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ABTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar kimia peserta didik pada konsep materi 

reaksi redoks.  Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas X jurusan multimedia di SMK 

Ar-Ridwan Cintamulya yang berjumlah 15 orang peserta didik. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi, tes tertulis dan unjuk kinerja kelompok. Instrumen yang digunakan 

berupa lembar observasi, tes tertulis berbentuk pilihan ganda dan rubrik penilaian kinerja. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menghitung persentase dari setiap item nilai 

yang dikumpulkan. Hasil analisis data (1) nilai rata-rata  hasil belajar peserta didik pada konsep 

materi reaksi redoks dari hasil jawaban tes tertulis melalui aplikasi google form adalah 80 

sedangkan persentase peserta didik yang mencapai  nilai KKM ≥75 adalah 60%. (2) Penerapan 

pembelajaran PBL juga mampu memotivasi belajar kimia peserta didik terbukti dari respon 

angket yang diberikan terdapat 93% menyebutkan bahwa pembelajaran kimia dengan model 

PBL membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar kimia dan 90% menyebutkan bahwa 

pembelajaran kimia dengan model PBL membuat peserta didik lebih aktif. 

 

Kata Kunci: Problem Based Learning, Hasil Belajar Kimia 

 

PENDAHULUAN 

Ilmu  kimia merupakan ilmu yang 

mempelajari struktur, sifat-sifat, 

perubahan suatu materi menjadi materi 

lain, serta energi yang menyertainya. 

Hakekat ilmu kimia  mencakup dua hal 

yang tidak terpisahkan, yaitu kimia sebagai 

produk dan kimia sebagai proses. Kimia 

sebagai produk meliputi sekumpulan 

pengetahuan yang terdiri atas fakta-fakta, 

konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang 

dimiliki oleh para ilmuwan untuk 

memperoleh dan mengembangkan 

pengetahuan kimia. Kimia sebagai proses 

meliputi keterampilan-keterampilan dan 

sikap-sikap yang dimiliki oleh para 

ilmuwan untuk memperoleh dan 

mengembangkan pengetahuan kimia.  

Mata pelajaran kimia termasuk 

kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan 

dan teknologi pada jenjang SMK/MAK. 

Adapun kelompok mata pelajaran ini 
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dimaksudkan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, membentuk 

kompetensi, kecakapan, dan kemandirian 

kerja. Kelompok mata pelajaran ini pun 

ditujukan untuk memperoleh kompetensi 

lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

membudayakan berpikir ilmiah secara 

kritis, kreatif dan mandiri. Tujuan dari 

kelompok mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi adalah 

mengembangkan logika, kemampuan 

berpikir dan kemampuan analisis peserta 

didik. Untuk mencapai tujuan tersebut 

dibutuhkan suatu proses, yaitu proses 

pembelajaran. 

Menurut Permendikbud 81 A 

kegiatan pembelajaran merupakan proses 

pendidikan yang memberikan  kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

mengembangkan potensi mereka menjadi 

kemampuan yang semakin lama dirinya 

untuk hidup dan untuk bermasyarakat, 

berbangsa serta berkontribusi pada 

kesejahteraan hidup umat manusia. 

Kegiatan pembelajaran perlu menggunakan 

prinsip yang: (1)  berpusat pada peserta 

didik, (2) mengembangkan kreativitas 

peserta didik, (3) menciptakan kondisi 

menyenangkan dan menantang, (4) 

bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan 

kinestetika, dan (5) menyediakan 

pengalaman belajar yang beragam melalui 

penerapan berbagai strategi dan metode 

pembelajaran yang menyenangkan, 

kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.  

Salah satu permasalahan nyata yang 

terjadi di dunia Sekolah Menengah 

Kejuruan adalah kurang adanya 

ketertarikan peserta didik dalam 

mempelajari mata pelajaran kelompok Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi termasuk mata 

pelajaran kimia. Sebagian besar peserta 

didik peserta didik menganggap pelajaran 

kimia bukan pelajaran produktif yang 

sesuai dengan jurusannya jadi tidak penting 

untuk dipelajari. Peserta didik pada 

umumnya memiliki motivasi dan semangat 

belajar yang rendah dan tidak menunjukkan 

keaktifan dalam belajar. Pada akhirnya 

sebagian besar peserta didik tidak mampu 

menyelesaikan tugas kimia tepat waktu dan 

nilai ulangan kimia banyak yang masih di 

bawah KKM. 

 Rendahnya hasil belajar kimia 

dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik 

dari dalam diri peserta didik maupun dari 

luar. Model pembelajaran yang tidak 

variatif, dan cenderung teacher center 

dengan dominasi metode pembelajaran 

ceramah yang monoton membuat peserta 

didik bosan dan kurang termotivasi. Guru 

menyajikan materi dari awal hingga akhir. 

Peserta didik hanya menerima pengetahuan 

dari apa yang guru berikan. Peserta didik 

tidak diberi pengalaman dan kesempatan 

dalam  pembelajaran untuk memperoleh  

pengetahuan itu sendiri. Kegiatan 

pembelajaran masih bersifat mendengarkan 

dan menghafal, bukan membangun 

pengetahuan, dengan demikian peserta 

didik tidak mampu  membangun kerangka 

berpikirnya dan tidak mampu 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Pada akhirnya pemahaman peserta didik 



 

kurang optimal sehingga perlu adanya 

perubahan model pembelajaran dari guru 

agar peserta didik menjadi aktif  dan  

menikmati proses pembelajaran.  

Melihat kondisi tersebut, maka 

guru pun mencari alternatif untuk 

memecahkan masalah pembelajaran 

kimia. Guru mencari solusi untuk 

meningkatkan hasil belajar kimia, baik 

secara individu maupun klasikal dengan 

mendesain pembelajaran yang lebih 

mengaktifkan peserta didik. Salah satu 

model pembelajaran ilmiah berlandaskan 

teori konstruktivisme yang dapat 

diterapkan untuk mendorong peningkatan 

hasil belajar kimia adalah model 

pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL). 

Problem Based Learning adalah 

model pembelajaran berbasis masalah yang 

dirancang agar peserta didik mendapat 

pengetahuan penting yang membuat 

mereka mahir dalam memecahkan masalah 

dan memiliki kecakapan dalam  

berpartisipasi dalam kelompok. 

Pembelajaran berbasis masalah 

dikembangkan untuk memfasilitasi peserta 

didik mengembangkan kemampuan 

berpikir, pemecahan masalah, dan 

keterampilan intelektual. Peserta didik 

memecahkan masalah bersifat kontekstual 

secara bersama-sama, sehingga akan 

meningkatkan pemahaman dan 

membangun kerangka  berpikir dari peserta 

didik itu sendiri dibandingkan jika peserta 

didik hanya mendengarkan atau menerima 

materi secara keseluruhan dari guru. Model 

pembelajaran Problem Based Learning 

mengajarkan peserta didik bahwa informasi 

bisa berasal dari mana saja, kapan saja, 

tidak bergantung pada informasi searah dari 

guru. Peserta didik dituntut untuk mencari 

tahu dari berbagai sumber melalui 

penyelidikan, dan bukan hanya diberi tahu. 

Menurut Barrow dalam Yani 

(2020) menjelaskan enam ciri khusus dari 

PBL, yaitu, (1) pembelajaran berpusat pada 

siswa, (2) pembelajaran terjadi dalam 

kelompok kecil siswa, (3) guru berperan 

sebagai fasilitator, (4) masalah merupakan 

fokus dan stimulus dalam pembelajaran, 

(5) masalah merupakan jalan untuk 

pengembangan kemampuan pemecahan 

masalah secara klinis, dan (6) informasi 

baru diperoleh melalui pembelajaran yang 

mengarahkan diri. 

Sebagaimana Penelitian Restu 

Desriyanti, Lazulva tahun 2016 program Studi 

Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, UIN Suska Riau menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh model Problem 

Based Learning terhadap  hasil belajar siswa 

kelas XI SMA Negeri 4 Pekanbaru pada 

pokok bahasan hidrolisis garam pada kelas 

eksperimen memiliki pengaruh sebesar 

93,5%. 

Berdasarkan permasalahan yang 

ditemukan di SMK Ar-Ridwan 

Cintamulya, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Penerapan 

Model Problem Based Learning terhadap 

Hasil Belajar Siswa Pada Materi Reaksi 

Redoks di Kelas X Multimedia SMK Ar-

Ridwan Cintamulya.”  



 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK 

Ar-Ridwan Cintamulya pada materi reaksi 

redoks. Subjek penelitian yang diteliti 

adalah peserta didik kelas X jurusan 

Multimedia SMK Ar-Ridwan yang 

berjumlah 15 peserta didik. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2023. 

Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah observasi, tes tertulis dan unjuk 

kinerja kelompok. Instrumen yang 

digunakan berupa lembar observasi, tes 

tertulis berbentuk pilihan ganda dan rubrik 

penilaian kinerja. Lembar observasi 

diperoleh dari pengamatan observer teman 

sejawat sebanyak dua orang, untuk 

memperoleh informasi mengenai 

keterlaksanaan proses pembelajaran 

dengan model Problem Based Learning. 

Lembar angket diberikan kepada peserta 

didik untuk memperoleh informasi 

mengenai respon peserta didik terhadap 

proses pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan. Sedangkan tes tertulis via 

aplikasi google form diberikan kepada 

peserta didik untuk memperoleh informasi 

tentang hasil belajar peserta didik pada 

materi reaksi redoks yang dilaksanakan di 

akhir pembelajaran. Analisis data 

dilakukan secara deskriptif dengan 

menghitung persentase dari setiap item 

nilai yang dikumpulkan.  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keterlaksanaan pembelajaran dengan 

model Problem Based Learning  

Keterlaksanaan pembelajaran ini dinilai 

oleh observer dari guru teman sejawat 

sebanyak dua orang yang menilai saat 

pembelajaran berlangsung.  

Tabel 1 Keterlaksanaan Pembelajaran 

dengan Model Problem Based Learning 

N

o 

Tahap Pembelajaran Persentas

e (%) 

1. Kegiatan 

Pendahuluan 

98,44% 

2.  Kegiatan Inti 

a. Sintak kesatu : 

Orientasi Peserta 

didik pada 

masalah 

87,5% 

b. Sintak kedua : 

Mengorganisasika

n peserta didik 

untuk belajar 

97,5% 

c. Sintak ketiga : 

Membimbing 

penyelidikan 

individu dan 

kelompok 

93,75% 

d. Sintak keempat : 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

90,63% 

e. Sintak kelima : 

Menganalisa dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

100% 

3.  Kegiatan Penutup 95,83% 

Respon peserta didik  

Respon peserta didik terhadap 

pembelajaran diperoleh dari jawaban 

peserta didik pada lembar angket yang 

dikumpulkan pada akhir pembelajaran. 

 

 



 

1. Respon peserta didik terhadap 

pembelajaran kimia dengan model 

PBL yang dilakukan guru 

 

Gambar 1 Diagram Respon Peserta Didik 

Terkait Pembelajaran Model PBL 

2. Respon peserta didik terhadap 

pembelajaran kimia dengan model PBL 

yang dilakukan dapat lebih memotivasi 

untuk belajar. 

 

Gambar 2 Diagram Respon Peserta Didik 

Terkait Motivasi 

3. Respon peserta didik terhadap 

pembelajaran kimia dengan model 

PBL yang dilakukan guru dapat 

meningkatkan keaktifan belajar 

 

 

Gambar 3 Diagram Respon Peserta Didik 

Terkait Keaktifan Belajar 

4. Respon peserta didik terhadap 

pembelajaran kimia dengan model 

PBL yang dilakukan guru lebih 

menarik. 

 

Gambar 4 Diagram Respon Peserta Didik 

Terkait Ketertarikan dalam Pembelajaran 

Hasil belajar  

Nilai rata-rata  hasil belajar pada tes tertulis 

adalah 80 dan persentase peserta didik yang 

mencapai  nilai KKM ≥75 adalah 60%. 

 

Hasil Unjuk Kinerja Kelompok  

Hasil unjuk kinerja kelompok ini dinilai 

berdasarkan observasi guru terhadap kinerja 

praktikum peserta didik dalam kelompoknya 

melalui instrument rubrik kinerja praktikum.  

 

Gambar 5 Diagram Hasil Unjuk Kinerja 
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Praktikum Kelompok  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa (1) Ada pengaruh 

penerapan model Problem Based Learning 

terhadap hasil belajar siswa kelas X jurusan 

multimedia SMK Ar-Ridwan Cintamulya 

pada konsep materi reaksi redoks. Hal ini 

dapat dilihat dari persentase ketuntasan 

belajar peserta didik dari 60% peserta didik 

yang tuntas memenuhi batas minimum 

KKM. (2) Penerapan pembelajaran PBL 

juga mampu memotivasi belajar kimia 

peserta didik terbukti dari respon angket 

yang diberikan terdapat 93% menyebutkan 

bahwa pembelajaran kimia dengan model 

PBL membuat peserta didik lebih 

termotivasi untuk belajar kimia dan 90% 

menyebutkan bahwa pembelajaran kimia 

dengan model PBL membuat peserta didik 

lebih aktif. 
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