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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dan pembelajaran ekspositori. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen, berupa model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol berupa pembelajaran ekspositori. Variable penelitian 

terdiri dari variabel bebas (Independen) yaitu model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dan pembelajaran ekspositori dan variabel terikat (Dependent) yaitu hasil belajar IPS 

yang telah dicapai setelah diberikan perlakuan. Instrument penelitian berupa lembar observasi 

guru, lembar observasi aktivitas siswa dan tes hasil belajar (pretest dan posttest).  

Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data secara deskriptif maupun inferensial, 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif PBL 

terhadap peningkatan hasil belajar. Nilai F = 1,228 dan tingkat signifikansi 0,027 < 0,05. Jadi 

H0 ditolak.   

 

Kata Kunci: Problem Based Learning (PBL), Ekspositori, dan Hasil Belajar 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this research was to know the difference between the effect of Problem 

Based Learning method and expository learning. This research applied experiment research 

in which experiment class used Problem Based Learning and control class used expository 

learning. It applied independent variable as Problem Based Learning method and expository 

learning then dependent variable was students’ achievement of social subject achieved after 

being given treatment. The research instrument were teacher’s observation shett, students’ 

observation, test of pre test and post test achievement. 

The result of research based on the result of data analysis descriptively and 

inferentially showed that there was effect of Problem Based Learning method toward 

improvement of achievement. It was proved by Fvalue = 1,228 and significant level was 0,027 

< 0,05. Therefore, Ho was rejected. 
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PENDAHULUAN 

Peningkatan mutu pendidikan pada tahun 2005, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan 

guru menjadi profesional. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, guru di Indonesia diharapkan mempunyai empat kompetensi dalam 

menjalankan profesinya, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesionalisme, dan kompetensi sosial.  

Permasalahan yang sering diabaikan oleh guru  dalam mengajarkan mata pelajaran 

Pendidikan Ilmu Sosial (IPS) adalah hakekat dari pembelajaran IPS itu sendiri. Guru selama 

ini lebih menekankan aspek kognitif saja dalam cakupan materi maupun dalam proses 

pembelajaran. Padahal karakteristik pendidikan pembelajaran IPS tidak hanya 

mengembangkan aspek kognitif saja, tetapi harus mampu membentuk sikap dan karakter 

bangsa, sehingga visi pembelajaran IPS tidak dapat terwujud. Akibatnya hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS masih rendah dan belum sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Indikasi rendahnya hasil belajar pembelajaran IPS dapat dilihat dari aspek, yaitu 

aspek penguasaan konsep, aspek sikap, dan penerapannya. Aspek penguasaan konsep 

ditunjukkan pada hasil ujian sekolah, dimana tingkat ketuntasan belajar siswa rata-rata masih 

dibawah batas tuntas Nasional. 

Hasil belajar IPS sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor intern maupun 

faktor ekstern. Faktor intern meliputi tingkat intelegensi, emosi, bakat, minat, dan motivasi. 

Sedang faktor ekstern meliputi sarana, lingkungan dan gaya mengajar guru. Dalam proses 

pembelajaran siswa sebagai titik sentral belajar, siswa yang lebih aktif, mencari dan 

memecahkan permasalahan belajar dan guru membantu kesulitan siswa-siswa yang mendapat 

kendala, kesulitan dalam memahami, dan memecahkan permasalahan. Dalam hal ini pendidik 

harus merancang proses pembelajaran agar materi pembelajaran menjadi bermakna. Karena 

pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu siswa melakukan 

kegiatan belajar. Pembelajaran harus memberi kompetensi berupa kecakapan hidup pada 

siswa sehingga mampu memberi bekal untuk memecahkan berbagai permasalahan kehidupan 

di kemudian hari, bila tiba saatnya mereka terjun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara.  

Berdasarkan observasi awal di Sekolah SD Islam Athirah Kota Makassar Hasil belajar 

IPS kelas IV siswa masih rendah dan belum memenuhi standar ketuntasan minimal (KKM), 

disamping hasil belajarnya rendah juga belum seimbang cakupan isi aspek-aspek Pendidikan 
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IPS. Masih banyak guru-guru yang menggunakan model pembelajaran konvensional, 

memberi konsep-konsep abstrak dengan ceramah sehingga kurang mendukung partisipasi 

siswa dalam pembelajaran. Sebagian guru telah menerapkan inovasi pembelajaran dengan 

variasi model pembelajaran namun keterbatasan referensi model pembelajaran para pendidik, 

sehingga kurang mampu mengimplementasikan model-model pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik bidang studi IPS. Penelitian ini akan membuktikan pengaruh model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL), dan Ekspositori terhadap hasil belajar IPS. 

Sesuai dengan latar belakang maka tujuan penelitian ini mampu mengetahui apakah ada 

perbedaan pengaruh antara model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan 

pembelajaran ekspositori terhadap hasil belajar IPS di kelas IV SD Islam Athirah Kota 

Makassar? 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini yang diselidiki adalah hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS setelah 

diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning 

(PBL) dan Pembelajaran Ekspositori. Jadi pada subyek penelitian diberikan perlakuan dan 

dilakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang muncul sehingga penelitian ini dapat 

berada dalam jenis penelitian kuantitatif dan digolongkan ke dalam penelitian eksperimen, 

yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang 

lain dalam kondisi yang terkendali. Penelitian ini akan dilaksanakan di Wilayah Kota 

Makassar pada SD Islam Athirah Kota Makassar. Populasi adalah seluruh siswa di SD Islam 

Athirah Kota Makassar sebanyak 200 siswa. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas IVB 

sebagai kelas ekperimen dan kelas IVA sebagai kelas kontrol. Jumlah siswa 38 siswa. 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas (Independen) yaitu model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan pembelajaran ekspositori dan variabel 

terikat (Dependent) yaitu hasil belajar IPS yang telah dicapai setelah diberikan perlakuan. 

Desain penelitian yang digunakan adalah Pretest- Posttest Control Group Design (Sugiyono, 

2010). Pemilihan desain ini dengan mempertimbangkan bahwa dalam rancangan penelitian 

yang dilaksanakan diawali dengan pretest sebelum perlakuan diberikan. Pengumpulan data 

penelitian dilakukan dengan mempergunakan instrumen-instrumen berupa lembar observasi 

aktivitas guru, lembar observasi aktivitas siswa dan tes hasil belajar. 
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Analisis data penelitian dimaksudkan untuk menganalisis data hasil tes penelitian. 

Berkaitan dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan 

analisis statistik inferensial. Tiro (2000: 2) mengemukakan bahwa statistik deskriptif 

bertujuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang tepat, dapat digunakan dan dapat 

dimengerti. Data hasil tes untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara hasil posttes-

pretest (gain score) pada tiap kelompok dianalisis melalui tiga tahapan yaitu, tahap uji 

prasyarat analisis, tahap deskripsi data dan tahap pengujian hipotesis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan observasi awal di Sekolah SD Islam Athirah Kota Makassar Hasil belajar 

IPS kelas IV siswa masih rendah dan belum memenuhi standar ketuntasan minimal (KKM), 

disamping hasil belajarnya rendah juga belum seimbang cakupan isi aspek-aspek Pendidikan 

IPS. Masih banyak guru-guru yang menggunakan model pembelajaran konvensional, 

memberi konsep-konsep abstrak dengan ceramah sehingga kurang mendukung partisipasi 

siswa dalam pembelajaran. Sebagian guru telah menerapkan inovasi pembelajaran dengan 

variasi model pembelajaran namun keterbatasan referensi model pembelajaran para pendidik, 

sehingga kurang mampu mengimplementasikan model-model pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik bidang studi IPS. Penelitian ini akan membuktikan pengaruh model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan pembelajaran Ekspositori terhadap hasil 

belajar IPS. 

Setelah menerapkan model pembelajaran maka terlihat data hasil belajar siswa, hasil 

belajar IPS adalah berupa skor kemampuan yang dicapai dalam pembelajaran, yang 

mempelajari permasalahan yang ada dimasyarakat yang berkaitan dengan keadaan 

lingkungannya. Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu untuk mendidik dan melatih kemampuan 

dasar pada siswa untuk mengembangkan kemampuan bakat dan minatnya. Untuk mencapai 

tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial secara efektif, maka salah satu alternatif dalam 

pemilihan model pembelajaran yaitu penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe Problem 

Based Learning (PBL) dan Pembelajaran Ekspositori dalam tingkat sekolah dasar. 

Kemampuan tersebut dinilai berdasarkan aspek-aspek kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotor setelah siswa melakukan kegiatan belajar melalui penerapan model pembelajaran 

yaitu model pembelajaran Kooperatif Tipe Problem Based Learning (PBL) dan Pembelajaran 

Ekspositori. 
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Pengujian pernyataan analisis merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum 

dilakukan analisis varians (ANAVA). Ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum 

melakukan analisis varians (ANAVA) yaitu uji normalitas dan uji homogenitas varians 

sampel penelitian. Analisis keduanya menggunakan taraf signifikan α =0,05 dan bantuan 

SPSS. Uji Normalitas, Pengujian normalitas data skor hasil belajar IPS, masing-masing 

dilakukan terhadap data keseluruhan siswa yang diberi perlakuan. Uji Homogenitas, pada 

tabel di atas nilai Sig. 0,159 > 0,05 dengan demikian Ho diterima pada taraf signifikan 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data mempunyai varians yang sama besar, 

maka kelompok tersebut homogen. Pengujian Hipotesis, Pada tabel menunjukkan bahwa 

model pembelajaran ternyata berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar, terlihat dari 

nilai F = 1,228 dan tingkat signifikansi 0,027 < 0,05. Jadi H0 ditolak yaitu terdapat pengaruh 

penggunaan model pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar. 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan, maka bagian pembahasan hasil 

penelitian meliputi aspek kemampuan guru mengelola pembelajaran, aktivitas siswa dalam 

pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Pembahasan aspek tersebut akan diuraikan sebagai 

berikut.Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran Kooperatif Tipe Problem Based Learning 

(PBL).Berdasarkan hasil analisis data kemampuan guru mengelola pembelajaran melalui 

pembelajaran Kooperatif Tipe Problem Based Learning (PBL) pada kelas eksperimen yang 

tersusun sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sudah terlaksana dengan 

baik. Kriteria kemampuan guru mengelola pembelajaran melalui model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Problem Based Learning (PBL) sudah sesuai dengan yang diharapkan, 

walaupun secara umum aspek kemampuan guru mengelola pembelajaran sudah baik, namun 

masih ada aspek yang perlu ditingkatkan pada kegiatan awal yaitu menginformasikan tujuan 

pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran dengan jelas dan kegiatan akhir yaitu 

bagaimana membimbing siswa dalam membuat rangkuman yang benar. 

Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran Ekspositori. Berdasarkan hasil penelitian 

ini diperoleh bahwa kemampuan guru mengelola pembelajaran melalui Pembelajaran 

Ekspositori dapat mempengaruhi tingkat kesadaran siswa dalam belajar, yang lebih 

memfokuskan pada pembelajaran yang mengacu kepada teori belajar konstruktivisme bahwa 

siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks dan 

menemukan atau menerapkan ide-ide mereka. 
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Hasil Belajar Siswa melalui Model Pembelajaran Kooperatif tipe Problem Based 

Learning (PBL). Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang 

diperoleh melalui tes akhir setelah pembelajaran IPS dengan Model Pembelajaran Kooperatif 

tipe Problem Based Learning (PBL) yaitu berada pada kategori baik. Jika merujuk pada 

kriteria yang ditetapkan pada bab III maka dapat dikemukan bahwa hasil belajar siswa tuntas 

secara klasikal. Hasil yang disajikan di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Johnson 

& Johnson (Trianto, 2010: 57) menyatakan bahwa tujuan pokok belajar kooperatif adalah 

memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik 

secara individu maupun secara kelompok.  

Hasil Belajar Siswa melalui Pembelajaran Ekspositori. Hasil analisis data menunjukkan 

bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh melalui tes akhir setelah pembelajaran IPS 

dengan penerapan Pembelajaran Ekspositori yaitu berada pada kategori cukup. Jika merujuk 

pada kriteria yang ditetapkan pada bab III maka dapat dikemukan bahwa hasil belajar siswa 

belum tuntas secara klasikal.  

Pada tabel distribusi frekuensi dan persentase Gain Score hasil belajar siswa pada  

Pembelajaran Ekspositori menunjukkan besarnya peningkatan nilai hasil belajar siswa dengan 

gain score sebelum dan sesudah diajarkan Pembelajaran Ekspositori. Hasil belajar yang 

diperoleh untuk Pembelajaran Ekspositori adalah rata-rata seluruh siswa mengalami 

peningkatan hasil belajar pada kategori rendah sebanyak 21 orang siswa, dan 3 orang siswa 

yang belum memenuhi KKM. 

Perbedaan Hasil Belajar Siswa yang diajar melalui model Pembelajaran Kooperatif tipe 

Problem Based Learning (PBL) dangan Pembelajaran Ekspositori. Untuk melihat perbedaan 

hasil belajar siswa yang diajar melalui model pembelajaran kooperatif Tipe Problem Based 

Learning (PBL) dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran Ekspositori digunakan 

analisis statistik inferensial melalui uji hipotesis Independent Samples Test. Dari hasil uji 

hipotesis tersebut diperoleh nilai sig (0,000) dengan kriteria pengujian nilai sig (0,000) < α = 

0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yaitu terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara 

siswa yang diajar melalui Pembelajaran Ekspositori dengan siswa yang diajar dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif Tipe Problem Based Learning (PBL). 
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SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data secara deskriptif maupun inferensial dan pembahasan 

hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model 

pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar. Menunjukkan bahwa Model Pembelajaran 

ternyata berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar, terlihat dari nilai F = 1,228 dan 

tingkat signifikansi 0,027 < 0,05. Jadi H0 ditolak yaitu terdapat pengaruh penggunaan model 

pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar. 
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