiskusikan dan menjelaskan masalah tersebut 

berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki 

d. Menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

e. Memilih solusi yang paling tepat sebagai penyelesaian masalah 

f. Belajar mandiri, siswa belajar mandiri untuk mencari informasi yang 

berhubungan dengan tujuan pembelajaran 

g. Setiap anggota kelompok menjelaskan hasil belajar mandiri mereka dan 

saling berdiskusi. Membangun bentuk kesepakatan sebagai dasar 

penyelesaian masalah, dan mengevaluasi solusi yang telah disepakati 

bersama.15 

4. Kelebihan dan kekurangan Problem Based Learning (PBL) 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) memiliki beberapa 

kelebihan, di antaranya sebagai berikut16:  

                                                 
15 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2016), h. 226. 

 
16 Putra, Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis Sains, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 

h.82. 
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a. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan lantaran ia yang 

menemukan konsep tersebut 

b. Melibatkan secara aktif dalam memecahkan masalah menuntut 

keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi  

c. Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran, karena masalah-masalah 

diselesaikan langsung 

d. Menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi 

dan menerima pendapat orang lain serta menanamkan sikap sosial yang 

positif dengan siswa lainnya. 

e. Pengkondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi 

terhadap pembelajaran dan temannya, sehingga pencapaian ketuntasan 

belajar siswa dapat diharapkan  

f. Problem Based Learning (PBL) diyakini pula dapat menumbuh 

kembangkan kemampuan kreativitas siswa, baik secara individual atau 

kelompok, karena hampir di setiap langkah menuntut adanya keaktifan 

siswa 

Adapun kekurangan dari model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL)  yaitu:  

a. Bagi siswa yang malas, tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai 

b. Membutuhkan banyak waktu dan dana 

c. Tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan model Problem 

Based Learning(PBL) 
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5. Sintaks Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Tabel 2.1 Sintaks model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 17 

Tahap Sintaks PBL Tingkah laku guru 

Tahap-1 Orientasi siswa 

pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

mengajukan fenomena, demonstrasi, atau 

cerita untuk memunculkan masalah, 

memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

pemecahan masalah yang dipilih  

Tahap-2  Mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

Guru membantu siswa untuk 

mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah tersebut  

Tahap-3 Membimbing 

penyelidikan 

individual 

maupun 

kelompok  

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah 

Tahap-4 Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya 

yang sesuai, seperti laporan, video dan 

model serta membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan temannya 

Tahap-5 Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah  

Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses 

yang mereka gunakan  

 (Sumber: Jamil, 2016) 

 

D. Media Pembelajaran  

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan.18 Media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan 

                                                 
17 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2016), h. 223. 

 
18 Arif S. Sadiman, Media Pendidikan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6. 
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tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya, manfaat praktis dari penggunaan 

media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar yaitu: 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2. Dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa 

dan lingkungannya. 

Secara lebih khusus media dikatakan sebagai sarana fisik untuk 

menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Sarana fisik tersebut dapat berupa 

buku, tape rekorder, kaset, kamera, video, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi 

dan komputer. Sependapat dengan pendapat di atas, menyatakan bahwa dalam 

konteks pendidikan media biasa disebut sebagai fasilitas pembelajaran yang 

membawa pesan kepada pembelajar. Media dapat dikatakan pula sebagai bentuk-

bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio visual dan peralatannya, sehingga 

media dapat dimanipulasi, dilihat, dibaca dan didengar. Dengan demikian media 

pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat-alat grafis, photografis atau elektronis 

yang dapat digunakan untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali 

informasi visual dan verbal.19 

1. Media Word Square 

Word Square dalam arti bahasa terdiri atas dua suku kata di antaranya 

Word yang berarti kata dan Square yang berarti pencari. Jadi menurut bahasa arti 

                                                 
19 Sudirman, Media dan Model-model Pembelajaran Inovatif, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 

2013), h. 15. 
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Word Square adalah pencari kata. Word Square adalah sejumlah kata yang 

bermakna yang disusun ke kanan, ke atas atau miring di antara beberapa kata acak 

yang tidak bermakna dapat dijadikan permainan kata agar siswa dapat memahami 

konsep yang direncanakan guru. Word Square mirip seperti mengisi teka-teki 

silang tetapi bedanya jawaban sudah ada namun disamarkan dengan 

menambahkan kotak tambahan dengan sembarang huruf/ angka penyamar atau 

pengecoh.  

Langkah-langkah dalam penerapan media Word Square, diantara nya 

sebagai berikut :  

a. Guru menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai 

b. Guru membagikan lembaran kegiatan sesuai contoh. 

c. Siswa menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai 

jawaban secara vertikal, horizontal maupun diagonal 

d. Berikan poin setiap jawaban dalam kotak.20 

Beberapa kelebihan dari media Word Square yaitu : 

a. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, sebab ia akan terus 

mengarsir huruf sesuai dengan jawabannya. 

b. Menghindari rasa bosan siswa dalam belajar, sebab adanya aktivitas yang 

tidak membuat anak jenuh dan bosan mengikuti pembelajaran. 

Kekurangan media Word Square: 

1. Dengan materi yang telah dipersiapkan, akhirnya dapat menumpulkan 

kreativitas siswa. 

                                                 
20 Endang Komara, Belajar Dan Pembelajaran Interaktif, (Bandung: Refika Aditama, 

2014), h. 52. 
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2. Siswa tinggal menerima bahan mentah. 

 

E. Pembelajaran Kimia Unsur  

1. Kelimpahan unsur-unsur di alam 

Dari 118 unsur yang diketahui, sekitar 90 unsur berada di alam dan 

sisanya merupakan unsur sintesis (unsur buatan). Sebagian dari unsur tersebut 

terdapat sebagai unsur bebas, tetapi lebih banyak yang berupa senyawa. Sebagian 

besar logam diperoleh dari deposit tanah, bahan-bahan alam yang mengandung 

unsur atau senyawa tertentu disebut mineral. Mineral yang mengandung unsur 

atau senyawa tertentu dengan konsentrasi cukup tinggi dan diolah agar bernilai 

ekonomis disebut bijih.  

Unsur-unsur di alam lebih banyak berupa senyawa dibandingkan dalam 

keadaan bebas sesuai bentuk unsurnya. Unsur gas mulia terdapat dalam bentuk 

bebas dan unsur gas mulia ditemukan dalam bentuk senyawa alami di alam. 

Unsur-unsur gas mulia (helium, neon, kripton, xenon dan radon) termasuk dalam 

90 jenis unsur yang terdapat di alam, sedangkan sisanya merupakan unsur buatan 

seperti plutonium dan amerisium.  

Beberapa unsur logam dapat ditemukan dalam keadaan bebas maupun 

dalam bentuk senyawa seperti emas, perak, platina dan tembaga. Unsur nonlogam 

juga ada dalam bentuk senyawa seperti oksigen, belerang, nitrogen, dan karbon. 

Unsur-unsur yang paling melimpah di kulit bumi adalah oksigen, silikon dan 

aluminium. Sumber komersial dari oksigen dan nitrogen adalah udara. 

Kelimpahan unsur nitrogen dalam udara 78,09% dan oksigen 20,94% sedangkan 

unsur lainnya kurang dari 1%. Beberapa unsur diperoleh dari air laut misalnya 
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natrium, klorin, magnesium dan bromin. Konsentrasi unsur terbesar dalam air laut 

adalah klorida sebesar 18,980 g/kg air laut, kemudian diikuti unsur natirum 

sebesar 10,556 g/kg air laut.  

Pada umumnya unsur-unsur logam terkandung dalam batuan sebagai 

senyawa yang disebut mineral bijih logam. Berbagai bijih logam tersebar di 

seluruh Indonesia dan beberapa di antaranya tercantum dalam tabel dibawah ini.21 

  Tabel 2.2 Beberapa Mineral Bijih Logam  

Logam Mineral Rumus 

Besi Hematit 

Magnetit 

Siderit 

Pirit 

Fe2O3 

Fe3O4 

FeCO3 

FeS2 

Nikel Pentlandit 

Garnerit 

(FeNi)S 

H2(NiMg)SiO4.2H2O 

Timah Kasiterit SnO2 

Tembaga Kalkopirit CuFeS2 

  (Sumber : Ariharnanto, 2009) 

Untuk memperoleh logam-logam berat seperti besi, timah dan tembaga 

dari bijihnya biasa dilakukan melalui langkah-langkah pemekatan, pengeringan, 

pembakaran (untuk bijih yang bukan oksida), reduksi dan pemurnian. Aluminium 

diperoleh melalui elektrolisis 

2. Sifat fisis dan sifat kimia unsur-unsur  

Penggunaan suatu unsur atau senyawanya selalu didasarkan pada sifat-sifat 

unsur tersebut. Sifat fisik suatu unsur menyangkut wujud, kekerasan, warna, bau, 

titik didih, jari-jari atom dan kalor jenis. Adapun sifat-sifat kimia suatu unsur 

menyangkut kereaktifan, daya oksidasi- reduksi dan sifat asam basa. Sifat kimia 

                                                 
21 Ari Harnanto, Kimia 3 Untuk SMA/MA Kelas XII, (Jakarta: Pusat Perbukuan, 2009), h. 

65.   
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unsur dapat berkaitan dengan sifat fisiknya, misal kereaktifan unsur yang 

dikaitkan dengan energi ionisasinya.  

a. Gas mulia 

Gas mulia dalam sistem periodik terdapat golongan VIIIA. Gas mulia 

dahulu juga disebut golongan nol. Gas mulia terdiri atas unsur-unsur helium (He), 

neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr), xenon (Xe) dan radon.  

1) Sifat fisis gas mulia 

Beberapa data sifat sifat fisis gas mulia dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini.22  

   Tabel 2.3 Sifat fisis gas mulia  

Sifat  He Ne Ar Kr Xe Rn 

Nomor atom  2 10 18 36 54 86 

Konfigurasi 

elektron  

2 2 8 2 8 8 2 8 18 

8 

2 8 18 

18 8 

2 8 18 32 

18 8 

Jari-jari atom 0,50 0,65 0,95 1,10 1,30 1,45 

Titik leleh (°C) -272,2 -248,6 -189,4 -157,2 -111,8 -71 

Titik didih (°C) -268,9 -246,0 -185,9 -153,4 -108,1 -62 

Afinitas elektron  -48 -120 -96 -96 -77 - 

Energi Ionisasi 2640 2080 1520 1350 1170 1040 

Keelektronegatifan  - - - 3,1 2,4 2,1 

 (Sumber : Omang Komarudin, 2013) 

Unsur-unsur gas mulia mengandung 8 elektron pada kulit terluarnya 

kecuali He mengandung 2 elektron, energi ionisasinya sangat tinggi, akibatnya 

unsur-unsur gas mulia sukar bereaksi dengan unsur-unsur lainnya, titik leleh dan 

titik didihnya sangat rendah, namun baik titik leleh maupun titik didih semakin ke 

bawah semakin tinggi, sesuai dengan semakin besarnya massa atom gas mulia, 

molekul gas mulia monoatomik.  

 

                                                 
22 Omang Komarudin, Pocket Book Kimia SMA, (Jakarta: Cmedia, 2013), h. 179. 
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2) Sifat kimia gas mulia  

Kereaktifan gas mulia sangat rendah, gas mulia bersifat inert/lembam 

atau sukar beraksi. Hal ini berhubungan dengan konfigurasi elektron terluar dari 

gas mulia yang stabil yaitu 8 elektron terluar kecuali helium. Kestabilan unsur-

unsur gas mulia tercermin dari besarnya energi ionisasi (menunjukkan sukarnya 

melepaskan elektron) dan rendahnya afinitas elektron (menunjukkan kecilnya 

kecenderungan untuk menyerap elektron. Makin besar jari-jari atom gas mulia 

makin besar keraktifannya 

b. Halogen  

Halogen merupakan unsur-unsur nonlogam di mana terdapat dalam bentuk 

molekul diatomik. Halogen berada pada golongan VIIA dalam sistem periodik. 

Halogen berasal dari bahasa Yunani yang berarti “pembentuk garam” disebut 

demikian karena unsur-unsur halogen dapat bereaksi dengan logam membentuk 

garam 

1) Sifat fisis halogen  

Beberapa data sifat-sifat fisis halogen dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini.23  

Tabel 2.4 Sifat fisis halogen  

Sifat Fisis Fluor Klor Brom Iod Astatin  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Nomor Atom  9 17 35 53 85 

Konfigurasi elektron 2 7 2 8 7 2 8 18 7 2 8 18 

18 7 

2 8 18 32 

18 7 

Jari-jari atom  72 99 115 133 155 

Titik leleh (°C) -220 -101 -7 114 302 

Titik didih (°C) -188 -35 59 184 337 

                                                 
23 Budi Utami, Kimia 3 Untuk SMA/MA Kelas XII, (Jakarta: Pusat Perbukuan, 2009), h. 

62. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Afinitas Elektron  -328 -349 -325 -295 -2 

Energi ionisasi 

(kJ/mol) 

1680 1250 1140 1008 912 

Keelektronegatifan  4,0 3,0 2,8 2,5 2,2 

    (Sumber : Budi, 2009) 

Dari tabel di atas tampak bahwa titik leleh dan titik didih naik seiring 

dengan bertambahnya nomor atom. Hal ini karena fakta menunjukkan bahwa 

molekul-molekul yang lebih besar mempunyai gaya tarik menarik Van Der Waals 

yang lebih besar daripada yang dimiliki molekul-molekul yang lebih kecil. 

Kecuali gas mulia, halogen mempunyai energi ionisasi dan elektronegatifitas yang 

paling tinggi dari golongan unsur manapun. Dari unsur golongan VIIA, fluor lah 

yang paling erat mengikat elektron-elektronnya dan iod yang paling lemah. 

Kecenderungan ini bisa dikaitkan dengan ukuran atom halogen. 

2) Sifat kimia   

Kelarutan halogen dalam air, dari atas ke bawah dalam satu golongan 

semakin kecil. Halogen dengan air akan mengalami peristiwa disproporsionasi 

kecuali fluorin, karena fluorin hanya mempunyai 1 bilangan oksidasi. Unsur 

halogen merupakan unsur yang reaktif. Unsur halogen memiliki tujuh elektron 

valensi yang memudahkan halogen menarik elektron dan menjadikannya ion 

negatif. Di antara kelima unsur halogen, fluorin adalah yang paling reaktif karena 

ikatan F-F merupakan ikatan paling lemah di antara unsur halogen lainnya. Dalam 

satu golongan semakin ke bawah, elektronegativitas unsur-unsur halogen semakin 

kecil. 

Ada dua jenis asam yang dibentuk oleh halogen, yaitu asam halida dan 

asam oksihalida. Asam halida dalam satu golongan dari atas ke bawah, kekuatan 
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asam halida semakin besar sehingga molekul HX mudah putus dan mudah 

menghasilkan ion H+. Asam oksihalida adalah asam dengan bilangan oksidasi 

(biloks) positif (+1, +3, +7) karena adanya oksigen di dalamnya. Biloks positif ini 

tidak berlaku untuk F tetapi berlaku untuk Cl, Br, dan I. Hal ini karena semakin 

banyak jumlah atom oksigen pada asam oksihalida, kekuatan asam semakin besar.   

c. Alkali 

Unsur logam alkali (IA) terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, 

sesium dan fransium. Unsur ini mempunyai energi ionisasi paling kecil karena 

mempunyai konfigurasi ns1. Oleh karena itu, unsur logam alkali mudah 

melepaskan elektron dan merupakan reduktor paling kuat. 

1) Sifat fisis logam alkali 

Beberapa sifat fisis logam-logam alkali dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini.24  

  Tabel 2.5 sifat-sifat fisis unsur alkali  

Sifat fisis Li Na K Rb Cs 

Nomor Atom  3 11 19 37 55 

Konfigurasi elektron  2 1 2 8 1 2 8 8 1 2 8 18 8 1 2 8 18 18 

8 1 

Jari-jari Atom  0,155 0,190 0,235 0,248 0,267 

Titik leleh (°C) 179 97,6 63 39 28 

Titik didih (°C) 1317 892 770 688 678 

Afinitas Elektron  60,4 52,2 48,9 47,7 46,0 

Energi ionisasi 

(kJ/mol) 

520 496 419 403 375 

Keelektronegatifan  1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 

  (Sumber : Budi, 2009) 

                                                 
24 Budi Utami, Kimia 3 Untuk SMA/MA Kelas XII, (Jakarta: Pusat Perbukuan, 2009), h. 

65. 
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 Unsur alkali merupakan logam lunak, berwarna putih mengkilap, 

konduktor yang baik dan mempunyai titik leleh yang rendah serta ditemukan 

dalam bentuk garamnya. Unsur-unsur pada golongan ini mempunyai energi 

ionisasi dan keelektronegatifan rata-rata yang paling rendah. Hal ini dikarenakan 

ukuran atom dan jarak yang relatif besar antara elektron terluar dengan inti. 

2) Sifat kimia logam alkali 

Logam alkali termasuk logam yang sangat reaktif karena merupakan 

pereduksi kuat. Ia mudah bereaksi dengan air, halogen, gas hidrogen, oksigen, 

belerang dan nitrogen. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, kecenderungan 

logam alkali untuk menghasilkan senyawa peroksida atau superperoksida semakin 

besar karena sifat unsurnya semakin reaktif.  

Dalam satu golongan semakin ke bawah sifat logam alkali semakin kuat. 

Oleh karena itu, sifat basa golongan alkali semakin ke bawah juga semakin besar. 

Basa senyawa alkali semuanya mudah larut dalam air, kelarutannya dalam air 

makin ke bawah semakin besar. Warna nyala logam alkali litium berwarna merah, 

natrium warna kuning, kalium warna ungu, rubidium warna merah, cesium warna 

biru.  

d. Alkali tanah 

Unsur-unsur logam alkali tanah (IIA) ini terdiri dari Be, Mg, Ca, Sr, Ba 

dan Ra. Golongan ini mempunyai sifat-sifat yang mirip dengan golongan IA. 

Perbedaannya adalah bahwa golongan IIA ini mempunyai konfigurasi elektron ns2 

dan merupakan reduktor yang kuat. Meskipun lebih keras dari golongan IA, tetapi 
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golongan IIA ini tetap relatif lunak, perak mengkilat, dan mempunyai titik leleh 

dan kerapatan lebih tinggi.  

1) Sifat fisik alkali tanah 

Beberapa sifat fisis logam-logam alkali tanah dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini.25 

  Tabel 2.6 sifat fisis alkali tanah  

Sifat Be Mg Ca Sr Ba 

Nomor atom  4 12 20 38 56 

Konfigurasi 

elektron  

2 2 2 8 2 2 8 8 2 2 8 18 8 

2 

2 8 18 18 

8 2 

Jari-jari atom  0,89 1,36 1,74 1,91 1,98 

Titik leleh (°C) 1287 650 842 777 727 

Titik didih (°C) 2471 1090 1484 1382 1897 

Afinitas elektron  240 230 156 168 52 

Energi ionisasi 

(kJ/mol) 

899,4 737,7 589,8 549,5 502,9 

Keelektronegatifan  1,5 1,2 1,0 1,0 0,9 

  (Sumber: Budi, 2009) 

Unsur-unsur logam alkali tanah selalu berwujud padat pada suhu ruangan. 

Hal ini karena titik didih dan titik leleh alkali tanah lebih tinggi daripada suhu 

ruangan. Logam alkali tanah bersifat lebih keras daripada logam alkali. Hal ini 

disebabkan massa jenis logam alkali tanah lebih besar daripada kerapatan logam 

alkali. Kekerasannya berkisar dari barium yang kira-kira sama keras dengan 

timbal, sampai berilium yang cukup keras untuk menggores kebanyakan logam 

lainnya. Golongan ini mempunyai struktur elektron yang sederhana, unsur-unsur 

logam alkali tanah mempunyai 2 elektron yang relatif mudah dilepaskan. Selain 

energi ionisasi yang relatif rendah, keelektronegatifan rata-rata golongan ini juga 

                                                 
25 Budi Utami, Kimia 3 Untuk SMA/MA Kelas XII, (Jakarta: Pusat Perbukuan, 2009), h. 

67.  
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rendah dikarenakan ukuran atomnya dan jarak yang relatif besar antara elektron 

terluar dengan inti. 

2) Sifat kimia alkali tanah 

Logam alkali tanah dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat 

pereduksinya semakin kuat. Sifat logam dan sifat basa dari berilium ke barium 

semakin kuat. Semakin banyak basa terlarut, kemungkinan ionisasi membentuk 

OH- makin besar sehingga basa semakin kuat. Jika logam alkali tanah dibakar, 

maka akan muncul warna-warna yang khas dan menarik. Oleh karena itu banyak 

dimanfaatkan untuk kembang api. Logam alkali tanah mengalami reaksi redoks 

yang sama dengan logam alkali, hanya saja mereka melepaskan dua elektron, 

logam alkali tanah cenderung kurang reaktif dibandingkan dengan logam alkali 

karena energi ionisasinya lebih besar daripada logam alkali tanah. 

3. Kegunaan unsur-unsur golongan utama  

a. Gas mulia 

1) Helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara, serta sebagai 

campuran oksigen untuk pernapasan para penyelam 

2) Neon digunakan dalam dunia reklame, selain itu neon juga digunakan 

dalam peralatan elektronik seperti stabilizer tegangan dan tombol waktu 

(alarm) 

3) Argon berfungsi untuk mengisi bola lampu filamen 

4) Kripton digunakan sebagai gas pengisi lampu filamen sebagai ganti 

argon karena lebih rendah daya hantar panasnya sehingga lebih efisien 
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5) Xenon digunakan sebagai gas pengisi lampu berfilamen karena daya 

hantar panas lebih rendah. Xenon juga digunakan dalam proyektor film 

sebagai pengisi lampu lucutan 

6) Radon digunakan dalam pengobatan kanker dalam bentuk kapsul yang 

berisi gas radon. 

b. Halogen  

1) Fluorin digunakan sebagai bahan pembuat teflon dan freon CCl2F2 

2) Klorin untuk pemurnian air dan pemutih pada bubur kertas dan tekstil 

3) Bromin sebagai bahan pembuat pewarna, etilena bromin, cairan 

antiknocking bensin bertimbal (etil bromida) serta digunakan pada 

bidang fotografi 

4) Iodin sebagai antiseptik  

c. Alkali  

1) Natrium sebagai bahan baku pembuatan NaOH, dapat juga digunakan 

sebagai pupuk, zat warna, dan soda kue 

2) Kalium dapat digunakan sebagai pupuk, bahan pembuat sabun mandi, 

dan obat penenang 

d. Alkali tanah  

1) Kalsium untuk perekat bangunan, pengatur pH pada pengolahan limbah 

industri 

2) Magnesium sebagai antasida, batu bata tahan panas dan lain-lain 

3) Barium digunakan sebagai pemutih pada kertas. 
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F. Penelitian Relevan 

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan model 

Problem Based Learning (PBL) memberikan hal positif bagi kemungkinan 

penggunaan model Problem Based Learning (PBL) di antaranya : 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sony di dalam skripsinya yang 

berjudul Pengaruh model Problem Based Learning (PBL) terhadap hasil belajar 

kimia siswa pada konsep termokimia. Ia menyatakan bahwa skor hasil belajar 

siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) lebih tinggi daripada siswa yang di ajarkan dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional. Hasil perhitungan hipotesis posttest dengan 

melalui uji-t pada taraf signifikansi 0,05 yaitu didapat hasil thitung >ttabel yaitu 2,228 

>2,048. Dari hasil tersebut dapat membuktikan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL) memberikan pengaruh yang 

signifikansi terhadap hasil belajar.26  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anita dapat diambil 

kesimpulan bahwa pembelajaran dengan model Problem Based Learning (PBL) 

berpengaruh terhadap pemahaman konsep siswa pada materi kesetimbangan 

kimia. Hal ini didasari pada pengujian uji-t dengan signifikansi 0,05 di mana thitung 

sebesar 4,85 dan ttabel sebesar 1,67. Dengan demikian thitung >ttabel sehingga (Ha) 

diterima.27 

                                                 
26 Sony Hidayat, Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) Terhadap Hasil Belajar 

Kimia Siswa Pada Konsep Termokimia, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 60. 

  
27 Anita Sumaryani, Pengaruh Model PBL (Problem Based Learning) terhadap 

pemahaman konsep siswa pada materi kesetimbangan kimia, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah, 2014), h. 66. 
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Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan berpengaruh baik terhadap pemahaman 

konsep siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen. Penelitian 

eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan.1 Dalam rancangan penelitian ini, metode yang digunakan adalah 

metode kuantitatif.  

Kuantitatif sebagai metode penelitian maksudnya yaitu data-data yang 

akan diperoleh adalah berbentuk angka-angka yang dianalisis dengan statistik2, 

sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah Pre- Experimental Designs 

yaitu One Group Pretest-posttest Design dalam desain ini sampel tidak di pilih 

secara random.  

Sebelum proses pembelajaran, terlebih dahulu diberi tes awal (pretest) 

yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum pembelajaran, 

setelah pembelajaran diadakan diberi tes akhir (posttest) bertujuan untuk melihat 

hasil belajar setelah pembelajaran. Design penelitian tersebut dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini.  

Tabel 3.1 Desain penelitian Pre- Experimental Designs 

Pretest Treatment Posttest 

O1 X O2 

  (sumber: Sugiyono, 2014) 

                                                 
1 Sugiyono, Medode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D (Bandung: Alfabeta, 2014). 

h. 72. 
2 Marzuki Abubakar, Metodologi Penelitian, (Banda Aceh: tnp, 2013), h. 13. 

 



36 

 

Keterangan: 

 O1 = Nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

X  = Perlakuan (treatment) dengan menggunakan model pembelajaran            

        Problem Based Learning (PBL) dengan Word Square 

O2 = Nilai posttest ( setelah diberi perlakuan).3  

 

Variabel dalam penelitian ini adalah veriabel terikat (dependent variabel) 

yaitu hasil belajar siswa pada materi kimia unsur, sedangkan yang menjadi 

variabel bebas (independent variabel) adalah model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) berbantu media Word Square pada materi kimia unsur. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, baik berupa orang, 

benda, kejadian, nilai maupun hal-hal yang terjadi4. Yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah semua siswa kelas XII di SMAN 1 Labuhanhaji Timur yang 

terdiri dari dua kelas dengan jumlah siswa 49 siswa. 

2. Sampel 

Setelah menentukan populasi, peneliti harus menentukan sampel. Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.5 

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPA1 sebanyak 

24 siswa terdiri dari 14 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki selanjutnya siswa 

kelas XII IPA2 berjumlah 25 siswa terdiri dari 16  siswa perempuan dan 9 siswa 

                                                 
3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan :Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung : Alfabeta, 2013), h.111 

 
4 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 215 

 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013),  h. 118. 
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laki-laki. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengambil sampel 

yaitu teknik purposive sampling, karena penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.6 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengukur variabel penelitian7 Instrumen penelitian digunakan oleh peneliti dalam 

pengumpulan data agar pekerjaan yang dilakukan lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah.8 Instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-betul dirancang dan 

dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya. 

Adapun yang menjadi instrumen peneliti dalam penelitian ini terdiri dari 

perangkat pembelajaran seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

dan lembaran tes.  

1. Validitas instrumen 

Kata validitas dapat diartikan dengan ketepatan, kebenaran, kesahihan atau 

keabsahan. Dengan kata lain, sebuah tes dikatakan telah memiliki validitas apabila 

tes tersebut dengan secara tepat, benar, shahih atau absah telah dapat mengungkap 

atau mengukur apa yang seharusnya diungkap atau diukur lewat tes tersebut.9 

                                                 
6 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 68. 

 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,  (Bandung: Alfabeta,  

2007), h. 25. 

 
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h.136. 

 
9 Anas Sudijono, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.93. 
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pengujian instrumen pada penelitian ini menggunakan expert validity yaitu 

validitas yang disesuaikan dengan materi pelajaran yang diajarkan dan 

dikonsultasikan kepada para ahli. Soal-soal yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah soal-soal latihan pada buku kimia tentang materi kimia unsur dan 

kumpulan soal UN beberapa tahun belakang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian, di samping perlu menggunakan metode yang tepat juga perlu 

memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan 

alat pengumpul data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. 10  

Ada pun alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

tes. 

1. Tes hasil belajar  

Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dengan cara-cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes 

merupakan serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok.11 Tes yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa tes objektif bentuk pilihan ganda (multiple choice test) yang berupa pretest 

dan postest. 

Soal  pre-test dan post-test masing-masing 10 butir soal. Pilihan jawaban 

yang tersedia atas empat pilihan, yaitu a, b, c dan d. Siswa hanya memilih salah 

                                                 
10 Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 158. 

 
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2013), h. 193. 
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satu pilihan yang dianggap benar. Dengan penskoran jika benar di beri skor 10 

dan jika salah diberi skor nol.  

a. Soal Pretest  

Tes ini diberikan kepada siswa sebelum dimulai proses belajar mengajar. 

Tes ini bertujuan  untuk mengetahui kemampuan awal siswa yang belum 

diterapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantu media 

Word Square pada materi kimia unsur. 

b. Soal Posttest  

Tes ini diberikan kepada siswa setelah berlangsungnya proses belajar 

mengajar. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan atau pengetahuan 

siswa setelah diterapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

berbantu media Word Square pada materi kimia unsur. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

terkumpul.12 Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan 

sudah jelas yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan, karena datanya kuantitatif maka teknik analisis 

data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia.13 

Setelah keseluruhan data terkumpul, tahap selanjutnya adalah tahap 

pengolahan data. Tahap ini penting karena pada tahap inilah hasil penelitian 

                                                 
12 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.199. 

 
13 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 333. 
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dirumuskan. Data tersebut diolah menggunakan program SPSS Versi 20,0. 

Adapun teknik analisis data hasil belajar dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Uji N- Gain  

Analisis data  pada penelitian ini berupa data kuantitatif yang diperoleh 

dari skor pretest dan skor posttes, data tersebut dianalisis untuk melihat skor hasil 

tes, selanjutnya hasil tes tersebut dihitung rata-ratanya serta menghitung N- Gain 

antara pretest dan posttest. Data tersebut diolah menggunakan program SPSS 

Versi 20,0. Untuk menghitung N-Gain dapat digunakan rumus Hake.14 

N- Gain = 
𝑆 𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑆 𝑝𝑟𝑒

𝑆 𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑆 𝑝𝑟𝑒 
  

Keterangan :  

S post : skor posttest 

  S pre : skor pretest 

  S maks : skor maksimum ideal  

 

Hasil perhitungan N-Gain kemudian di interpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi dari hake seperti terdapat pada tabel berikut15 : 

  Tabel 3.1 Kategori Gain Ternormalisasi 

Besarnya Gain Interpretasi 

g >  0,7 Tinggi 

0,3 < g ≤ 0,7 Sedang 

g ≤ 0,3 Rendah 

  (Sumber : Hake, 1999) 

                                                 
14 Meltzer, D.E., “The RelationsipBetween Mathematics Preparation and Conceptual 

Learning gains in Physics: Posisible “Hidden Variable” in Diagnostic Pretest Scores”, American 

Journal of Physics, Vol. 70, No. 7, 2002. Dikutip dari Jumiati,dkk., “Peningkatan Hasil Belajar  

Siswa dengan Menggunakan Model  Numbereds Heads Together (NHT) pada Materi Gerak 

Tumbuhan  di Kelas VIII SMP SEI Putih Kampar”, Jurnal  Lectura, Vol. 02, No. 02, Agustus 

2011, h. 170. 

 
15 Hake, R.R, Analyzing Change/Gain Scores, 1999, diakses pada tanggal 20 Mei 2018 dari 

situs http://www.physics.indiana.edu. 

 

http://www.physics.indiana.edu/
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2. Uji normalitas data 

Uji normalitas adalah pengujian bahwa sampel yang dihadapi berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Tujuan dari dilakukannya uji normalitas yaitu 

untuk mengetahui apakah suatu variabel mempunyai distribusi data yang normal. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas kolmogrov smirnov 

dengan bantuan program SPSS versi 20. Dasar pengambilan keputusan dalam uji 

normalitas yakni:16 

Nilai signifikan > 0,05 data berdistribusi normal 

Nilai signifikan < 0,05 data tidak berdistribusi normal.  

3. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak. Dalam penelitian ini uji homogenitas 

dilakukan dengan menggunakan uji F atau levene statistic dengan bantuan 

program komputer SPSS Versi 20,0.17 Bentuk hipotesis untuk uji homogenitas 

adalah sebagai berikut: 

H0  : Tidak terdapat perbedaan varians antara kelas eksperimen dan kelas  

        kontrol  (homogen) 

Ha :  Terdapat perbedaan varians antara kelas eksperimen dan kelas kontrol  

        (tidak homogen) 

                                                 
16 Asep Saiful Hamdi, Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan. 

(Jogjakarta: CV Budi Utama, 2014), h.114. 

 
17 Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS, (Jogjakarta: Graha Ilmu,  

2009), h. 193. 
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Pada pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak menolak H0 

berdasarkan P-Value atau significance (Sig) adalah sebagai berikut:  

Jika nilai signifikansi >  0,05 maka H0 diterima atau data homogen  

Jika nilai signifikansi <  0,05 maka H0 ditolak atau data tidak homogen 

4. Uji t  

Tahapan yang dilakukan setelah mendapat hasil uji normalitas dan 

homogenitas yaitu uji t. Uji t yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t dua 

sampel independen, Uji t dua sampel independen artinya bahwa kedua kelompok 

tidak saling berhubungan, misalnya akan membandingkan perbedaan nilai.18 Uji 

ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar antara 

dua kelompok sampel yang tidak berhubungan . Pada penelitian ini, untuk 

mengukur t hitung menggunakan program SPSS Versi 20,0.  Adapun rumusan 

hipotesisnya : 

Ha : Pembelajaran pada materi kimia unsur lebih efektif jika diterapkan              

model Problem Based Learning (PBL) berbantu media Word Square 

daripada tanpa diterapkan model Problem Based Learning (PBL) 

berbantu media Word Square 

H0 : Pembelajaran pada materi kimia unsur tidak lebih efektif jika 

diterapkan model Problem Based Learning (PBL) berbantu media 

Word Square daripada tanpa diterapkan model Problem Based 

Learning (PBL) berbantu media Word Square. 

 

                                                 
18 Arif Pratisto, Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik Dan Rancangan Percobaan 

Dengan SPSS 12 ,(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), h. 13. 
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Kriteria pengujian ini sebagai berikut : 

Jika nilai signifikan (2-tailed) > 0,05 maka H0 diterima 

Jika nilai signifikan (2-tailed) < 0,05 maka H0 ditolak  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Labuhanhaji timur yang terletak di 

Jl.Seugunca nam, Tengah peulumat, Kec. Labuhanhaji Timur, Kab Aceh Selatan 

Prov Aceh. Disekolah ini menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum KTSP, 

pada kelas X dan XI menggunakan kurikulum 2013 sedangkan pada kelas XII 

masih menggunakan kurikulum KTSP. 

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti menemui wakil 

kepala kurikulum (waka kurikulum) sekolah dan kepala sekolah  untuk meminta 

izin melakukan penelitian sekaligus melakukan observasi awal. Sebelum 

melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti menjumpai guru bidang studi kimia 

yang mengajar di kelas XII yaitu ibu Irma yulianti, S.Pd untuk di wawancarai 

keadaan populasi dan sampel yang akan di teliti serta model yang akan digunakan. 

Proses belajar mengajar dalam penelitian ini dilakukan sebanyak enam kali 

pertemuan, tiga kali pertemuan pada kelas eksperimen dan tiga kali pertemuan 

pada kelas kontrol. Pada masing-masing kelas sama-sama diberikan pretest, 

pembelajaran (treatment) dan posttest.  

1. Penyajian data 

Pengumpulan data dilakukan dengan pemberian pretest dan posttest, 

pelaksanaan proses pembelajaran dimulai dengan pretest tujuannya untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberi perlakuan yaitu penerapan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantu media Word 
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Square. Setelah penerapan model, di akhir pembelajaran diberikan posttest 

tujuannya untuk mengetahui ketercapaian pemahaman siswa terhadap materi yang 

sudah diajarkan selama proses pembelajaran dengan penggunaan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantu media Word Square. 

Pada bagian ini,akan diuraikan hasil-hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan pada siswa (i) SMAN 1 Labuhanhaji Timur. Kelas XII IPA1 yang 

berjumlah 24 siswa sebagai kelas eksperimen terdiri dari 14 siswa perempuan dan 

10 siswa laki-laki selanjutnya siswa kelas XII IPA 2 berjumlah 25 siswa terdiri 

dari 16 siswa perempuan dan 9 siswa laki-laki sebagai kelas kontrol. Adapun nilai 

pretest dan posttest siswa (i) dari kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini.  

       Tabel 4.1 Data hasil pretest dan posttest kelas eksperimen  

Kelas Eksperimen 

No Inisial Pretest Postest Keterangan 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 AZ 30 100 Tuntas 

2 AF 20 70 Tidak 

3 AL 20 80 Tuntas 

4 AI 20 90 Tuntas 

5 AM 30 70 Tidak 

6 DA 20 80 Tuntas 

7 EL 30 70 Tidak 

8 FA 40 100 Tuntas 

9 FR 30 80 Tuntas 

10 FI 10 90 Tuntas 

11 FA 20 70 Tidak 

12 KA 30 90 Tuntas 

13 KT 20 60 Tidak 

14 NW 20 90 Tuntas 

15 NA 30 70 Tidak 

16 NI 20 100 Tuntas 

17 RF 30 80 Tuntas 

18 RN 10 60 Tidak 

19 RA 20 80 Tuntas 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

20 RZ 20 60 Tidak 

21 SE 20 80 Tuntas 

22 SR 30 90 Tuntas 

  23 SH 20 90 Tuntas 

  24 WA 10 60 Tidak 

 Jumlah 550 1910  

 Rata-rata 22,92 79,58  

       (Sumber : Hasil pretest dan posttest kelas eksperimen) 

Sedangkan nilai pretest dan posttest siswa (i) dari kelas kontrol dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini 

       Tabel 4.2 Data hasil pretest dan posttest kelas kontrol  

Kelas Kontrol 

No Inisial Pretest Postest Keterangan 

1 AM 30 40 Tidak 

2 AF 10 60 Tidak 

3 AN 20 60 Tidak 

4 AS 30 80 Tuntas 

5 DSM 20 60 Tidak 

6 EA 30 40 Tidak 

7 EV 30 60 Tidak 

8 FI 30 60 Tidak 

9 FR 10 50 Tidak 

10 IK 30 60 Tidak 

11 LN 30 80 Tuntas 

12 MR 10 50 Tidak 

13 MZ 40 80 Tuntas 

14 MS 20 70 Tidak 

15 MD 10 70 Tidak 

16 MW 20 40 Tidak 

17 NU 20 50 Tidak 

18 NS 30 70 Tidak 

19 RI 40 50 Tuntas 

20 RA 30 60 Tidak 

21 RF 30 80 Tuntas 

22 RL 20 70 Tidak 

  23 RS 30 70 Tidak 

  24 SH 40 50 Tidak 

  25 ZI 10 60 Tidak 

 Jumlah 620 1520  

 Rata-rata 24,80 60,80  

       (Sumber : Hasil pretest dan posttest kelas kontrol) 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada kelas eksperimen siswa yang 

mencapai nilai KKM sebanyak 15 siswa dan yang tidak mencapai KKM sebanyak 

9 siswa. Sedangkan pada kelas kontrol siswa yang mencapai KKM sebanyak 5 

orang dan yang tidak mencapai KKM sebanyak 20 orang. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pada kelas eksperimen lebih banyak siswa yang mencapai 

KKM setelah dilakukan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) berbantu media Word Square di bandingkan dengan kelas kontrol yang 

tidak dilakukan penerapan model Problem Based Learning (PBL) berbantu media 

Word Square. 

2. Pengolahan data 

a. Uji N-Gain 

Uji N-Gain digunakan untuk mengetahui selisih antara nilai pretest dan 

posttest dengan menunjukkan peningkatan nilai hasil belajar siswa setelah 

pembelajaran dilakukan oleh guru. Peningkatan hasil belajar siswa di ukur dengan 

tes pilihan ganda sebanyak 10 butir soal. Adapun hasil N-Gain yang diperoleh 

menggunakan SPSS Versi 20,0 dengan menggunakan rumus hake pada kelas 

eksperimen dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.3 nilai N-Gain kelas eksperimen 

No Inisial Pretest   Posttest N-Gain Kategori  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 AZ 30 100 1 Tinggi 

2 AF 20 70 0,63 Sedang 

3 AL 20 80 0,75 Tinggi 

4 AI 20 90 0,88 Tinggi 

5 AM 30 70 0,57 Sedang 

6 DA 20 90 0,88 Tinggi 

7 EL 30 80 0,71 Tinggi 

8 FA 40 100 1 Tinggi 

9 FR 30 70 0,57 Sedang 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

10 FI 10 80 0,78 Tinggi 

11 FA 20 70 0,63 Sedang 

12 KA 30 90 0,86 Tinggi 

13 KT 20 70 0,63 Sedang 

14 NW 20 70 0,63 Sedang 

15 NA 30 70 0,57 Sedang 

16 NI 20 70 0,63 Sedang 

17 RF 30 90 0,86 Tinggi 

18 RN 10 60 0,56 Sedang 

19 RA 20 80 0,75 Tinggi 

20 RZ 20 60 0,50 Sedang 

21 SE 20 80 0,75 Tinggi 

22 SR 30 70 0,57 Sedang 

23 SH 20 80 0,75 Tinggi 

24 WA 10 60 0,56 Sedang 

  (sumber : output SPSS) 

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh N-Gain untuk kelas eksperimen 

dengan interpretasi menggunakan klasifikasi dari hake yang memperoleh kategori 

tinggi sebanyak 15 siswa, kategori sedang 9 orang dan tidak ada siswa yang 

kategori rendah.  

Sedangkan hasil N-Gain yang diperoleh menggunakan SPSS Versi 20,0 

dengan menggunakan rumus hake pada kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.4 nilai N-Gain kelas kontrol  

No Inisial Pretest Posttest N-Gain Kategori  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 AM 30 70 0,57 Sedang 

2 AF 10 60 0,56 Sedang 

3 AN 20 60       0,50 Sedang 

4 AS 30 70       0,57 Sedang 

5 DSM 20 80       0,75 Tinggi 

6 EA 30 60       0,43 Sedang 

7 EV 30 50       0,29 Rendah 

8 FI 30 60       0,43 Sedang 

9 FR 10 70       0,67 Sedang 

10 IK 30 70       0,57 Sedang 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

11 LN 30 80       0,71 Tinggi 

12 MR 10 70       0,67 Sedang 

13 MZ 40 80       0,67 Sedang 

14 MS 20 50       0,38 Rendah 

15 MD 10 70       0,67 Sedang 

16 MW 20 60       0,50 Sedang 

17 NU 20 80       0,75 Tinggi 

18 NS 30 50       0,29 Rendah 

19 RI 40 70       0,50 Sedang 

20 RA 30 50       0,29 Rendah 

21 RF 30 80       0,71 Tinggi 

22 RL 20 40       0,25 Rendah 

23 RS 30 50       0,29 Rendah 

24 SH 40 50       0,17 Rendah 

  25 ZI 10 60       0,56 Sedang 

 (Sumber : output SPSS) 

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh N-Gain untuk kelas kontrol 

dengan interpretasi menggunakan klasifikasi dari hake yang memperoleh kategori 

tinggi sebanyak 3 siswa, kategori sedang 17 siswa dan kategori rendah 5 siswa. 

Data perbandingan nilai rata-rata Pretest, Posttest dan N- Gain yang 

dinormalisasi (dalam persen) antara kelas ekperimen dan kelas kontrol 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5. Diagram persentase perbandingan 

skor rata-rata pretest, posttest dan N- Gain yang dinormalisasi antara kelas kontrol 

dan kelas ekperimen ditunjukkan pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.1 Diagram persentase skor rata-rata pretest, posttest dan  

                             N-Gain   

 

Berdasarkan diagram diatas, diperoleh nilai rata-rata pretest pada kelas 

eksperimen 22,92% dan nilai pretest pada kelas kontrol 24,8%, selanjutnya 

persentase nilai rata-rata posttest pada kelas eksperimen 79,58% sedangkan pada 

kelas kontrol 60,8%.  

Nilai rata-rata N- Gain yang diperoleh pada kelas eksperimen 73,88% 

termasuk kedalam kategori tinggi sedangkan pada kelas kontrol nilai rata-rata N- 

Gain 47,3% termasuk kedalam kategori sedang. Di tinjau secara individual kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Perbandingan nilai N- Gain secara 

individual siswa dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 
               Gambar 4.2 diagram perbandingan nilai secara individual siswa 
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Dari diagram diatas, menunjukkan bahwa persentase N- Gain secara 

individual siswa pada kelas eksperimen yang termasuk kategori tinggi  berjumlah 

15 orang siswa (62,5%), kategori sedang berjumlah 9 orang siswa (37,5%)  dan 

tidak ada siswa yang kategori rendah pada kelas eksperimen. Selanjutnya pada 

kelas kontrol termasuk kedalam kategori tinggi berjumlah 3 orang siswa (12%), 

kategori sedang berjumlah 17 orang siswa (68%) sedangkan kategori rendah 

berjumlah 5 orang siswa (20%). 

b. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari pretest dan 

posttest berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan dengan uji 

kolmogrov smirnsov test menggunakan program SPSS Versi 20,0 dengan taraf 

signifikan 0,05. Bentuk hipotesis untuk uji normalitas adalah sebagai berikut : 

H0 : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal  

Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

Nilai signifikan > 0,05 data berdistribusi normal 

Nilai signifikan < 0,05 data tidak berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

Tabel 4.5 Hasil uji normalitas dengan uji Kolmogrov Smirnov pada kelas         

                eksperimen dan kelas kontrol 

Hasil belajar 

 

Kelas 
Kolmogrov smirnov 

Signifikan  Keputusan  

Eksperimen 0,098 Distribusi normal  

Kontrol 0,076 Distribusi normal  

  (sumber : ouput SPSS uji normalitas) 
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Berdasarkan hasil output uji normalitas pada kelas eksperimen 0,098 > 

0,05. Dilihat dari kriteria keputusan jika nilai signifikan 0,098 > 0,05, maka H0 

diterima. Hasil output  kelas kontrol 0,076 > 0,05 maka H0 di terima. Hal ini 

membuktikan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal   

c. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak. Dalam penelitian ini uji homogenitas 

dilakukan dengan menggunakan uji F atau levene statistic dengan bantuan SPSS 

yang taraf signifikannya adalah 0,05. Kriteria pengambilan keputusan yaitu : 

Jika nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima 

Jika nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak  

Hasil uji Homogenitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

  Tabel 4.6 Hasil uji homogenitas 

Hasil belajar 

 

Kelas 
          

Signifikan  

          

Keputusan  

Eksperimen 0,745      Homogen 

Kontrol 0,745      Homogen 

  (Sumber : output SPSS uji homogenitas) 

Berdasarkan hasil output uji homogenitas dihasilkan 0,745 > 0,05 

sehingga H0 diterima. Hal ini membuktikan bahwa sampel berasal dari populasi 

yang homogen atau tidak terdapat varians antara kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol.  

d. uji t dua sampel independen 

Uji t dua sampel independen digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya keefektifan model yang digunakan serta perbedaan hasil belajar antara 
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dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Pada penelitian ini, untuk 

mengukur t hitung menggunakan program SPSS Versi 20,0 Adapun rumusan 

hipotesisnya : 

Ha : Pembelajaran pada materi kimia unsur lebih efektif jika diterapkan  

model Problem Based Learning (PBL) berbantu media Word Square 

daripada tanpa diterapkan model Problem Based Learning (PBL) 

berbantu media Word Square 

H0 : Pembelajaran pada materi kimia unsur tidak lebih efektif jika 

diterapkan model Problem Based Learning (PBL) berbantu media 

Word Square daripada tanpa diterapkan model Problem Based 

Learning (PBL) berbantu media Word Square. 

Kriteria pengujian ini sebagai berikut : 

 Jika nilai signifikan (2-tailed) > 0,05 maka H0 diterima 

 Jika nilai signifikan (2-tailed) < 0,05 maka H0 ditolak 

Hasil uji t dua sampel independen dapat dilihat pada tabel  dibawah ini 

  Tabel 4.7 Hasil uji t dua sampel independen 

Hasil 

Kelas Nilai t Nilai df Signifikan 

Eksperimen 5,142 47 0,000 

Kontrol 5,138 46,719 0,000 

  (Sumber : output SPSS uji t dua sampel independen) 

Berdasarkan hasil output uji t dua sampel independen 2-tailed 0,000 < 

0,05 maka H0 ditolak Ha diterima. Berdasarkan hasil di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa hasil belajar siswa pada materi kimia unsur lebih efektif jika 

diterapkan model Problem Based Learning (PBL) berbantu media Word Square 
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daripada tanpa diterapkan model Problem Based Learning (PBL) berbantu media 

Word Square. 

 

B. Pembahasan  

Dari hasil penelitian diperoleh adanya peningkatan hasil belajar siswa, 

dapat dilihat pada nilai rata-rata posttest siswa lebih tinggi daripada nilai pretest 

baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Peningkatan tersebut terdapat 

juga pada kategori kelompok siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perolehan 

nilai akhir, kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Siswa pada kelas eksperimen lebih banyak yang cenderung benar menjawab soal 

serta mampu memahami konsep.  

Secara keseluruhan terjadi peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat 

dari rata-rata nilai posttest pada kelas eksperimen 79,58% dan 60,8% pada kelas 

kontrol. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, ini juga disebabkan karena kategori 

nilai tinggi pada kelas eksperimen lebih banyak. Peningkatan tersebut juga dapat 

dilihat dari perolehan data normalisasi gain, untuk kelas eksperimen rata-rata N-

Gain 0,74% dan kelas kontrol 0,47% 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh informasi 

bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol sampel berdistribusi normal dan 

homogen.  Dari hasil uji t dua sampel independent dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa pada materi kimia unsur lebih efektif jika diterapkan model Problem 

Based Learning (PBL) berbantu media Word Square daripada tanpa diterapkan 

model Problem Based Learning (PBL) berbantu media Word Square. Hal ini 
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dapat dibuktikan dengan analisis data yang menggunakan program SPSS. Dapat 

dilihat dari hasil uji t dua sampel independen 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak Ha 

diterima. Keputusan ini diambil sesuai dengan Kriteria pengujian yaitu : 

Jika nilai signifikan (2-tailed) > 0,05 maka H0 diterima 

Jika nilai signifikan (2-tailed) < 0,05 maka H0 ditolak 

Hasil pengolahan data terhadap selisih nilai tes akhir dan tes awal, 

diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa dikelas eksperimen tergolong 

tinggi, atau dengan kata lain model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

berbantu media Word Square efektif digunakan dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi pada kelas kontrol, yaitu 

peningkatan hasil belajar siswa tergolong sedang. Di lihat dari selisih nilai postest 

dan pretest antara kedua kelas, terjadi perbedaan hasil peningkatan kelas 

eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol.  

Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor, baik itu dari faktor siswanya 

sendiri maupun faktor proses pembelajaran yang dilaksanakan. Faktor dari siswa 

yang dimaksud adalah terkait dengan motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap, 

kebiasaan belajar serta ketekunan siswa. 

Belajar dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) berakibat informasi yang diterima siswa akan bertahan lama 

ditambah lagi dengan menggunakan media Word Square, karena Problem Based 

Learning (PBL) merupakan suatu model pembelajaran yang mana siswa sejak 

awal dihadapkan pada suatu masalah kemudian diikuti oleh proses pencarian 

informasi yang bersifat student centered atau berpusat pada siswa. Pada dasarnya, 
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Problem Based Learning (PBL) dikembangkan untuk membantu siswa guna 

memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun 

pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini 

cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks.  

Penggunaan media pada penelitian ini bertujuan untuk memperjelas 

penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan 

proses dan hasil belajar, selanjutnya juga dapat mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar.  

Pada model pembelajaran konvensional hasil belajar siswa lebih rendah 

jika dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) berbantu media Word Square. Pemahaman konsep secara utuh 

pada siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional tidak tercapai atau 

bisa tercapai namun memakan waktu yang cukup lama. Hal inilah yang 

menyebabkan perbedaan hasil belajar kimia antara siswa yang mengikuti model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantu media Word Square 

dengan model pembelajaran konvensional. 

 



57 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari efektivitas model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan Word Square di SMA 

Negeri 1 Labuhanhaji Timur, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan Word 

Square efektif untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar pada 

materi kimia unsur, dapat di buktikan dari analisis data  hasil belajar 

siswa. Analisis data pada uji t dua sampel independen 2-tailed 

diperoleh 0,000 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar siswa lebih tinggi jika di terapkan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dengan Word Square daripada tanpa 

diterapkan  model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dengan Word Square.  

2. Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas 

kontrol dapat dibuktikan dari persentase rata-rata nilai posttest siswa 

pada kelas eksperimen 79,58% dan kelas kontrol 60,80%. Persentase 

nilai N-Gain pada kelas eksperimen 73,88% kategori tinggi sedangkan 

kelas kontrol 47,30% kategori sedang.  

3. Hasil uji normalitas pada kelas eksperimen 0,098 > 0,05. Dilihat dari 

kriteria keputusan jika nilai signifikan 0,098 > 0,05, maka H0 diterima, 

selanjutnya pada kelas kontrol 0,076 > 0,05 maka H0 di terima. Hal ini 
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membuktikan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas 0,745 > 0,05 

maka H0 diterima. Hal ini membuktikan bahwa sampel berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak terdapat varians antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa maka perlu dikemuka kan saran sebagai berikut: 

1. Kendala yang ditemukan peneliti saat menerapkan model pembelajaran ini 

adalah terbatasnya waktu pada saat proses pembelajaran . 

2. Agar proses belajar mengajar berlangsung dengan baik, diharapkan kepada 

guru agar dapat menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dengan Word Square, karena dengan menggunakan model 

ini dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada 

materi kimia unsur 

3. Kepada pihak lain yang ingin melakukan penelitian bisa menerapkan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan Word Square 

tidak hanya pada materi kimia unsur tapi bisa pada materi lainnya. 
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Lampiran 5 

Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

Kelas Eksperimen 

No Inisial Pretest Postest Keterangan 

1 AZ 30 100 Tuntas 

2 AF 20 70 Tidak 

3 AL 20 80 Tuntas 

4 AI 20 90 Tuntas 

5 AM 30 70 Tidak 

6 DA 20 80 Tuntas 

7 EL 30 70 Tidak 

8 FA 40 100 Tuntas 

9 FR 30 80 Tuntas 

10 FI 10 90 Tuntas 

11 FA 20 70 Tidak 

12 KA 30 90 Tuntas 

13 KT 20 60 Tidak 

14 NW 20 90 Tuntas 

15 NA 30 70 Tidak 

16 NI 20 100 Tuntas 

17 RF 30 80 Tuntas 

18 RN 10 60 Tidak 

19 RA 20 80 Tuntas 

20 RZ 20 60 Tidak 

21 SE 20 80 Tuntas 

22 SR 30 90 Tuntas 

23            23 SH 20 90 Tuntas 

223          24 WA 10 60 Tidak 

 Jumlah 550 1910  

 Rata-rata 22,92 79,58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hasil belajar siswa kelas kontrol 

Kelas Kontrol 

No Inisial Pretest Postest Keterangan 

1 AM 30 40 Tidak 

2 AF 10 60 Tidak 

3 AN 20 60 Tidak 

4 AS 30 80 Tuntas 

5 DSM 20 60 Tidak 

6 EA 30 40 Tidak 

7 EV 30 60 Tidak 

8 FI 30 60 Tidak 

9 FR 10 50 Tidak 

10 IK 30 60 Tidak 

11 LN 30 80 Tuntas 

12 MR 10 50 Tidak 

13 MZ 40 80 Tuntas 

14 MS 20 70 Tidak 

15 MD 10 70 Tidak 

16 MW 20 40 Tidak 

17 NU 20 50 Tidak 

18 NS 30 70 Tidak 

19 RI 40 50 Tuntas 

20 RA 30 60 Tidak 

21 RF 30 80 Tuntas 

22 RL 20 70 Tidak 

2323         23 RS 30 70 Tidak 

24             24 SH 40 50 Tidak 

25            25 ZI 10 60 Tidak 

 Jumlah 620 1520  

 Rata-rata 24,80 60,80  
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Lampiran 6  

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah :  SMA Negeri 1 Labuhanhaji Timur  

Mata Pelajaran :  KIMIA 

Kelas/Semester :  XII/1 

Standar Kompetensi :  3. Memahami karakteristik unsur-unsur penting, kegunaan dan bahayanya serta terdapatnya di alam. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Penilaian 

Alokasi 

waktu 
Sumber 

3.1Mengidentifi-

kasi 

kelimpahan 

unsur-unsur 

utama dan 

transisi di 

alam dan 

produk yang 

mengandung 

unsur tersebut 

 Unsur-unsur 

golongan 

utama dan 

transisi 

 Membuat daftar atau tabel 

keberadan unsur-unsur dan 

produk yang mengandung 

unsur-unsur gas mulia, 

halogen, alkali, alkali tanah, 

aluminium, karbon, silikon, 

belerang, krom, tembaga, seng, 

besi,oksigen dan nitrogen 

secara individu di rumah dan 

dipresentasikan (Pembahasan 

lebih ditekankan pada unsur-

unsur atau senyawanya yang  

dihasilkan oleh daerah 

bersangkutan) 

 Mengidentifikasi 

keberadaan unsur-unsur 

yag ada di alam terutama 

di Indonesia ( gas mulia, 

halogen, alkali, alkali 

tanah, aluminium, 

karbon, silikon, 

belerang, krom, 

tembaga, seng, besi, 

oksigen dan nitrogen 

 Mengidentifikasi 

produk-produk yang 

mengandung zat tersebut 

Tugas 

individu 

Kuis 

Ulangan 

 

Bentuk 

instrumen: 

Laporan 

tertulis 

Tes tertulis 

2 JP Sumber: 

Buku Kimia 

Internet 

Bahan: 

LKS 

LCD/komp. 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Penilaian 

Alokasi 

waktu 
Sumber 

3.2 

Mendeskrip-

sikan 

kecenderung

an sifat fisik 

dan kimia 

unsur utama 

dan  unsur 

transisi (titik 

didih, titik 

leleh, 

kekerasan, 

warna,  

kelarutan, 

kereaktifan, 

dan sifat 

khusus 

lainnya) 

 Sifat fisik 

dan sifat 

kimia unsur 

 Melalui diskusi kelas dan 

pengamatan mengidentifikasi 

sifat-sifat fisik dan sifat kimia 

unsur utama dan unsur transisi 

(titik didih, titik leleh, 

kekerasan, warna, kelarutan, 

kereaktifan, dan sifat khusus 

lainnya). 

 Merancang dan melakukan 

percobaan untuk 

mengidentifikasi reaksi nyala 

senyawa logam (terutama 

alkali dan alkali tanah ) dalam 

kerja kelompok di laboratoriun 

dan mengidentifikasi 

keteraturan sifat unsur-unsur 

periode ke tiga dalam kerja 

kelompok di laboratorium. 

 Menyimpulkan keteraturan 

sifat fisik dan sifat kimia unsur 

periode ke tiga. 

 Mengidentifikasi sifat-

sifat fisik unsur utama 

dan unsur transisi ( titik 

didih, titik leleh, 

kekerasan, warna, 

kelarutan dan sifat 

khusus lainnya 

 Mengidentifikasi sifat-

sifat kimia 

(kereaktifan, kelarutan) 

melalui percobaan 

 Mengidentifikasi reaksi 

nyala senyawa logam 

(terutama alkali dan 

alkali tanah) melalui 

percobaan 

 Mengidentifikasi 

keteraturan sifat fisik 

dan sifat kimia unsur-

unsur periode ke tiga 

melalui percobaan 

Tugas 

individu 

Kuis 

Tugas 

kelompok 

Ulangan 

 

Bentuk 

instrumen: 

Performans 

Laporan 

tertulis 

Tes tertulis 

16 JP Sumber: 

Buku Kimia 

Bahan: 

LKS 

Bahan dan 

alat untuk 

praktek 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Penilaian 

Alokasi 

waktu 
Sumber 

3.3 Menjelaskan 

manfaat, dampak 

dan proses 

pembuatan unsur-

unsur dan 

senyawanya 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 Manfaat dan 

dampak unsur-

unsur dalam 

kehiduoan sehari-

hari dan industri 

 Membuat daftar (tabel) 

tentang manfaat dan 

dampak unsur-unsur 

seperti gas mulia, 

halogen, alkali, alkali 

tanah.  

 Menjelaskan manfaat 

dan dampak unsur-unsur 

(Seperti gas mulia, 

halogen, alkali, alkali 

tanah serta senyawanya 

dalam kehidupan sehari-

hari dan industri 

 

Tugas 

individu 

Kuis 

Ulangan 

Tes tertulis 

4 JP Sumber 

Buku  

Internet 

Bahan: 

LKS 

 

 

Mengetahui,              Banda Aceh, 20 November 2017 

Guru Mata Pelajaran Kimia            Peneliti,   

 

 

Irma, S.Pd              Maulida  

               NIM.140208081 

Menyetujui,  

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Labuhanhaji Timur 

 

 

 

Bukhari, S.Pd 

NIP. 196510011988031005 



Lampiran 7  

Rpp Kelas Eksperimen  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Labuhanhaji Timur  

Mata pelajaran : KIMIA  

Materi pokok  : Kimia Unsur  

Kelas/semester : XII/II 

Alokasi waktu : 4JP (3x Pertemuan ) 

 

 

A. Standar kompetensi 

3. Memahami karakteristik unsur-unsur penting, kegunaan dan bahayanya serta 

terdapatnya di alam.  

 

B. Kompetensi Dasar 

3.1 Mengidentifikasi kelimpahan unsur-unsur utama dan transisi di alam dan 

produk yang mengandung unsur tersebut  

3.2 mendeskripsikan kecenderungan sifat fisik dan kimia unsur utama dan 

unsur transisi (titik didih, titik leleh, kekerasan, warna, kelarutan, kereaktifan 

dan sifat khusus lainnya   

 

C. Indikator  

1. Mengidentifikasi keberadaan unsur-unsur yag ada di alam terutama di 

Indonesia (gas mulia, halogen, alkali, alkali tanah) 

2. Mengidentifikasi sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimia unsur golongan utama 

(gas mulia, halogen, alkali, alkali tanah) 

3. menganalisis kegunaan unsur-golongan utama 



D. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu mengidentifikasi keberadaan unsur-unsur yang ada di alam  

2. Siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat fisik dan sifat kimia unsur 

golongan utama 

3. Siswa mampu menganalisis kegunaan unsur-unsur golongan utama.  

 

E. Materi Pembelajaran  

1. Kelimpahan unsur di alam 

2. Sifat fisik dan sifat kimia unsur golongan utama  

3. Kegunaan unsur golongan utama  

 

F. Strategi Pembelajaran  

Pertemuan pertama ( 2 x 45 menit ) 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi waktu 

Pendahuluan  a. Membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam  

b. Guru menanyakan kabar siswa 

c. Guru memeriksa kehadiran siswa  

d. Guru mengkondisikan siswa untuk 

belajar 

e. Apersepsi “tanya jawab untuk 

mengingat kembali unsur-unsur kimia 

di alam. 

f. Motivasi “ unsur-unsur di alam 

banyak yang bermanfaat bagi 

kehidupan manusia” 

g. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

h. Guru memberikan pretest kepada 

siswa  

 

20 menit  

 

Inti  Orientasi siswa pada masalah   

a. Siswa mengamati dan menyimak 

materi yang disampaikan oleh guru 

b. Siswa di bagi ke dalam beberapa 

 60 menit  



kelompok secara heterogen  

c. Guru memberi sebuah masalah 

melalui cerita pendek tentang kimia 

unsur  

 

 

Mengorganisasikan siswa untuk 

belajar  

a. Masing-masing kelompok membaca 

dan menganalisis cerita pendek yang 

dibagikan oleh guru 

b. Siswa melakukan tanya jawab 

dengan guru tentang materi yang 

belum dipahami 

 

Penyelidikan secara individu dan 

kelompok  

a. Masing-masing kelompok mencari 

informasi yang relevan  

 

Mengembangkan dan menyajikan 

hasil kerja   

a. Siswa membuat laporan hasil diskusi 

  

Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah   

a. Setiap kelompok menyampaikan 

hasil diskusi mereka, dan kelompok 

lainnya menanggapi dengan seksama 

  

Penutup  a. Siswa menyimpulkan materi yang 

dipelajari  

b. Siswa mendengar penguatan 

kesimpulan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

c. Siswa menyimak refleksi terhadap 

pembelajaran yang diberikan oleh 

guru 

d. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam.  

 10 menit  

 

 

 

 



Pertemuan kedua (1 x 45 menit) 

Kegiatan Langkah pembelajaran Alokasi waktu 

Pendahuluan a. Membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam  

b. Guru menanyakan kabar siswa 

c. Guru memeriksa kehadiran siswa  

d. Guru mengkondisikan siswa untuk 

belajar 

e. Pemusatan perhatian siswa dengan 

bertanya tentang materi yang di pelajari 

pada pembelajaran sebelumnya  

f. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

 

5 menit  

inti  Orientasi siswa pada masalah  

a. Mengarahkan siswa untuk duduk 

dalam kelompok yang telah di bagi 

b. Mengulang kembali materi 

sebelumnya  

 

Mengorganisasi siswa untuk belajar 

a. Guru memaparkan materi lanjutan   

  

Penyelidikan secara individu atau 

kelompok  

a. Adanya tanya jawab siswa dengan 

guru tentang materi yang belum 

dipahami 

  

Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  

a. Memberikan media word square 

sebagai  pemecahan masalah  

 

35 menit  

Penutup a. Siswa menyimpulkan materi yang 

dipelajari  

b. Siswa mendengar penguatan 

kesimpulan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

c. Siswa menyimak refleksi terhadap 

pembelajaran yang diberikan oleh 

guru 

d. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam 

5 menit  

 



Pertemuan ketiga ( 1 x 45 menit) 

Kegiatan Langkah pembelajaran Alokasi waktu 

Pendahuluan  a. Membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam  

b. Guru menanyakan kabar siswa 

c. Guru memeriksa kehadiran siswa  

d. Guru mengkondisikan siswa untuk 

belajar 

e. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

5 menit  

Inti  a. Siswa mengamati dan mengulang 

kembali materi yang telah dipelajari di 

pertemuan sebelumnya 

b. Siswa memberi kesimpulan dari 

pembelajaran-pembelajaran 

sebelumnya tentang materi kimia unsur  

c. Siswa menanyakan kepada guru hal-hal 

yang belum dipahami  

d. Guru membagikan lembar soal posttest 

kepada siswa 

 

35 menit  

Penutup  a. Guru memberi penguatan tentang 

materi dan siswa menaggapinya  

b. Melakukan refleksi  

c. Mengakhiri pembelajaran dengan salam 

penutup  

5 menit  

 

 

G. Sumber Belajar  

Utami, Budi. (2009). Kimia 3 untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta : Pusat Perbukuan 

Harnanto, Ari. (2009). Kimia 3 untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta : Pusat Perbukuan 

Hermawan, Heru, dkk. (2009). Aktif belajar Kimia untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: 

Pusat Perbukuan 

 

H. Media Pembelajaran  

Media/alat : papan tulis, spidol, lembar kerja, media Word Square 

 

 



I. Penilaian 

1. Teknik penilaian:  

a. Penilaian pengetahuan : tes tertulis 

2. Bentuk penilaian: 

a. Tes tertulis : pilihan ganda  

 

 

 

Mengetahui,                 Labuhanhaji Timur, 20 November 2017 

Guru mata pelajaran kimia               peneliti  

 

 

Irma, S.Pd                 Maulida  

                  NIM. 140208081   

 

 

 

 

 

Menyetujui, 

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Labuhanhaji Timur 

 

 

 

 

Bukhari, S.Pd 

NIP. 196510011988031005 

 

 

 

 



RPP kelas kontrol  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah : SMA Negeri 1 Labuhanhaji Timur   

Mata Pelajaran :  Kimia 

Materi Pokok / Aspek :    Kimia Unsur  

Kelas / Semester : XII/1 

Alokasi Waktu : 4 JP (3x pertemuan) 

 

I.   Standar Kompetensi 

 3. Memahami karakteristik unsur-unsur penting, kegunaan dan 

bahayanya,serta terdapatnya di alam 

 

II. Kompetensi Dasar 

3.1. Mengidentifikasi kelimpahan unsur-unsur utama dan transisi di alam dan  

  produk yang mengandung unsur tersebut. 

3.2  Mendeskripsikan kecenderungan sifat fisik dan kimia unsur utama dan  

unsur transisi (titik didih, titik leleh, kekerasan, warna, kelarutan, 

kereaktifan dan sifat khusus lainnya   

 

III. Indikator 

4. Mengidentifikasi keberadaan unsur-unsur yag ada di alam terutama di 

Indonesia (gas mulia, halogen, alkali, alkali tanah) 

5. Mengidentifikasi sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimia unsur golongan 

utama (gas mulia, halogen, alkali, alkali tanah) 

6. menganalisis kegunaan unsur-golongan utama 

 

IV.  Tujuan Pembelajaran 

4. Siswa mampu mengidentifikasi keberadaan unsur-unsur yang ada di alam  

5. Siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat fisik dan sifat kimia unsur 

golongan utama 



6. Siswa mampu menganalisis kegunaan unsur-unsur golongan utama 

V.  Materi Pembelajaran 

1.  Kelimpahan unsur di alam 

2.  Sifat fisik dan sifat kimia unsur golongan utama  

3.  Kegunaan unsur golongan utama   

 

VI. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

  Pertemuan pertama (2 x 45 menit) 

Kegia

tan 

Kegiatan pembelajaran Alok

asi waktu 

Penda

huluan  

i. Membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam  

j. Guru menanyakan kabar siswa 

k. Guru memeriksa kehadiran siswa  

l. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar 

m. Apersepsi “tanya jawab tentang unsur-unsur 

kimia di alam” 

n. Motivasi “ unsur-unsur di alam banyak yang 

bermanfaat bagi kehidupan manusia” 

o. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

p. Guru membagikan pretest 

 

 20 

menit  

Inti 
Eksplorasi 

  Dengan diskusi kelas, dibahas tentang 

kelimpahan  

unsur-unsur di alam. Guru mengajak 

siswa menyebutkan unsur alam yang sering 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari 

 Elaborasi 

 Melalui diskusi kelompok sebangku, siswa 

ditugaskan membahas soal-soal latihan 

tentang kelimpahan unsur-unsur di alam. 

 Siswa diminta mengkomunikasikan hasil 

penyelesaian soal-soal latihan secara 

bergiliran / kuis. 

Konfirmasi 

 Guru memberi arahan dan member 

penguatan

. 

  Guru memberi evaluasi secara individu 

 

60 

menit  



Penut

up  

a. Siswa diminta membuat rangkuman. 

b. Guru memberi tugas/PR dan tugas baca 

sifat-sifat unsur. 

10 

menit 

  Pertemuan kedua (1 x 45 menit) 

Kegia

tan  

Kegiatan pembelajaran  Aloka

si waktu  

Penda

huluan  

a. Membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam  

b. Guru menanyakan kabar siswa 

c. Guru memeriksa kehadiran siswa  

d. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar 

e. Apersepsi “tanya jawab tentang sifat-sifat 

unsur. 

f. Motivasi “ unsur-unsur memiliki sifat fisik 

dan juga sifat kimia” 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

 

5 

menit  

Inti 
Eksplorasi 

 Dengan diskusi kelas, dibahas tentang sifat-

sifat fisik dan kimia unsur golongan utama  

 

 Elaborasi 

 Melalui diskusi kelompok sebangku, siswa 

ditugaskan membahas soal-soal latihan 

tentang sifat-sifat fisik dan sifat kimia unsur 

golongan utama. 

 Siswa diminta mengkomunikasikan hasil 

penyelesaian soal-soal latihan secara 

bergiliran / kuis. 

 

Konfirmasi 

 Guru memberi arahan dan memberi 

penguatan

. 

 Guru memberi evaluasi secara individu 

 

 35 

menit  

Penut

up  

e. Siswa menyimpulkan materi yang dipelajari  

f. Siswa mendengar penguatan kesimpulan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

g. Siswa menyimak refleksi terhadap 

pembelajaran yang diberikan oleh guru 

h. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

salam. 

 5 

menit  

  



 

 

 

 Pertemuan ketiga  (1 x 45 menit) 

Kegia

tan  

Kegiatan pembelajaran  Aloka

si waktu  

Penda

huluan  

a. Membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam  

b. Guru menanyakan kabar siswa 

c. Guru memeriksa kehadiran siswa  

d. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar 

e. Apersepsi “bertanya tentang materi 

sebelumnya” 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

 

5 

menit  

Inti 
Eksplorasi 

 Dengan diskusi kelas, mengulang kembali 

materi minggu lalu   

 

 Elaborasi 

 Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan 

materi yang belum dipahami  

 

Konfirmasi 

 Guru memberi arahan dan memberi 

penguata

n. 

 Guru memberi evaluasi lembar soal posttest 

 

35 

menit  

Penut

up  

a. Siswa menyimak refleksi terhadap 

pembelajaran yang diberikan oleh guru 

b. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

salam. 

 5 

menit  

 

VII. Sumber Belajar 

Utami, Budi. (2009). Kimia 3 untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta : Pusat 

Perbukuan 

Harnanto, Ari. (2009). Kimia 3 untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta : Pusat 

Perbukuan 



Hermawan, Heru, dkk. (2009). Aktif belajar Kimia untuk SMA/MA Kelas X. 

Jakarta: Pusat Perbukuan 

 

VIII. Penilaian 

1. Teknik penilaian:  

a. Penilaian pengetahuan : tes tertulis 

2. Bentuk penilaian: 

a. Tes tertulis : pilihan ganda  

 

 

 

Mengetahui,           Labuhanhaji Timur, 20 November 2017 

Guru mata pelajaran kimia           peneliti  

 

 

Irma, S.Pd             Maulida  

              NIM. 140208081   

 

 

 

Menyetujui, 

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Labuhanhaji Timur 

 

 

Bukhari, S.Pd 

NIP. 196510011988031005 

 

 

 

 



 

Kisi-Kisi Soal Tes Siswa Terhadap Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) Dengan Tipe Word Square Pada Materi Kimia Unsur 

 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Labuhanhaji Timur     Penyusun        : Maulida  

Mata Pelajaran : Kimia        Tahun Pelajaran : 2017/2018 

Bahan Kelas/Smt :  XII/I          Bentuk Soal      : Pilihan Ganda  

Kompetensi Dasar : 

 3.1  Mengidentifikasi kelimpahan unsur-unsur utama dan transisi di alam dan produk yang   

        mengandung unsur tersebut  

 3.2  Mendiskripsikan kecendrungan sifat fisik dan kimia unsur utama dan unsur transisi (titik  

        didih, titik leleh, kekerasan, warna, kelarutan, kereaktifan dan sifat khusus lainnya 

 

Indikator Soal Rumusan Butir Soal 
Ranah 

Kognitif 

Mengetahui 

unsur-unsur 

yang tersebar di 

alam  

No soal:1  Jawaban C                               

 

Tiga unsur yang paling melimpah di muka bumi adalah.. 

A. oksigen, nitrogen, dan klorida 

B. silikon, argon, dan Natrium 

C. oksigen, silikon, dan aluminium  

D. nitrogen, aluminium, dan Natrium 

(sumber : Budi Utami, 2009, Kimia 3 Untuk SMA/MA Kelas 

XII.) 

C1 

 No soal: 2 Jawaban B                                                         

 

Gas mulia yang paling banyak terdapat di alam semesta 

adalah... 

A. Neon  C. Argon 

B. Helium  D. Xenon 

 

( Sumber : Yayan Sunarya, 2009, Mudah dan Aktif Belajar Kimia 

untuk Kelas XII SMA/MA.)  

C1  



 No soal: 3 Jawaban D                                                        

 

Perhatikan gambar tabel batuan/mineral dan unsur yang 

dikandungnya ! 

No  Nama mineral  Unsur yang dikandung  

1 Siderit  Belerang  

2. Kriolit  Aluminium  

3.  Magnetit  Magnesium  

4.  Dolomit  Stronsium  

5. Hematit Besi  

Pasangan data yang berhubungan keduanya secara tepat 

adalah.. 

A. 1 dan 2                                 C. 3 dan 4 

B. 1 dan 3                                 D. 2 dan 5  

(Sumber : Tim Master Eduka, 2016, Fpm Bank Soal Full 

Pembahasan Kimia 10-11-12 SMA)  

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No soal: 4 Jawaban  D  

 

Perhatikan tabel unsur-unsur, mineral dan kegunaannya 

berikut ini ! 

No Unsur Mineral Kegunaan 

1 Barium  Wiserit  Penyamak kulit  

2 Stronsium  selestit Nyala merah kembang 

api  

3 Kalium  Dolomit  Campuran asbes  

4 Mangan Pirolusit  Zat aktif dalam baterai  

5 Magnesium  Karnalit  Antasida  

Pasangan data yang ketiganya berhubungan dengan tepat 

adalah... 

A. 1 dan 2             C. 3 dan 4 

B. 2 dan 3             D. 4 dan 5 

( Sumber : Fatima Septi Sundari, 2014, Big Bank Soal-Bahas 

Kimia SMA/MA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mengidentifikasi 

sifat fisik dan 

kimia unsur 

golongan utama  

No soal: 5 Jawaban  A      

 

Unsur golongan alkali berikut yang mempunyai titik didih 

tertinggi adalah.. 

A. Litium              C. Kalium  

B. Natrium            D. Rubidium      

(Sumber : dian wuri Astuti, 2014, Buas Kimia Untuk 

SMA/MA)  

 

 

C1 

 

 

 

  

 No soal: 6 Jawaban  C      

 

Tabel energi ionisasi unsur-unsur halogen sebagai berikut : 

Unsur 

halogen  

P Q R S 

Energi 

ionisasi  

1688,4  1012,4 1146,6 12558 

 

Berdasarkan data tersebut, susunan unsur halogen menurut 

kenaikan nomor atomnya adalah... 

A. S,Q, P, R   C. P, S, R, Q 

B. P, Q, R, S   D. R, S, P, Q  

(Sumber : Tim Master Eduka, 2016, Fpm Bank Soal Full 

Pembahasan Kimia 10-11-12 SMA) 

C2 

 No soal: 7 Jawaban  B      

 

Berikut ini beberapa sifat unsur : 

(1)Reduktor kuat 

(2)Mudah membentuk ion dengan muatan -1 

(3)Bereaksi dengan membentuk basa kuat 

(4)Umumnya berwujud gas 

 Sifat unsur golongan alkali terdapat pada nomor... 

A. (1) dan (2)                  C. (2) dan (3)  

B.   (1) dan (3)           D. (2) dan (4) 

(Sumber : Tim Master Eduka, 2016, Fpm Bank Soal Full 

Pembahasan Kimia 10-11-12 SMA.) 

C2 



 No soal: 8 Jawaban  D  

 

Berikut ini beberapa sifat unsur dalam satu deret tertentu : 

(1) Makin besar nomor atomnya, makin kuat sifat asamnya 

(2) Makin kecil nomor atomnya makin kuat daya 

oksidasinya  

(3) Dalam satu golongan keelektronegatifan makin ke atas 

makin besar  

(4) Unsur ini mempunyai bau menyengat dan berwarna  

Sifat-sifat tersebut dimiliki oleh unsur... 

A. Periode 1  C. Periode 3 

B. Periode 2  D.Golongan halogen 

(Sumber: Tim Quantum Brain, 2010, Sukses SNMPTN 2011.) 

C2  

 No soal: 9 Jawaban  C  

 

Unsur yang berwujud gas pada golongan halogen adalah.. 

A. Brom dan Iodin          C. Fluor dan Klor 

B. Klor dan Iodin            D. Fluor dan Brom  

(Sumber : Budi Utami, 2009, Kimia 3 Untuk SMA/MA Kelas 

XII.) 

C1 

 No soal: 10 Jawaban  C  

 

Gas mulia mempunyai konfigurasi elektron paling stabil. 

Pernyataan berikut yang tidak sesuai  dengan keadaan gas 

mulia tersebut adalah... 

A. Energi ionisasinya terbesar dalam periodenya 

B. Selalu dalam keadaan bebas di alam  

C. Semua gas mulia tidak dapat dibuat senyawanya 

D. Makin besar nomor atomnya makin reaktif  

(Sumber : dian wuri Astuti, 2014, Buas Kimia Untuk 

SMA/MA.) 

C2  



 

 

 

No soal: 11 Jawaban  A  

 

Di antara pernyataan berikut yang bukan  merupakan sifat 

logam alkali adalah... 

A. Terdapat di alam dalam keadaan bebas 

B. Sangat lunak sehingga mudah diiris dengan pisau 

C. Unsur-unsur yang sangat reaktif 

D. Reduktor air yang baik 

(Sumber: Tim Quantum Brain, 2010, Sukses SNMPTN 

2011.) 

C3 

 No soal: 12 Jawaban  D  

 

Di antara pernyataan mengenai unsur-unsur halogen berikut 

yang salah adalah... 

A. Fluorin dan klorin berwujud gas 

B. Asam terlemah adalah HF 

C. Titik didih asam halida tertinggi adalah HF 

D. Kemampuan mengoksidasi menurun sebanding dengan 

kenaikan nomor atom 

(Sumber: Tim Quantum Brain, 2010, Sukses SNMPTN 

2011.) 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 No soal: 13 Jawaban  D  

 

Perhatikan data sifat fisik dan sifat kimia tiga buah unsur tak 

dikenal berikut ini ! 

Unsur Titik 

didih 

Daya hantar 

listrik 

Sifat 

asam 

basa 

Wujud 

K -1880C Tidak 

menghantarkan 

Asam gas 

L 8800C Menghantarkan Basa padat 

M 24700C Tidak 

menghantarkan 

Amfoter padat 

Urutan berdasarkan kenaikan nomor atom dari unsur tersebut 

C4 



adalah... 

A. K- L- M   C. L- K- M 

B. K- M- L   D. M- L- K 

(Sumber : Tim Master Eduka, 2016, Fpm Bank Soal Full 

Pembahasan Kimia 10-11-12 SMA) 

 No soal: 14 Jawaban  D  

 

Berdasarkan tes nyala terhadap logam alkali tanah dihasilkan 

warna putih terang. Logam tersebut adalah... 

A. Be                      C. Ca                            

B. Mg                     D. Sr        

(Sumber : Yayan Sunarya, 2009, Mudah dan Aktif Belajar Kimia 

untuk Kelas XII SMA/MA.) 

C2 

Menganalisis 

manfaat unsur 

golongan utama  

 

No soal: 15 Jawaban  B  

 

Dari beberapa kegunaan unsur/senyawa berikut ini : 

(1) Pengisi balon udara 

(2) Lampu reklame 

(3) Pencampur oksigen dalam tabung penyelam 

(4) Film fotografi 

(5) Antiseptik pada luka 

Kegunaan gas helium/senyawanya terdapat pada nomor... 

A.  (1) dan (2)  C. (2) dan (4) 

B. (1) dan (3)  D. (3) dan (5) 

(Sumber : Tim Master Eduka, 2016, Fpm Bank Soal Full 

Pembahasan Kimia 10-11-12 SMA) 

C4 



 No soal: 16 Jawaban  B  

 

Dari beberapa kegunaan unsur/senyawa berikut ini :  

(1) Memberi cahaya putih pada kembang api 

(2) Baterai pada kalkulator 

(3) Menetralkan asam dilambung 

(4) Pemutih pakaian dan  

(5) Mencegah penyakit gondok 

Kegunaan unsure magnesium/senyawanya terdapat pada 

nomor... 

A. (1) dan (2)  C. (2) dan (3) 

B. (1) dan (3)  D. (2) dan (5) 

(Sumber : Fatima Septi Sundari, 2014, Big Bank Soal-Bahas 

Kimia SMA/MA) 

C4 

 No soal: 17 Jawaban  B  

 

Kereaktifan gas mulia sangat rendah. Hal ini disebabkan 

karena semua gas mulia.. 

A. Nomor atomnya genap 

B. Konfigurasi elektronnya stabil 

C. Energi ionisasinya rendah 

D. Molekulnya monoatomik 

(Sumber : Fatima Septi Sundari, 2014, Big Bank Soal-Bahas 

Kimia SMA/MA) 

C2 



 No soal: 18 Jawaban  D  

 

Perhatikan data nama unsur dan kegunaannya berikut ini! 

 
No Unsur Kegunaan 

1. Kalium Sebagai desinfektan 

2. Klorin Sebagai pupuk 

3. Belerang Obat penyakit kulit 

4. Bromiun Obat penenang saraf dan 

pemadam kebakaran 

5. Iodium Sebagai obat kulit 

 

 

 

 

 

Pasangan data yang keduanya berhubungan dengan benar 

adalah.. 

A. (1) dan (2)  C. (2) dan (5) 

B. (1) dan (4)  D. (3) dan (4) 

(Sumber : Tim Master Eduka, 2016, Fpm Bank Soal Full 

Pembahasan Kimia 10-11-12 SMA) 

C4 

 No soal: 19 Jawaban  C  

 

Beberapa kegunaan unsur/senyawanya berikut ini : 

1. Bahan baku pupuk  

2. Peralatan masak 

3. Bahan baku semen Portland 

4. Menetralisir asam di lambung; dan  

5. Pembentukan tulang 

Kegunaan unsur kalsium/senyawanya terdapat pada nomor... 

A. 1 dan 2               C. 3 dan 5  

B. 1 dan 4               D. 2 dan 3 

(Sumber : Fatima Septi Sundari, 2014, Big Bank Soal-Bahas 

Kimia SMA/MA) 

C4  



 

 

 

 

 

 

 

 No soal: 20  Jawaban  C  

 

Di antara unsur-unsur berikut yang bukan logam alkali 

adalah.. 

A. Rubidium                  C. Kalsium 

B. Kalium                      D. Litium  

(Sumber: Tim Quantum Brain, 2010, Sukses SNMPTN 2011.) 

 



Lampiran 11 

 

 

 
 

Nama Kelompok  : 

Kelas / Semester : 

Petunjuk  : 

1. Jawablah soal di bawah ini dengan benar ! 

2. Carilah jawaban yang tepat dalam kotak-kotak word square yang telah disediakan! 

3. Arsirlah jawaban yang menurut anda sesuai dengan pertanyaan ! (jawaban tersedia 

dalam bentuk vertikal, horizontal dan diagonal) 

  

A F I N I T A S E P D M X R E O A E A 

L E M B E R T O R B O I E F R N L R L 

K R G A S M U L I A N N N R E R K P U 

A O R U I U M I E T R E O A N P A G M 

L N F K A M A D R E F R N D T E L N I 

I S L S R A S E P R L A R O R R I I N 

T I E I E N E R G A E L E N A I I E I 

A U D T N I K E L I D E L E K T R O U 

N K T R O E L R E A K T I F O D  R M 

A K T R O S O P O L A R T I N E M A S 

H  A E N E R G I I O N I S A S I N E 

L S D D E S I N F E K T A I S N O T R 

A T O A K R N I U I M A H K I M I A P 

N R N R U N S L U U T O E E I A S I G 

T O R A A I I E R M H M R H L O P L G 

A N F H T D U D A R A E O A O I T E O 

N S L E M A H N N O L I M N S L U M L 

I I E N E R G I I I O L A A E I I M O 

D U D E S I N F U L G E S T T L L B N 

A M A G N E S I U M E D T R R I S A G 

K R O M I U M A M A N M I N E R T S A 

K O N F I G U R A S I E L E K T R O N 

 

 

 

 

 



 

 

1. Gas helium merupakan gas yang tersebar di alam semesta. Gas helium termasuk ke 

dalam unsur golongan...   

2. Semakin kecil nomor atom pada unsur halogen, maka ........ semakin besar  

3. Logam litium dapat digunakan dalam .... 

4. Gas yang digunakan sebagai pengisi balon udara serta sebagai campuran oksigen 

untuk pernapasan para penyelam adalah....  

5. Unsur yang digunakan dalam pemurnian air dan pemutih pada bubur kertas dan tekstil 

adalah .... 

6. Berdasarkan tes nyala terhadap logam alkali tanah dihasilkan warna putih terang. 

Logam tersebut adalah....  

7. Unsur yang berfungsi sebagai pengisi bola lampu filamen adalah ....  

8. Nama mineral dari besi adalah ....  

9. Unsur yang terkandung dalam mineral bauksit adalah ... 

10. Cahaya putih pada kembang api dan juga dapat menetralkan asam dilambung 

merupakan kegunaan dari unsur .... 

 

 



Lampiran 12 

SOAL PRETEST 

 

Nama sekolah : SMA Negeri 1 Labuhanhaji Timur 

Mata pelajaran : Kimia 

Materi pokok  : Kimia Unsur 

Kelas/semester : XII / Ganjil  

Tahun ajaran  : 2017/2018  

Petunjuk pengisian : 

1. Awali dengan membaca basmalah sebelum mengerjakan soal 

2. Kerjakan terlebih dahulu soal yang dianggap mudah! 

3. Jawablah soal dengan teliti dan benar ! 

4. Berilah tanda silang (X) pada salah satu alternatif jawaban yang paling tepat! 

5. Tuliskan nama yang lengkap di bawah ini : 

Nama   : 

Hari/tanggal : 

 

1. Gas mulia yang paling banyak terdapat di alam semesta adalah... 

A. Neon  C. Argon   

B. Helium   D. Xenon  

2. Perhatikan gambar tabel batuan/mineral dan unsur yang dikandungnya ! 

No  Nama mineral  Unsur yang dikandung  

1 Siderit  Belerang  

2. Bauksit  Aluminium  

3.  Magnetit  Magnesium  

4.  Dolomit  Stronsium  

5. Hematit Besi  

    Pasangan data yang berhubungan keduanya secara tepat adalah... 

A. 1 dan 2  C. 3 dan 4 

B. 1dan 3  D. 2 dan 5 

3. Unsur golongan alkali berikut yang mempunyai titik didih tertinggi adalah... 

A. Litium   C. Kalium  

B. Natrium   D. Rubidium  

 

 



4. Tabel energi ionisasi unsur-unsur halogen sebagai berikut : 

Unsur halogen  P Q R S 

Energi ionisasi  1688,4 1012,4 1146,6 12558 

Berdasarkan data tersebut, susunan unsur halogen menurut kenaikan nomor atomnya 

adalah... 

A. S, Q, P, R  C. P, S, R, Q 

B. P, Q, R,S   D. R, S, P, Q 

5. Berikut ini beberapa sifat unsur : 

(1)  Reduktor kuat 

(2)  Mudah membentuk ion dengan muatan -1 

(3)  Bereaksi dengan membentuk basa kuat 

(4)  Umumnya berwujud gas 

 Sifat unsur golongan alkali terdapat pada nomor... 

A. (1) dan (2)                  C. (2) dan (3)  

B. (1) dan (3)                D. (2) dan (4) 

6. Gas mulia mempunyai konfigurasi elektron paling stabil. Pernyataan berikut yang tidak 

sesuai dengan keadaan gas mulia tersebut adalah... 

A. Energi ionisasinya terbesar dalam periodenya 

B. Selalu dalam keadaan bebas di alam 

C. Semua gas mulia tidak dapat dibuat senyawanya 

D. Makin besar nomor atomnya makin reaktif  

7. Berdasarkan tes nyala terhadap logam alkali tanah dihasilkan warna putih terang. Logam 

tersebut adalah... 

A. Be  C. Ca 

B. Mg   D. Sr 

8. Perhatikan data nama unsur dan kegunaan berikut ini ! 

No  Unsur  Kegunaan  

1. Kalium  Sebagai desinfektan  

2. Klorin  Sebagai pupuk  

3. Belerang  Obat penyakit kulit 

4. Bromium  Obat penenang saraf dan 

pemadam kebakaran  

5. Iodium  Sebagai obat kulit  

Pasangan data yang keduanya berhubungan dengan benar adalah... 

A. (1) dan (2) C. (2) dan (5) 

B. (1) dan (4) D. (3) dan (4) 



9. Beberapa kegunaan unsur/senyawanya berikut ini : 

1. Bahan baku pupuk  

2. Peralatan masak 

3. Bahan baku semen Portland 

4. Menetralisir asam di lambung 

5. Pembentukan tulang 

Kegunaan unsur kalsium/senyawanya terdapat pada nomor... 

A. 1 dan 2   C. 3 dan 5 

B. 1 dan 4   D. 2 dan 3 

 10.Perhatikan data sifat fisik dan sifat kimia tiga buah unsur tak dikenal berikut ini ! 

Unsur Titik didih Daya hantar listrik Sifat asam basa Wujud 

K -1880C Tidak menghantarkan Asam Gas 

L 8800C Menghantarkan Basa Padat 

M 24700C Tidak menghantarkan Amfoter Padat 

    Urutan berdasarkan kenaikan nomor atom dari unsur tersebut adalah... 

A. K- L- M   C. L- K- M  

B. K- M- L   D. M- L- K  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 13 

SOAL POSTEST 

 

Nama sekolah : SMA Negeri 1 Labuhanhaji Timur 

Mata pelajaran : Kimia 

Materi pokok  : Kimia Unsur 

Kelas/semester : XII / Ganjil  

Tahun ajaran  : 2017/2018  

Petunjuk pengisian : 

1. Awali dengan membaca basmalah sebelum mengerjakan soal! 

2. Kerjakan terlebih dahulu soal yang dianggap mudah! 

3. Jawablah soal dengan teliti dan benar ! 

4. Berilah tanda silang (X) pada salah satu alternatif jawaban yang paling tepat! 

5. Tuliskan nama yang lengkap di bawah ini : 

Nama   : 

Hari/tanggal : 

 

1. Perhatikan gambar tabel batuan/mineral dan unsur yang dikandungnya ! 

No  Nama mineral  Unsur yang dikandung  

1 Siderit  Belerang  

2. Bauksit  Aluminium  

3.  Magnetit  Magnesium  

4.  Dolomit  Stronsium  

5. Hematit Besi  

     Pasangan data yang berhubungan keduanya secara tepat adalah... 

A. 1 dan 2  C. 3 dan 4 

B. 1dan 3  D. 2 dan 5 

2. Perhatikan data sifat fisik dan sifat kimia tiga buah unsur tak dikenal berikut ini ! 

Unsur Titik didih Daya hantar listrik Sifat asam basa Wujud 

K -1880C Tidak menghantarkan Asam Gas 

L 8800C Menghantarkan Basa Padat 

M 24700C Tidak menghantarkan Amfoter Padat 

Urutan berdasarkan kenaikan nomor atom dari unsur tersebut adalah... 

A. K- L- M   C. L- K- M  

B. K- M- L   D. M- L- K  



3. Unsur golongan alkali berikut yang mempunyai titik didih tertinggi adalah... 

A.  Litium   C. Kalium  

B. Natrium   D. Rubidium  

4. Tabel energi ionisasi unsur-unsur halogen sebagai berikut : 

Unsur halogen  P Q R S 

Energi ionisasi  1688,4 1012,4 1146,6 12558 

Berdasarkan data tersebut, susunan unsur halogen menurut kenaikan nomor atomnya 

adalah... 

A. S, Q, P, R  C. P, S, R, Q 

B. P, Q, R,S   D. R, S, P, Q 

5. Gas mulia yang paling banyak terdapat di alam semesta adalah... 

A. Neon  C. Argon   

B. Helium   D. Xenon  

6. Berikut ini beberapa sifat unsur : 

(1)   Reduktor kuat 

(2)   Mudah membentuk ion dengan muatan -1 

(3)   Bereaksi dengan membentuk basa kuat 

(4)   Umumnya berwujud gas 

 Sifat unsur golongan alkali terdapat pada nomor... 

A. (1) dan (2)                  C. (2) dan (3)  

B. (1) dan (3)                D. (2) dan (4) 

7. Berdasarkan tes nyala terhadap logam alkali tanah dihasilkan warna putih terang. Logam 

tersebut adalah... 

A. Be  C. Ca 

B. Mg   D. Sr 

8. Gas mulia mempunyai konfigurasi elektron paling stabil. Pernyataan berikut yang tidak 

sesuai dengan keadaan gas mulia tersebut adalah... 

A. Energi ionisasinya terbesar dalam periodenya 

B. Selalu dalam keadaan bebas di alam 

C. Semua gas mulia tidak dapat dibuat senyawanya 

D. Makin besar nomor atomnya makin reaktif  

 

 



9. Perhatikan data nama unsur dan kegunaan berikut ini ! 

No  Unsur  Kegunaan  

1. Kalium  Sebagai desinfektan  

2. Klorin  Sebagai pupuk  

3. Belerang  Obat penyakit kulit 

4. Bromium  Obat penenang saraf dan 

pemadam kebakaran  

5. Iodium  Sebagai obat kulit  

Pasangan data yang keduanya berhubungan dengan benar adalah... 

A. (1) dan (2) C. (2) dan (5) 

B. (1) dan (4) D. (3) dan (4) 

10. Beberapa kegunaan unsur/senyawanya berikut ini : 

1. Bahan baku pupuk  

2. Peralatan masak 

3. Bahan baku semen Portland 

4. Menetralisir asam di lambung 

5. Pembentukan tulang 

Kegunaan unsur kalsium/senyawanya terdapat pada nomor... 

A. 1 dan 2   C. 3 dan 5 

B. 1 dan 4   D. 2 dan 3 

  

 

 

 



Lampiran 16 

Foto Kegiatan Penelitian 

Kelas Eksperimen  

 
Gambar 1. Siswa mengerjakan 

pretest 

 
Gambar 2. Siswa sedang belajar 

kelompok  

 
Gambar 3. Sedang membimbing 

siswa belajar kelompok  

 
Gambar 4. Siswa sedang 

menyelesaikan Word Square  

 
Gambar 5. Pemberian penghargaan 

kepada kelompok yang paling aktif  

 
Gambar 6. Foto bersama dengan 

siswa  

 



Kelas kontrol  

 
Gambar 1. sedang membagikan soal  

pretest 

 

 
Gambar 2. Pemantapan materi 

kepada siswa 

 

 
Gambar 3. Sedang mengerjakan posttest 

 

 
Gambar 4. Foto bersama dengan 

siswa 
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