Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

ARTIKEL

PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING DIDUKUNG
MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN
MENYELESAIKAN MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN
WAKTU DAN PANJANG SISWA KELAS 1 SDN SETONOREJO 2
KABUPATEN KEDIRI TAHUN AJARAN 2017/2018

Oleh:
Krisna Agustin
14.1.01.10.0356

Dibimbing oleh :
1. Drs. Agus Budianto, M.Pd
2. Moh. Budi Susilo Ihsan, M.Pd

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2019

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

SURATPERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2019
Yang bertanda tangan dibawahini:
Nama Lengkap

: Krisna Agustin

NPM

: 14.1.01.10.0356

Telepun/HP

: 085748954287

Alamat Surel (Email)

: krisna.agustin95@gmail.com

Judul Artikel

: Pengaruh Model Problem Based Learning Didukung
Media

Audio

Visual

Terhadap

Kemampuan

Menyelesaikan Masalah Yang Berkaitan Dengan Waktu
dan Panjang Siswa Kelas 1 SDN Setonorejo 2 Kabupaten
Kediri Tahun Ajaran 2017/2018
Fakultas – Program Studi

: FKIP-PGSD

NamaPerguruan Tinggi

: Universitas Nusantara PGRI Kediri

Alamat PerguruanTinggi

: Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kota Kediri,
Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa:
a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari
ditemukan ketidak sesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain,
saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mengetahui

Krisna Agustin | 14.1.01.10.0356
FKIP – PGSD

Kediri, 24 Januari 2019

simki.unpkediri.ac.id
||1||

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING DIDUKUNG
MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN
MENYELESAIKAN MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN
WAKTU DAN PANJANG SISWA KELAS 1 SDN SETONOREJO 2
KABUPATEN KEDIRI 2017/2018
KRISNA AGUSTIN
14.1.01.10.0356
FKIP - PGSD
krisna.agustin95@gmail.com
Drs. Agus Budianto dan Moh. Budi Susilo Ihsan, M.Pd
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan pembelajaran matematika materi menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan waktu dan panjang di kelas 1 SDN Setonorejo 2 masih kesulitan
dalam memahami materi ini dapat dilihat dari nilai siswa kelas 1 SDN Setonorejo 2 pada materi
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan panjang masih dibawah KKM.
Tujuan penelitian ini sebagai berikut. (1). Untuk mengetahui kemampuan menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan waktu dan panjang dengan model pembelajaran Problem Based Learning tanpa
didukung media audio visual. (2). Untuk mengetahui kemampuan menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan waktu dan panjang dengan model pembelajaran Problem Based Learning didukung
media audio visual. (3) Untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh Problem Based Learning
didukung media audio visual terhadap kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
waktu dan panjang.
Penelitian ini menggunakan teknik penelitian Nonequivalent Control Grup Design. Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini teknik analisis statistik inferensial. Penelitian ini menggunakan
instrumen berupa soal pre test dan soal post test. Hasil penelitian ini adalah (1) Kemampuan
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan panjang sesudah menggunakan model
Problem Based Learning tanpa didukung media audio visual siswa kelas 1 dengan taraf nilai Sig.0.071
≥ 0.05 sehingga hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis kerja (Ha) ditolak pada taraf signifikan 5%.
(2) Kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan panjang sesudah
menggunakan model Problem Based Learning didukung media audio visual siswa kelas 1 dengan
taraf nilai Sig. 0.000 ≤ 0.05 sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Ha) diterima pada
taraf Signifikan 5%. (3) Ada pengaruh model Problem Based Learning didukung media audio visual
terhadap kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan panjang siswa kelas 1
dengan taraf nilai Sig. 0.010 ≤ 0.05 sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Ha)
diterima pada taraf signifikan 5%.
Kata Kunci : Model Problem Based Learning, Media audio visual
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A. LATAR BELAKANG
Pendidikan

merupakan

cara

yang tepat untuk menciptakan sumber
daya

manusia

dipahami dan dimengerti siswa.

berkualitas.

Kenyataan yang terjadi pada

Pendidikan bagi kehidupan manusia

siswa kelas 1 SDN Setonorejo 2

pada zaman ini menjadi kebutuhan

Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

untuk membentuk sumber daya manusia

siswa

yang mempunyai ilmu pengetahuan dan

menyelesaikan masalah yang berkaitan

penguasaan teknologi. Pendidikan saat

dengan waktu dan panjang. Hal tersebut

ini telah mengalami perkembangan

menunjukkan

bahwa

penguasaan

yang

konsep mata

pelajaran

Matematika

pesat

yang

disampaikan guru sehingga lebih cepat

baik

dalam

teknologi

masih

kesulitan

maupun model pembelajaran dan media

materi

pembelajaran.

dan

berkaiatan dengan waktu dan panjang

media pembelajaran sangatlah penting

masih rendah dengan nilai Kriteria

bagi guru karena dapat membangkitkan

Ketuntasan Minimum (KKM). Hal ini

minat belajar siswa dan menciptakan

terbukti dari hasil ulangan harian siswa

suasana belajar yang menyenangkan di

yang mencapai KKM hanya 30% dan

kelas agar tujuan pembelajaran dapat

yang tidak mencapai KKM adalah 70%.

tercapai.

Nilai Kriteria Ketuntasan Minimum

Pada

Memilih

model

masalah

matematika

(KKM) SD Negeri Setonorejo 2 untuk

dalam materi menyelesaikan masalah

mata pelajaran matematika di kelas 1

yang berkaitan dengan waktu dan

adalah 75.

panjang
mampu

pelajaran

Menyelesaikan

dalam

siswa

belum

memahami

sepenuhnya

materi

tersebut

Untuk mengatasinya diperlukan
inovasi model pembelajaran pada mata

sehingga guru dituntut untuk tidak

pelajaran

mendominasi

supaya

pembelajaran Problem Based Learning

pembelajaran berpusat pada siswa, dan

dapat diterapkan saat pembelajaran

siswa bisa lebih aktif serta senang

berlangsung. Model pembelajaran ini

dalam belajar matematika. Oleh karena

adalah salah satu model yang efektif

itu dalam pembelajaran matematika

dalam penyampaian materi matematika.

yang abstrak, siswa memerlukan alat

Model Pembelajaran berbasis masalah

bantu berupa media, dan alat peraga

(Problem

yang dapat memperjelas apa yang akan

dimaksudkan untuk memberikan ruang

dalam

kelas
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gerak berfikir yang bebas kepada siswa

penelitian

untuk

“PENGARUH

mencari

konsep

dan

kuantitatif

dengan

judul

MODEL

menyelesaikan masalah yang berkaitan

PEMBELAJARAN

dengan materi yang disampaikan guru.

BASED

LEARNING

DIDUKUNG

Mengutip dari pendapat Barr dan Tagg,

MEDIA

AUDIO

VISUAL

1995) PBL merupakan salah satu

TERHADAP

bentuk

paradigma

MENYELESAIKAN

paradigma

YANG

peralihan

pengajaran

dari

menuju

PROBLEM

KEMAMPUAN
MASALAH

BERKAITAN

DENGAN

pembelajaran. Jadi, fokusnya adalah

WAKTU DAN PANJANG PADA

pada pembelajaran siswa bukan pada

SISWA

pengajaran guru.

SETONOREJO

Selain

menggunakan

model

Problem Based Learning penggunaan
media

pembelajaran

juga

KELAS

KEDIRI

2

1

SDN

KABUPATEN

TAHUN

AJARAN

2017/2018”.

dapat

membantu proses pembelajaran. Media

B. METODE

pembelajaran juga memiliki berbagai

Penelitian

ini

menggunakan

macam jenis, salah satunya yaitu media

pendekatan kuantitatif karena data yang

audio visual. Dengan menggunakan

dianalisis dalam bentuk angka yang

media

proses

akan diproses secara statistik. Menurut

terasa

Sugiyono ( 2016 : 13-14) pendekatan

menarik sehingga Media audio visual

kuantitatif adalah pendekatan ilmiah

adalah media yang mempunyai unsur

yang memandang suatu realitas itu

suara dan mempunyai unsur gambar.

dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati,

Jenis media ini mempunyai kemampuan

dan

yang lebih yaitu memiliki daya jangkau

bersifat sebab akibat dimana data

luas dan dapat diputar kembali secara

penelitiannya berupa angka – angka dan

berulang-ulang sampai peserta didik

analisis data bersifat kuantitatif atau

mampu memahami materi yang di

statistik. Lebih lengkapnya penelitian

jelaskan.

ini diklasifikasikan dalam penelitian

audiovisual

pembelajaran

suasana

dikelas

Berdasarkan

lebih

hubungan

variabelnya

yang

kuantitatif eksperimen karena peneliti

dan

membandingkan dua kelompok yang

memperhatikan model problem based

diberi perlakuan berbeda. Kelompok

learning dan media audio visual di atas

atau kelas pertama ( kelas eksperimen)

maka

diberi perlakuan dengan menggunakan

terjadi

SDN

peneliti

masalah

terukur,

Setonorejo

ingin

2

mengadakan
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model pembelajaran Problem Based

berkaitan dengan waktu dan panjang

Learning didukung media audio visual

menggunakan model Problem Based

sedangkan kelas kedua ( kelas kontrol )

Learning

diberi perlakuan dengan menggunakan

audio visual siswa kelas 1 rendah.

Problem

Hal ini terjadi karena penggunaan

Based

Learning

tanpa

didukung media audio visual.
Kelompok

Test

tanpa didukung media

model Problem Based Learning

Perlakuan

Awal

Test

tanpa didukung media audio visual

Akhir

dalam pembelajaran, sehingga siswa

Eksperimen

Y1

X1

Y2

sulit

Kontrol

Y3

-

Y4

menyelesaikan

Hasil

Pretest

Kelompok

=

materi

masalah

yang

2. Berdasarkan hasil analisis Uji One
Sampel T-test menunjukkan nilai

Eksperimen
Y2

memahami

berkaitan dengan waktu dan panjang.

Keterangan :
Y1=

untuk

Hasil

Postest

Kelompok

probabilitas signifikasi 0.000 ≤ 0.05

Eksperimen

sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak

Y3 = Hasil Pretest Kelompok Kontrol

dan hipotesis kerja (Ha) diterima

Y4 = Hasil Postest Kelompok Kontrol

pada taraf signifikan 5%. Hal ini

X1 = Diberi perlakuan menggunakan

menunjukkan

model pembelajaran Problem Based

menyelesaikan

Learning didukung media audio visual

berkaitan dengan waktu dan panjang

-

= Diberi perlakuan menggunakan

menggunakan model Problem Based

model pembelajaran Problem Based

Learning didukung media audio

Learning

visual siswa kelas 1 dapat meningkat

tanpa didukung media

bahwa

kemampuan

masalah

yang

karena penggunaan model Problem

audio visual

Based Learning didukung media
audio visual mempermudah siswa

C. HASIL DAN KESIMPULAN
1. Berdasarkan hasil analisis Uji One

untuk

memahami

materi

Sampel T-test menunjukkan nilai

menyelesaikan

probabilitas signifikasi 0.071 ≥ 0.05

berkaitan dengan waktu dan panjang.

sehingga hipotesis nol (Ho) diterima

3. Berdasarkan

dan hipotesis kerja (Ha) ditolak pada

Independent

taraf

menunjukkan

signifikan

menunjukkan
menyelesaikan

5%.

bahwa

Hal

kemampuan

masalah
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masalah

hasil

yang

analisis
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probabilitas

signifikasi 0.010 ≤ 0.05 sehingga
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(Ho)
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hipotesis kerja (Ha) diterima pada

Kediri tinggi, dilihat dari nilai

taraf signifikan 5%. Model Problem

signifikansi

Based Learning didukung media

sehingga

audio visual berpengaruh terhadap

ditolak dan hipotesis kerja (Ha)

kemampuan menyelesaikan masalah

diterima pada taraf signifikan

yang berkaitan dengan waktu dan

5%.

panjang kelas 1 SDN Setonorejo 2

c.

0.000

≤

0.05

hipotesis nol (Ho)

Ada pengaruh yang signifikan

Kabupaten Kediri. Hal ini terjadi

penggunaan

karena penggunaan model Problem

Based Learning didukung media

Based Learning didukung media

audio

audio visual mempermudah siswa

kemampuan

memahami

masalah yang berkaiatan dengan

masalah

materi

yang

menyelesaikan

berkaitan

dengan

model

Problem

visual

terhadap
menyelesaikan

waktu dan panjang SD Negeri

waktu dan panjang.

Setonorejo 2 Kabupaten Kediri.
Hal tersebut dapat dilihat dari
nilai

D. PENUTUP

probabilitas

signifikasi

0.010 ≤ 0.05 sehingga hipotesis

1. Simpulan
a. Kemampuan

menyelesaikan

nol (Ho) ditolak dan hipotesis

masalah yang berkaitan dengan

kerja (Ha) diterima pada taraf

waktu

signifikan 5%.

dan

panjang

dengan

model Problem Based Learning
tanpa didukung media audio
visual SD Negeri Setonorejo 2

C. SARAN
1. Bagi Guru

Kabupaten Kediri rendah, dilihat

Dari

dari nilai signifikansi 0.071 ≥

digunakan

0.05 sehingga hipotesis nol (Ho)

menentukan model untuk pembelajaran

diterima dan hipotesis kerja (Ha)

Matematika yang dapat meningkatkan

ditolak pada taraf signifikan 5%.

kemampuan menyelesaikan

b. Kemampuan

menyelesaikan

hasil

penelitian
sebagai

ini

referensi

dapat
guru

2. Bagi Peneliti

masalah yang berkaitan dengan

Bagi Peneliti menambah wawasan dan

waktu

dengan

pengalaman dalam menggunakan model

model Problem Based Learning

dan media pembelajaran yang sesuai

didukung media audio visual SD

dengan mata pelajaran dan materi dalam

dan

panjang

Negeri Setonorejo 2 Kabupaten
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pembelajaran. penelitian ini dapat untuk
penelitian selanjutnya.

V.
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