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ABSTRAK 
 
Asih Nur hidayati. STUDI KOMPARASI METODE PEMBELAJARAN 
PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DAN CONTEXTUAL TEACHING 
AND LEARNING (CTL) TERHADAP PENCAPAIAN PRESTASI 
BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS XI SMA MUHAMMADIYAH 2 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2006/2007. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2007. 
 
 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

pengaruh antara metode pembelajaran PROBLEM BASED LEARNING (PBL) dan 

CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) terhadap pencapaian 

kompetensi belajar ekonomi pada pokok bahasan pajak bagi siswa SMA kelas XI 

semester 1. 

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen sungguhan (true-

eksperimental research).Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2006/2007, yang terdiri dari 5 kelas, 

dengan banyak siswa setiap kelasnya 40 sampai 45 siswa. Sampel diambil dengan 

teknik cluster sampling sebanyak 2 kelas, kelas yang terpilih yaitu kelas XI Ilmu 

Sosial 2 sebagai kelas eksperimen I dan XI Ilmu Sosial 3 sebagai kelas 

eksperimen II. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes. Pengujian 

persyaratan analisis uji normalitas digunakan metode Shapiro Wilk dan uji 

homogenitas digunakan metode Levene. Teknik analisis data yang digunakan 

yaitu uji t. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Terdapat perbedaan 

pengaruh antara metode pembelajaran PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

dengan metode pembelajaran CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING 

(CTL) terhadap pencapaian prestasi belajar ekonomi pada pokok bahasan pajak 

bagi siswa SMA kelas XI semester 1. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung  

sebesar -11,215  pada taraf signifikan 0,05 yaitu sebesar 0,041 sehingga nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05 (probabilitas 0,041<0,05). Rata-rata perubahan 

prestasi belajar ekonomi pada pokok bahasan pajak untuk kelas PBL 1,68 dan 

untuk kelas CTL sebesar 3,03. Oleh karena itu, metode CONTEXTUAL 

TEACHING AND LEARNING (CTL) lebih berpengaruh dalam meningkatkan 

prestasi belajar.  
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MOTTO 
 
 
O Ilmu yang bercahaya adalah ilmu yang mampu mengubah diri si pemilik ilmu 

menjadi lebih baik daripada sebelumnya. 

                           (Hernowo) 

O Tidak saja keberhasilan yang bermakna, kegagalan juga membawa makna, 

semuanya berkunjung dengan misi yang sama menjadi pembimbing 

kehidupan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional di Indonesia berakar pada akar kebudayaan bangsa 

dan berdasarkan pada Pancasila serta UUD 1945. Tujuan pendidikan nasional 

bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi warga masyarakat yang maju 

serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Secara 

lengkap tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003: 7) yang berbunyi: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab.  
 
Tujuan pendidikan di sekolah bukanlah buku rapor atau buku rekaman 

perkembangan anak didik selama satu semester yang dapat dijadikan tolok ukur 

bahwa sebuah pendidikan telah berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. 

Tidak pula dapat dilihat dari ciri-ciri yang melekat pada diri peserta didik dan 

pengajar yang menunjukkan bahwa tujuan pendidikan, setidaknya, telah dicapai 

ketika sebuah pembelajaran diselesaikan.  

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, paradigma 

pembelajaran di sekolah banyak mengalami perubahan, terutama dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dari yang bersifat behavioristik menjadi 

konstruktivistik, dari teacher centered menjadi student centered. Hal utama yang 

harus diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar adalah 

kesiapan input (siswa, kurikulum, guru, strategi-metode-teknik pembelajaran dan 

pengajaran, media pendidikan, waktu, dan sebagainya.) yang diperlukan untuk 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sehingga kejituan proses belajar 

mengajar dapat dilaksanakan.  
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SMA Muhammadiyah 2 Surakarta merupakan salah satu sekolah 

menengah swasta yang terdapat di Kota Surakarta. Sekolah menengah ini adalah 

seperti sekolah menengah tingkat atas pada umumnya, yang juga mengajarkan dua 

bidang ilmu yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Ekonomi merupakan salah satu kompetensi dari ilmu sosial yang diberikan di 

Sekolah Menengah Atas yang diberikan di kelas X, kelas XI dan kelas XII Ilmu 

Sosial. Ekonomi merupakan diklat inti maka siswa dituntut memiliki prestasi 

belajar yang tinggi sehingga mampu bersaing di pasaran kerja atau bersaing untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut 

maka SMA Muhammadiyah 2 Surakarta menetapkan nilai tujuh sebagai batas 

minimal yang harus dicapai siswa dalam diklat ekonomi ini. Kenyataannya tidak 

banyak siswa yang memiliki nilai melebihi batas minimal yang telah ditetapkan 

terutama dalam diklat ekonomi. Hal tersebut dikuatkan dengan data bahwa rata –

rata perolehan nilai ekonomi yang tuntas  adalah 45% dari jumlah keseluruhan 

siswa yakni 50 siswa dari 135 siswa (Sumber Monografi SMA Muhammadiyah 2 

Surakarta Tahun 2006). Keadaan ini sebagai faktor penyebabnya mungkin datang 

dari dalam dan dari luar diri siswa. 

Salah satu faktor dari luar siswa yang mendukung dalam pencapaian 

prestasi belajar ini adalah kemampuan guru dalam memilih metode-teknik 

pembelajaran yang tepat. Menurut Slameto (2003: 65) “Metode pembelajaran 

adalah suatu cara/jalan yang harus dilalui di dalam mengajar”. Penggunaan suatu 

metode belajar dalam kegiatan belajar mengajar tersebut adalah yang 

menghubungkan antara pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Jelaslah bahwa metode pembelajaran 

mempengaruhi belajar. Metode pembelajaran yang kurang baik akan 

mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula, seperti siswa tidak aktif dalam 

mengikuti pelajaran dikarenakan pola pengajaran yang monoton akibat terpusat 

pada guru, sehingga siswa tidak ikut berfikir secara lebih aktif.  

Kegiatan belajar mengajar akan berjalan lancar jika metode pembelajaran 

yang digunakan tidak membosankan bagi siswa, tetapi penggunaan metode belajar 

juga harus disesuaikan dengan sub kompetensi yang diajarkan agar tujuan dalam 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



kegiatan belajar mengajar tersebut tercapai. Suatu metode yang dianggap baik 

untuk sub kompetensi yang disampaikan guru tertentu kadang-kadang belum 

berhasil dibawakan oleh guru lain, maka dari itu penggunaan metode 

pembelajaran juga harus disesuaikan dengan kemampuan guru. 

Untuk itu, komponen yang harus dikuasai adalah menggunakan Metode 

pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang diajarkan, metode 

pembelajaran tersebut dapat menarik minat siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar dan harus sesuai dengan kemampuan guru.  

Seorang guru yang profesional dituntut untuk dapat menampilkan 

keahliannya sebagai guru di depan kelas. Menurut Roestiyah (2001: 64) “Metode 

pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau 

menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar pelajaran tersebut 

dapat ditangkap, dipahami dan digunakan oleh siswa dengan baik”. Di dalam 

kenyataannya cara atau metode mengajar yang digunakan guru untuk 

menyampaikan informasi kepada siswa dan memantapkan siswa dalam menguasai 

pengetahuan, ketrampilan serta sikap belum sesuai harapan sehingga masih perlu 

diadakan perbaikan. 

Metode yang digunakan untuk memotivasi siswa agar mampu 

menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi 

ataupun menjawab suatu pertanyaan akan berbeda dengan metode yang digunakan 

untuk tujuan agar siswa mampu berpikir dan mengemukakan pendapatnya sendiri 

di dalam menghadapi segala persoalan. Perlu dipahami bahwa setiap jenis teknik 

penyajian hanya sesuai atau tepat untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu pula. 

Untuk tujuan yang berbeda guru harus menggunakan metode pembelajaran yang 

berbeda pula. 

Teori dan praktek pendidikan modern memperhatikan siswa bukan sebagai 

penerima yang pasif yang banyak membutuhkan pengawasan, tetapi harus 

diarahkan sebagai anak yang aktif bertindak, berpikir, merasa yang harus dibantu 

untuk dapat merealisasikan segala potensi-potensi yang ada padanya. Observasi 

penulis menunjukkan bahwa kecenderungan kegiatan belajar mengajar di SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta dalam materi ilmu Ekonomi, penggunaan metode 

lebih menekankan pada nilai kognitif (pengetahuan) terkadang melupakan aspek 
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afektif (sikap) ataupun psikomotorik (keterampilan) dan  penggunaannya kurang 

sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Metode Problem Based Learning (PBL) dan metode Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dirasa sesuai dengan teori dan praktek pendidikan modern 

saat ini. Keduanya merupakan dua metode yang memperhatikan keaktifan siswa 

dengan cara penerapan yang berbeda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Berdasarkan fenomena seperti tersebut di atas peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian terhadap dua metode pembelajaran yaitu metode 

pembelajaran  problem based learning  (PBL) dan metode contextual teaching 

and learning (CTL) terhadap mata pelajaran Ekonomi. Adapun dua metode 

tersebut masing-masing penggunaannya harus disesuaikan dengan tiga hal di atas 

yaitu metode pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan guru, sesuai dengan 

sub kompetensi yang diajarkan dan dapat menarik minat siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Untuk itu agar didapat keterangan jelas mengenai 

perbandingan ketepatan penggunaan dua metode pembelajaran tersebut maka 

peneliti menetapkan judul penelitian “Studi Komparasi Metode Pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Terhadap Pencapaian Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan di atas, 

maka timbul masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Prestasi belajar ekonomi yang dicapai siswa kelas XI SMU Muhammadiyah 2 

Surakarta belum seperti apa yang diharapkan.  

2. Pendidikan masih didominasi oleh pandangan bahwa penegetahuan sebagai 

perangkat fakta-fakta yang harus dihafal. 

3. Rata-rata siswa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar 

karena metode pembelajaran yang digunakan masih berpusat pada keaktifan 

guru. 

4. Guru yang kurang mempunyai kemampuan dalam memilih metode yang tepat 

untuk suatu sub kompetensi yang diajarkan. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



C. Pembatasan Masalah 

 Sehubungan dengan luasnya masalah permasalahan yang timbul dari topik 

kajian maka pembatasan masalah perlu dilakukan guna memperoleh kedalaman 

kajian untuk menghindari perluasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam 

hal ini adalah:  

1. Subjek Penelitian  

 Subjek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian untuk diambil 

datanya. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas XI Ilmu 

Sosial 2 dan XI Ilmu Sosial 3 semester 1 SMA Muhammadiyah 2 Surakarta tahun 

ajaran 2006/2007. 

2. Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan suatu yang menjadi fokus masalah untuk 

diteliti. Objek penelitian yang dimaksud adalah: 

a. Variabel bebas: 

1) Metode pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

2) Metode Pembelajaran Contextual Teachig and Learning (CTL)  

b. Variabel terikat: Prestasi belajar siswa 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah di atas maka dalam penelitian ini dikemukakan perumusan masalah yaitu: 

Apakah ada perbedaan pengaruh antara metode pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dan metode pembelajaran Contextual Teaching and learning 

(CTL)  terhadap pencapaian prestasi belajar Ekonomi siswa ?   
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan tersebut bertujuan: Untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan pengaruh antara penggunaan metode pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dan metode Contextual Teaching and Learning 

(CTL) terhadap pencapaian prestasi belajar Ekonomi siswa kelas XI SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun 2006/2007. 

 
F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

wawasan ilmu pendidikan khususnya dalam membahas perbedaan 

pengaruh antara penggunaan metode pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dan Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap 

keberhasilan proses belajar mengajar. 

b. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pustaka dan sebagai salah satu 

sumber bagi penelitian selanjutnya. 

 

2. Manfaat Praktis: 

a. Sebagai acuan bagi instansi pendidikan untuk menciptakan suasana belajar 

yang lebih kondusif. 

b. Sebagai acuan bagi guru/pendidik untuk lebih meningkatkan kreativitas 

dan motivasi siswa dalam belajar melalui metode pembelajaran yang 

menarik. 

c. Sebagai acuan bagi siswa agar lebih mandiri dan lebih kritis dalam belajar, 

tidak selalu bergantung pada guru yang menyampaikan materi pelajaran. 

d. Sebagai acuan bagi masyarakat (orang tua) untuk lebih memperhatikan 

faktor pendukung kelancaran proses belajar mengajar, dan memacu minat 

serta mengarahkan anaknya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

Ilmu pengetahuan yang ada sekarang tidak lepas dari pengetahuan yang 

ada sebelumnya. Adanya penelitian ilmiah maka pada hakikatnya merupakan alat 

untuk mendapatkan pengetahuan baru ataupun menguji pengetahuan yang telah 

ada. Agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi pengetahuan 

yang diperoleh dari penelitian, dalam kaitannya dengan pengetahuan yang telah 

ada perlu dilakukan kajian terhadap bahan pustaka yang relevan dengan topik 

masalah.  

 
Belajar 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. 

 
a. Definisi Belajar 

Berdasarkan beberapa teori belajar yang ada berkembang pandangan 

tentang definsi belajar berikut ini. Menurut Winkel (1986: 53) “secara umum 

belajar adalah aktifitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap. Perubahan ini bersifat konstan dan 

berbekas”. Menurut Slameto (2003: 2) “Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. Menurut Suhaenah Suparno (2000: 2) “Belajar adalah suatu 

aktifitas yang menimbulkan perubahan yang relatif permanen sebagai akibat dari 

upaya-upaya yang dilakukan”.  

Dari pendapat di atas bahwa perubahan-perubahan itu dapat berupa suatu 

hasil yang baru atau penyempurnaan terhadap hasil yang telah diperoleh. 
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Perubahan itu meliputi hal-hal yang bersifat internal seperti pemahaman dan 

sikap, serta mencakup hal-hal yang bersifat eksternal seperti ketrampilan motorik 

dan berbicara untuk mengungkapkan pendapat.  

Menurut Oemar Hamalik (2003: 154) “belajar adalah perubahan tingkah 

laku yang relatif menetap berkat latihan dan pengalaman”. Untuk itu belajar 

membawa sesuatu perubahan pada individu yang belajar. Perubahan itu idak 

hanya mengenai jumlah pengetahuan melainkan juga dalam bentuk kecakapan 

kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan, minat, penyesuaian diri atau mengenai 

segala aspek pribadi seseorang. Karena itu seseorang yang belajar tidak sama lagi 

dibandingkan dengan saat sebelumnya, karena lebih sanggup menghadapi 

kesulitan memecahkan masalah atau menyesuaikan diri dengan keadaan. 

Seseorang yang belajar tidak hanya menambah pengetahuannya akan tetapi dapat 

pula menerapkannya secara fungsional dalam situasi-situasi hidupnya. 

Secara umum definisi belajar dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung 

seumur hidup sejak dia masih bayi hingga liang lahat nanti. Salah satu pertanda 

bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku 

dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang 

bersifat pengetahuan (kognitif) dan ketrampilan (psikomotorik) maupun yang 

menyangkut nilai sikap (afektif). Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat 

interaksi dengan lingkungannya dan bersifat permanen, tahan lama dan menetap, 

tidak berlangsung sesaat saja. 

Pada zaman teknologi yang serba canggih ini seseorang makin dituntut 

untuk selalu belajar, sebab dengan belajar seseorang dapat memanfaatkan 

teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan umat manusia 

umumnya. Manusia mempunyai potensi tertentu yang cenderung untuk 

diaktualisasikan, dengan belajarlah hal itu dapat terjadi. 
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b. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Belajar 

Menurut Tabrani Rusyan, Atang Kusdinar dan Zainal Arifin (1989: 62-
63), ada empat faktor yang mempengaruhi proses belajar yaitu: 

1) Bahan yang dipelajari 

2) Lingkungan 

3) Instrumen dan 

4) Kondisi individu. 

 Uraian dari masing-masing faktor di atas adalah sebagai berikut: 

1)  Bahan atau hal yang harus dipelajari  

Bahan yang harus dipelajari akan menentukan strategi belajar 

mengajarnya, misalnya cara belajar mengenai ketrampilan akan berbeda dengan 

cara belajar mengenai pemecahan soal. Di samping itu banyak bahan pelajaran, 

kesulitan dan manfaat bahan pelajaran ikut menentukan hasil belajar. Bahan 

pelajaran yang terlampau banyak atau terlampau panjang cenderung menimbulkan 

kejemuan pada siswa. Taraf kesulitan bahan pelajaran dan kemampuan peserta 

didik akan mempengaruhi kecepatan belajar.  

2) Faktor-faktor lingkungan 

Faktor lingkungan eksternal dapat berupa lingkungan alam dan lingkungan 

fisik; lingkungan sosial. 

3) Masukan instrumen 

Faktor instrument merupakan masukan pada proses belajar. Bentuknya 

bergantung pada strategi belajar-mengajar dan pada hasil belajar yang diharapkan. 

Wujudnya berupa perangkat keras (gedung, perlengkapan, dan sebagainya) dan 

perangkat lunak (kurikulum, program dan pedoman belajar, dan sebagainya) 

4) Kondisi individu siswa 

Dapat dibedakan atas kondisi fisiologis dan psikologis. Kondisi badan 

siswa yang belajar sangat berpengaruh dalam proses belajar. Fisik yang lemah dan 

lelah akan menyebabkan perhatian tidak dapat berkonsentrasi. Oleh karena itu, 

faktor fisiologis akan sangat berpengaruh kepada proses dan hasil belajar. Kondisi 

psikologis yaitu keadaan dan fungsi psikologis seperti perhatian, pengamatan, 

tanggapan, fantasi, ingatan, berpikir, intelegensi, bakat, dan motif. 
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c. Metode Belajar  

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus mempunyai strategi agar 

tujuan pengajaran tercapai dan siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Salah 

satu strategi yang harus dimiliki adalah mampu memilih metode mengajar yang 

tepat. Menurut Winarno Surakhmad (1990: 96) “Metode adalah cara, yang di 

dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan”. Dimyati dan 

Mudjiono (1999: 101) berpendapat bahwa “Pemilihan metode yang tepat akan 

mempengaruhi belajar sehingga siswa benar-benar memahami materi yang 

diberikan”. 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran merupakan suatu strategi atau cara teratur yang terencana yang 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Pemilihan metode yang kurang sesuai dapat menghambat 

tercapainya tujuan pendidikan. 

 

Metode Problem Based Learning 

a. Pengertian Problem Based Learning 

Menurut Duch, 1995, http://www.uii.ac.id. 

Problem Based Learning (PBL) adalah metode pendidikan yang 
mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerjasama dalam 
kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. 
Simulasi masalah digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan siswa 
sebelum mulai mempelajari suatu subyek. PBL menyiapkan siswa untuk 
berpikir secara kritis dan analitis, serta mampu untuk mendapatkan dan 
menggunakan secara tepat sumber-sumber pembelajaran. 
 
Menurut Finkle dan Torp, 1995, http://www.cotf.edu/ete/teacherout.html. 

Dijelaskan bahwa Problem based learning adalah sebuah kurikulum  
pengembangan dan sistem pengajaran yang simultan untuk 
mengembangkan antara strategi pengembangan pemecahan masalah dari 
dasar pengembangan disiplin pengetahuan dan ketrampilan siswa dalam 
memecahkan permasalahan–permasalahan yang dihadapi dengan 
menyesuaikan pada permasalahan yang nyata. Di dalam probem based 
learning siswa bekerja dalam suatu kelompok kecil  untuk membahas 
sesuatu masalah yang tidak dimengerti dan penting, apa yang mereka tidak 
tahu  dan berusaha untuk belajar memecahkan  permasalahan tersebut. 
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Menurut White.H.B & Richin, 1996, http:/www.udel/pbl/dancase.    

Berdasarkan pendapat di atas maka metode problem based learning ini 
dapat dinyatakan bahwa pebelajar akan aktif berpartisipasi dan juga akan 
aktif berpikir dan mengembangkan  atau mengkonstruks penalarannya. 
Metode pembelajaran Problem Based Learning (PBL) juga merupakan 
teknik  yang melibatkan siswa untuk saling bertukar pikiran atau diskusi 
untuk memecahkan masalah. 
 
Hamzah, 2004, http://www.udel.edu/pbl. menjelaskan bahwa “Problem 

Based Learning (PBL) merupakan salah satu metode pembelajaran dengan 

authentic Assesment (penilaian yang nyata) yang dapat diterapkan secara 

komprehensif”. 

Keuntungan dari pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yakni, 

memberikan fokus yang menarik bagi siswa dalam menyusun pemecahan masalah 

yang nyata dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan permasalahan yang 

konstekstual melalui penerapan ceramah dan penggabungan penelitian sehingga 

siswa akan senantiasa aktif menyusun konsep yang akhirnya dimemorikan dalam 

kognitifnya di dalam pembelajaran yang bermakna. 

Terkait dengan penilaian tersebut, bahwa salah satu persoalan yang 

dijumpai guru dalam penerapan KBK adalah menyangkut hal penilaian 

kompetensi dasar. Bila dalam kurikulum 1994 yang lalu penilaian banyak 

menekankan pada kemampuan kognitif (pengetahuan) saja, maka dalam 

kurikulum 2004 (KBK), penilaiannya mencakup tiga aspek yaitu kognitif 

(pengetahuan), Afektif (sikap), dan Psikomotrik (ketrampilan) secara serempak.  

Untuk mencapai kompetensi dasar yang benar-benar maksimal baik dalam bentuk 

kognitif, afektif, psikomotorik secara simultan. Kegiatan belajar mengajar  tidak 

lagi sekedar  menyampaikan  dan menerima  informasi, tetapi mengolah  

informasi sebagai masukan  pada usaha  peningkatan kemampuan. Permasalahan 

berikutnya adalah bagaimana mengoptimalkan  kegiatan belajar yang terarah  

pada tujuan  yang bermakna. 

Strategi belajar mengajar Problem Based Learning (PBL) , merupakan 

bagian dari metode pembelajaran inquiri yang di dalamnya terdapat juga unsur 

kooperatif.  Menurut Toeti Soekamto dan Winataputra (1996: 35), “agar belajar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dapat bermakna secara signifikan diperlukan adanya inisiatif yang datang dari 

pihak siswa itu sendiri, dan ia harus sepenuhnya terlibat. Hal ini akan dapat terjadi 

dengan apa yang disebut belajar eksperiental (experiential learning)”. 

Teori belajar Experiential Learning dikembangkan oleh C.Rogers dalam 

Asmawi (2001: 06) “Teori ini membedakan dua jenis belajar yaitu Cognitive 

learning yang berhubungan dengan pengetahuan akademik dan Experiential 

learning  yang berhubungan dengan pengetahuan terapan”. Dalam teori ini 

dikembangkan dan diperkenalkan adanya keterlibatan pribadi, inisiatif diri, 

evaluasi diri, dan dampak langsung  yang terjadi pada diri siswa.  

Berdasar teori tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa belajar harus 

dilakukan oleh siswa atau pebelajar, sedangkan pendidik hanya sebagai fasilitator, 

tugas pokok pengajar atau pendidik adalah menciptakan  lingkungan belajar  yang 

baik, membantu pebelajar merumuskan tujuan belajar, menyeimbangkan  

pertumbuhan intelektual  dengan pertumbuhan  emosional, menyediakan sumber 

belajar, berbagi rasa serta pemikiran dengan pebelajar tetapi tidak mendominasi.  

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa dalam belajar ini lebih mementingkan 

pengembangan aspek yang multi tidak hanya mengembangkan aspek kognitif 

saja.  

Dalam belajar eksperiental tersebut, terdapat banyak kendala–kendala 

dalam rangka untuk mendapat kebermaknaan belajar. Untuk mengatasi hambatan 

atau kendala dalam pembelajaran tersebut ada tiga tahap yang harus dilakukan 

yaitu: analisis, penyelesaian dan penilaian. Setiap tahap ada tujuan dan 

langkahnya yang dapat disusun sendiri. Sementara Menurut Kresnohadi Ariyoto 

(1997: 21) tahapan belajar berdasarkan masalah meliputi 12 tahapan sebagai 

berikut: 

a) Tahap 1 : Mengklarifikasi dan mendefinisikan masalah 
b) Tahap 2  : Melakukan analisis masalah atas masalah yang disepakati 

kelompok belajar mahasiswa. 
c) Tahap 3  : Mengembangkan hipotesa (jawaban sementara) atas 

masalah yang dikaji. 
d) Tahap 4  : Mengidentifikasikan dan menjelaskan pengetahuan apa 

saja yang diperlukan untuk bisa memecahkan masalah itu. 
e) Tahap 5  :  Mengidentifikasi pengetahuan yang sudah diketahui oleh 

kelompok. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



f) Tahap 6  :  Mengidentifikasikan berbagai sumber pengetahuan yang 
sesuai. 

g) Tahap 7  :  Mengumpulkan berbagai tambahan informasi 
baru/pengetahuan. 

h) Tahap 8  :  Melakukan sintesa atas pengetahuan sebelumnya dengan 
perolehan pengetahuan yang baru dan dicoba 
mengacukannya pada masalah yang dikaji. 

i) Tahap 9  :  Jika diperlukan harus dilakukan lagi langkah 1-8 untuk 
melihat lebih banyak aspek lagi dari masalah yang 
dicermati. 

j) Tahap 10  :  Mengidentifikasikan mengenai apa saja yang tidak 
dipelajari. 

k) Tahap 11  :  Menyimpulkan apa saja yang sudah dipelajari dan jika 
memungkinkan melakukan tahap 12. 

l) Tahap 12 :  Melakukan pembuktian operasional dalam mengatasi 
masalah tersebut. 

Seseorang dikatakan mengalami masalah (problem), jika yang 

bersangkutan menyadari keberadaan suatu situasi tersebut memerlukan tindakan, 

dan tidak dengan segera dapat menemukan pemecahannya. Aspek kognitif  siswa 

dapat dimunculkan melalui kemampuan siswa untuk mengajukan masalah dan 

memecahkan masalah dengan cepat dan tepat, sementara itu aspek psikomotorik 

siswa dapat dilihat dari bobot masalah yang dikemukakan melalui hubungan 

semantik dan sintaksis. Aspek afektif siswa dapat dilihat melalui sejauh mana 

mereka mampu menghargai dan menerima masalah yang diajukan oleh siswa 

yang lain.  

Berdasarkan pendapat di atas maka metode problem based learning ini 

dapat dinyatakan bahwa pebelajar akan aktif berpartisipasi dan juga akan aktif 

berpikir dan mengembangkan atau mengkonstruks penalarannya. Selain itu 

metode pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan teknik yang 

melibatkan siswa untuk saling bertukar pikiran atau diskusi untuk memecahkan 

masalah. 
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Menurut Hamzah, 2004, http://www.udel.edu/pbl. Problem Based 

Learning (PBL) terbagi menjadi dua yaitu: 

a) Problem posing 
Merupakan suatu proses memunculkan masalah, dan juga suatu langkah untuk memecahkan masalah yang 
lebih rumit dari yang sebelumnya. Proses ini dapat dimunculkan dari situasi, siswa atau juga oleh guru 

b) Problem Solving 
Merupakan pemecahan masalah. Dalam problem solving ini  meliputi 
dua aspek yaitu masalah untuk menemukan (problem to find) dan 
masalah membuktikan (problem to prove) 

 

b. Karakteristik Metode Problem Based Learning (PBL) 

Karakteristik dalam metode Problem Based Learning ini antara lain: 

1) Pemunculan masalah dari siswa atau situasi masalah dari guru. 

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

disiplin. 

3) Penyelidikan authentic (sebenarnya) atau penyelidikan dalam rangka 

melakukan reinvention (pengulangan pernyataan masalah). 

4) Menghasilkan produk, karya atau penyelesaian masalah.  

5) Kerja sama (berpasangan, kelompok kecil atau kelompok besar sesuai dengan 

pilihan guru dan siswa).  

          

c. Komponen utama dalam Problem Based Learning (PBL) 

Komponen utama dalam Problem Based Learning (PBL) adalah sebagai 

berikut: 

Memunculkan masalah dari siswa atau guru yang mengundang terjadinya  

beberapa tahapan yaitu : 

a) Tahap Accepting (menerima masalah) 

b) Tahap Challenging (mengungkap masalah) 

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

Siswa melakukan penyelidikan terhadap masalah atau soal yang diajukan oleh diri 

sendiri, siswa yang lain dan guru melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Pemahaman masalah 

b) Perencanaan strategi pemecahan masalah 
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c) Pelaksanaan rencana strategi pemecahan masalah  

d) Pengecekan hasil dalam rangka menghasilkan produk, karya atau 

penyelesaian masalah. 

Mengajukan kembali masalah dari hasil penyelesaian masalah.  

Langkah konkrit dalam pembelajaran Problem Based learning (PBL) 

adalah sebagai berikut: 

a) Tahap Persiapan PBL 

Dalam tahap ini, guru harus melakukan studi pendahuluan baik terhadap 

materi yang akan disampaikan maupun studi untuk penerapan metode yang akan 

diterapkan. Apakah materi sesuai dengan metode atau tidak.  

Tindakan berikutnya adalah menentukan tujuan instruksional dari 

penyampaian materi tersebut, sehingga jelas acuan atau indikatornya yang akan 

diraih. Tahap berikutnya adalah membentuk kelompok, dalam teknik 

pengelompokan ini siswa yang berkemampuan dan jenis kelaminnya berbeda 

disatukan dalam satu tim kecil. Setelah guru menyajikan teori utama/topik 

kompetensi dasar, siswa diharapkan memunculkan permasalahan. 

b) Tahap Pemunculan Masalah 

Permasalahan dapat dimunculkan dari diri siswa maupun dari guru atau 

dapat juga dari kenyataan hidup, adalah sangat mungkin bahwa permasalahan 

sehari-hari khususnya topik interaksi sosial banyak menimbulkan permasalahan 

yang dapat diambil. 

c) Tahap Investigasi dan Inquiri Masalah  

Siswa diharapkan dapat berinvestigasi atau inquiri dalam kehidupan 
nyata terkait dengan topik yang dibahas 
yaitu pendapatan nasional, setelah siswa 
menemukan masalah dalam kehidupannya, 
dalam kelompok mereka akan beradu 
argumentasi untuk dapat merencanakan 
strategi dan sekaligus pelaksanaan untuk 
memecahkan masalah tersebut. Untuk 
mendapatkan solusi, siswa diharapkan 
secara aktif mencari informasi yang 
dibutuhkan dari berbagai sumber. 
Informasi dapat diperoleh dari bahan 
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bacaan (literature), narasumber, dan lain 
sebagainya. 

d) Presentasi Hasil  

Presentasi hasil merupakan tahap terakhir untuk mencek hasil karya atau 

produk dari investigasi dan inquiri dalam rangka memecahkan masalah yang 

timbul dalam kelompok masing-masing. Presentasi dilakukan di depan kelas 

sehingga kelompok siswa yang lain dapat ikut mengevaluasi produk yang 

dihasilkan. Di sisi lain presentasi ini bagi guru adalah merupakan sarana untuk 

penilaian afektif dan psikomotorik dengan memantau keterurutan dan kelancaran 

kelompok siswa dalam berkomunikasi antar kelompok maupun dalam kelompok 

baik lisan maupun tulisan, sedangkan nilai kognitifnya diambil dari tes obyektif  

 

d. Struktur Problem Based Learning (PBL) 
 

Untuk mendesain Metode Pembelajaran Problem Based learning (PBL), 

ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu: 

1) Bagaimana cara menggabungkan PBL ke dalam sebuah kurikulum ? 

2) Apa masalah yang digunakan dan apakah mereka dapat menampilkannya ? 

3) Apa tujuan instruksionalnya ? 

4) Bagaimana membentuk kelompok ? 

5) Berapa banyak permasalahan yang dapat di susunnya kembali ?  

6) Bagaimana cara mengevaluasi program dan siswa ? 

7) Apa sumber yang digunakan ? 

8) Bagaimana menyiapkan  siswa untuk PBL ini ? 

Uraian tersebut di atas merupakan, proses yang harus dilakukan guru 

dalam rangka membentuk suatu metode Problem Based Learning (PBL) dalam 

kelas. 

 

2) Metode Contextual Teaching and Learning (CTL) 

a. Pengertian Metode Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Ada kecenderungan dewasa ini untuk kembali ke pemikiran bahwa peserta 

didik akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan 
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lebih bermakna jika peserta didik mengalami apa yang dipelajarinya, bukan 

sekedar mengetahui apa yang dipelajarinya. Pembelajaran yang berorientasi target 

penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek, 

tetapi gagal dalam membekali peserta didik memecahkan persoalan dalam 

kehidupan jangka panjang. Itulah yang terjadi di kelas-kelas sekolah pada 

umumnya. Menurut Hernowo (2005: 61):  

Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning) merupakan 
konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara materi yang 
diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 
penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 
masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran berlangsung alamiah 
dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer 
pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih penting 
daripada hasil. 
 
Menurut Chaedar Alwasilah (2006: 14) CTL adalah sebuah sistem belajar 
yang didasarkan pada filosofi bahwa siswa mampu menyerap pelajaran 
apabila mereka menangkap makna dalam materi akademis yang mereka 
terima, dan mereka menangkap makna dalam tugas-tugas sekolah jika 
mereka bisa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan 
pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya. 
 
Dalam kelas kontekstual tugas guru lebih banyak berurusan dengan 

strategi daripada memberi informasi. Sesuatu yang baru datang dari menemukan 

sendiri, bukan dari apa kata guru. Kontekstual hanya sebuah strategi pembelajaran 

seperti halnya strategi pembelajaran yang lain, kontekstual dikembangkan dengan 

tujuan agar pembelajaran berjalan lebih produktif  

Penggunaan metode kontekstual menjadi sebuah pilihan karena sejauh ini 

pendidikan Indonesia masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan 

sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihafal. Keberhasilan dalam proses 

belajar mengajar masih mengandalkan peran guru sebagai sumber utama 

pengetahuan. Metode yang menjadi pilihan utama strategi belajar adalah ceramah. 

Untuk itu diperlukan sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa 

menghafal fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa mengkonstruksikan 

pengetahuan dibenak mereka sendiri. Alternatif strategi yang baru inilah yang 
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dikenal dengan CTL. Melalui strategi CTL, siswa diharapkan belajar melalui 

“mengalami” bukan “menghafal”. 

Pendidikan adalah kehidupan, untuk itu kegiatan belajar harus dapat 

membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (life skil atau life competency) 

yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan peserta didik. Oleh 

sebab itu sangatlah tepat jika diterapkan metode pembelajaran CTL. 

CTL lebih menekankan pada pemberdayaan siswa sehingga hasil belajar 

bukan sebatas pengenalan nilai, akan tetapi penghayatan dan bahkan sampai pada 

penerapan nilai-nilai dalam kehidupan nyata. Pemberdayaan siswa juga dapat 

dilihat sejauhmana CTL mampu menumbuhkan daya kreasi, daya nalar, rasa 

keingintahuan, dan eksperimentasi-eksperimentasi untuk menemukan 

kemungkinan-kemungkinan baru (meskipun hasilnya keliru), memberikan 

keterbukaan terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, menumbuhkan demokrasi 

dan memberikan toleransi pada kekeliruan-kekeliruan akibat kreativitas berpikir. 

 

 b.  Komponen CTL dan Penerapannya di Kelas 

Metode CTL memiliki tujuh komponen utama, (Depdiknas 2003: 10) yaitu 

“konstruksivisme (Contructivism), menemukan (Inquiry), bertanya (Questioning), 

masyarakat belajar (Learning Community), pemodelan (Modelling), refleksi 

(Reflection) dan penilaian yang sebenarnya (Authentic Assesment)”.  

Uraian masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Konstruktivisme (Contructivism) 

Esensi dari teori konstruktivitas adalah bahwa pengetahuan seseorang itu 

hanya dapat dibangun oleh dirinya sendiri dan bukannya diberikan oleh orang lain 

yang siap diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu 

dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 

Guru tidak akan mampu memberikan semua pengetahuan kepada siswa. 

Siswa harus mengkonstrusi pengetahuan di benak mereka sendiri. Berdasar hal 

tersebut maka pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” 

bukan “menerima” pengetahuan. Melalui proses belajar dan mengajar, siswa 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktifnya. Siswa 

menjadi pusat kegiatan, bukan guru. 

 
2) Menemukan (Inquiry) 

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran CTL. 

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil 

mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi dari menemukan sendiri. Guru harus 

selalu merancang kegiatan yang menunjuk pada kegiatan menemukan, apapun 

materi yang dikerjakannya. 

 
3) Bertanya (Questioning) 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang, selalu bermula dari “bertanya”. 

Sebelum tahu produksi, seseorang bertanya “Apa yang dimaksud pendapatan 

nasional itu?”. Questioning (bertanya) merupakan strategi utama pembelajaran 

berbasis CTL. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru 

untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir peserta didik. 

Bagi peserta didik, kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam 

melaksanakan pembelajaran yang berbasis inquiry, yaitu menggali informasi, 

mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada 

aspek yang belum diketahui. 

Dalam pembelajaran, bertanya bermanfaat untuk: 1) Menggali informasi, 

baik administrasi maupun akademis, 2) Mengecek pemahaman siswa, 3) 

Membangkitkan respon kepada siswa, 4) Mengetahui sejauh mana keingintahuan 

siswa, 5) Mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, 6) Memfokuskan 

perhatian siswa pada sesuaatu yang dikehendaki guru, 7) Untuk membangkitkan 

lebih banyak pertanyaan yang lain dari siswa, 8) Untuk menyegarkan kembali 

pengetahuan siswa. 

Hampir semua aktifitas belajar, questioning dapat diterapkan: antara 

peserta didik dengan peserta didik, antara guru dengan peserta didik, antara 

peserta didik dengan orang lain yang didatangkan ke kelas dan sebagainya. 

Aktifitas bertanya juga ditemukan ketika siswa berdiskusi, bekerja dalam 
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kelompok, ketika menemui kesulitan, ketika mengamati, dan sebagainya. 

Kegiatan-kegiatan itu akan menumbuhkan dorongan untuk “bertanya”. 

 
 
4) Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Konsep Learning Community menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing 

antara teman, antar kelompok, dan antara yang tahu ke yang belum tahu. Kegiatan 

saling belajar ini bisa terjadi apabila tidak ada pihak yang dominan dalam 

komunikasi, tidak ada yang merasa segan bertanya, atau hanya mendengarkan. 

Setiap pihak harus merasa bahwa setiap orang lain memiliki pengetahuan, 

pengalaman, atau keterampilan yang berbeda yang perlu dipelajari. Kalau setiap 

orang mau belajar dari orang lain, maka setiap orang lain bisa menjadi sumber 

belajar dan ini berarti setiap orang akan sangat senang kaya dengan pengetahuan 

dan pengalaman.  

 
5) Pemodelan (Modelling) 

Komponen CTL berikutnya adalah pemodelan. Maksudnya, dalam sebuah 

pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru. 

Sebagai contoh, model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu atau guru 

memberi contoh mengerjakan sesuatu. Bisa saja model dirancang dengan 

melibatkan siswa atau mendatangkan ahli (pakar) dari luar. Seorang siswa dapat 

ditunjuk untuk mendemonstrasikan keahliannya. Siswa lain dapat menggunakan 

mode tersebut sebagai standar kompetensi yang harus dilaluinya. 

 
6) Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir 

ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Siswa 

mengendapkan pada apa saja yang baru dipelajarinya sebagai struktur 

pengetahuan yag baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan 

sebelumnya. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau 
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pengetahuan yang baru diterima, dengan demikian siswa merasa memperoleh 

sesuatu yang berguna bagi dirinya.  

Pengetahuan yang bermakna diperoleh dari proses. Pengetahuan yang 

dimiliki siswa diperluas melalui konteks pembelajaran, yang kemudian diperluas 

sedikit demi sedikit. Guru atau orang dewasa membantu siswa membuat 

hubungan-hubungan antara penngetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan 

pengetahuan yang baru. Dengan begitu, siswa merasa memperoleh sesuatu yang 

berguna bagi dirinya tentang apa yang baru dipelajarinya. Kunci dari semua itu 

adalah bagaimana pengetahuan mengendap di benak siswa. Siswa mencatat apa 

yang sudah dipelajari dan merasakan bagaimana ide-ide baru. 

 
7) Penilaian yang sebenarnya (Authentic Assesment) 

 Menurut Nurhadi dalam Depdiknas (2002: 19) “Assesment adalah proses 
pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan 
belajar siswa”. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru 
agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. 
Menurut Nurhadi (2002: 19):  

Gambaran tentang kemajuan belajar itu diperlukan di sepanjang proses 
pembelajaran, maka assessment tidak dilakukan di akhir periode 
(cawu/semester) pembelajaran seperti pada kegiatan evaluasi hasil belajar 
(seperti EBTA/EBTANAS), tetapi dilakukan bersama dengan secara 
terintegrasi (tidak terpisahkan) dari kegiatan pembelajaran. Namun 
demikian, sebagai salah satu sumber data untuk melihat kemajuan belajar 
siswa, tes tetap dilaksanakan termasuk Ebtanas. Hanya, untuk 
pengumpulan data kemajuan belajar itu, dalam CTL tidak hanya 
menggunakan tes. Prinsip yang digunakan adalah authentic assessment 
(penilaian yang sebenarnya)  

 

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penilaian bukanlah untuk 
mencari informasi tentang belajar siswa. Pembelajaran yang benar memang 
seharusnya ditekankan pada upaya membantu siswa agar mampu mempelajari, 
bukan ditekankan pada perolehannya sebanyak mungkin informasi di akhir 
periode pembelajaran. Penilaian yang sebenarnya menekankan pada proses 
pembelajaran, maka data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata 
yang dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Data yang 
diambil dari kegiatan siswa saat di kelas maupun di luar kelas itulah yang disebut 
data authentic. 
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Hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar menilai prestasi siswa adalah:  
kombinasi dari ulangan harian, laporan, pekerjaan rumah, kuis, karya siswa, hasil 
tes tertulis, hasil diskusi, karya tulis, presentasi atau penampilan siswa, 
demonstrasi, dan sebagainya.  

 

c. Penerapan Metode Contextual Teaching and Learning (CTL)  
 
 Sebuah kelas dikatakan menggunakan metode CTL jika telah menerapkan 

ketujuh komponen CTL, yaitu jika filosofi belajarnya adalah kostruktivisme, 

selalu ada unsur bertanya, pengetahuan dan pengalaman diperoleh dari kegiatan 

menemukan, terbentuk masyarakat belajar, ada model yang ditiru (pemodelan), 

dan dilakukan penilaian yang sebenarnya. Menurut Slamet PH (www.ui.ac.id) 

CTL dapat diterapkan di kelas secara sederhana yaitu: 

a) Konstruktivisme: kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar 
lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 
mengkonstruksi sendiri pengetahuan, nilai, dan keterampilan barunya 

b) Inkuiri: laksanakan kegiatan inkuiri untuk semua topik sekiranya 
mungkin  

c) Pertanyaan: kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya  
d) Masyarakat belajar: ciptakan “masyarakat belajar” melalui belajar 

secara kelompok 
e) Modeling: hadirkan “model” sebagai contoh pembelajaran  
f)  Refleksi: lakukan refleksi pada setiap akhir pertemuan kelas; dan 
g) Penilaian otentik: lakukan penilaian otentik dengan berbagai cara. 

 

3) Tinjauan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi 

a. Prestasi belajar 
 Gronlund (1981: 1), menjelaskan, “prestasi belajar adalah apa yang peserta didik pelajari dalam sejumlah mata 

pelajaran tertentu”. Prestasi secara nyata dapat dilihat dalam bentuk kuantitatif yaitu angka. Menurut Singgih. D. Gunarso 

(1996: 57), dikemukakan bahwa “prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh murid sebagai hasil belajarnya, baik berupa 

angka maupun huruf serta tindakannya”. 

Prestasi belajar siswa dalam periode tertentu diperoleh dengan 

mendapatkan raport, angka dalam ijazah atau kemampuan meloncat setelah 

latihan. Dalam kenyataannya prestasi belajar siswa yang satu dengan lainnya 

adalah tidaklah sama. Siswa yang belajarnya baik, tepat dalam menggunakan 
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waktu cenderung mendapatkan prestasi belajar yang tinggi, sebaliknya siswa yang 

kurang dalam belajarnya  cenderung mendapatkan  prestasi belajar yang rendah. 

Untuk melihat sejauh mana taraf keberhasilan mengajar guru dan 

belajarnya peserta didik secara tepat (valid) dan dapat dipercaya (reliable), 

diperlukan suatu informasi tentang indikator-indikator perubahan tingkah laku dan 

pribadi peserta. Menurut Bloom dalam Djamaah Sopaah (2000: 104) 

“mengkategorikan  prestasi menjadi 3 ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif , 

ranah psikomotorik”. 

Uraian masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Kognitif  

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan dan 

kemampuan berpikir keduanya tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain tidak 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya 

kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan. Tujuan inilah yang memiliki 

kecenderungan lebih besar perkembangannya di dalam kegiatan belajar mengajar 

dalam ranah kognitif ini peranan guru lebih menonjol.  

2) Afektif 

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi siswa  guru harus 

lebih banyak dan hati-hati dalam pendekatannya. Untuk ini dibutuhkan 

mengarahkan motivasi dan berpikir dengan tidak lupa menggunakan pribadi guru 

sebagai contoh atau model. 

Menurut Sardiman (1996: 29) “pembentukan sikap mental dan perilaku 

anak didik tidak akan terlepas dari soal penanaman nilai-nilai (transfer of 

values)”. Oleh karena itui guru tidak sekedar “pengajar”, tetapi betul-betul sebagai 

pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai itu kepada siswa. Adanya landasan-

landasan nilai itu, siswa akan tumbuh kesadaran dan kemauannya untuk 

mempraktekkan segala sesuatu yang dipelajarinya.  

 

 

 

3) Psikomotorik 
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Penanaman konsepatau merumuskan konsep juga memerlukan suatu 

ketrampilan. Menurut Sardiman (1996: 29): 

jenis ketrampilan ada dua yaitu ketrampilan yang bersifat jasmani dan 
ketrampilan yang bersifat rohani. Ketrampilan jasmani adalah ketrampilan 
yang dapat dilihat, diamati, sehingga akan menitikberatkan pada gerak 
atau penampilan dari anggota tubuh seorang yang sedang belajar. 
Ketrampilan rohani adalah lebih abstrak menyangkut persoalan-persoalan 
penghayatan dan ketrampilan berpikir serta kreativitas untuk 
menyelesaikan dan merumuskan suatu masalah atau konsep. Jadi semata-
mata bukan soal pengulangan tetapi mencari jawaban yang cepat dan tepat. 

 

 Tiga hal di atas dalam kegiatan belajar mengajar merupakan tiga hal yang 

secara perencanaan dan pragmatic terpisah, namun dalam kenyataanya pada diri 

siswa akan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam kegiatan belajar 

mengajar masing-masing direncanakan sesuai dengan butir-butir bahan 

pengajaran. Hal itu dikarenakan semua akan bermuara pada siswa, maka setelah 

terjadi proses internalisasi terbentuklah suatu kepribadian yang utuh dan untuk itu 

semua semua diperlukan metode pembelajaran yang tepat dan sistem lingkungan 

yang mendukung. 

Penyelenggaraan penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengidentifikasi 

hasil belajar siswa tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan nasional, tujuan 

instruksional, tujuan kurikuler serta tujuan pengajaran, materi pengajaran dan 

metode pengajaran serta sumber-sumber lain. Melalui evaluasi tersebut akan 

diperoleh informasi tentang hasil belajar siswa yang teridentifikasi melalui 

penyelenggraan penilaian hasil belajar yang dapat secara tidak langsung sebagai 

indikator tentang baik buruknya konseptualisasi dan operasionalisasi komponen-

komponen pengajaran menjadi sistem pengajaran, yang proses kegiatannya 

merupakan upaya untuk mewujudkan kurikulum. Menurut Waridjan (1991:4) 

pemanfaatan informasi tentang hasil belajar siswa adalah sebagai berikut : 

a) Dengan mengetahui hasil belajar siswa, guru mendesain program 
pengajaran yang apabila dilaksanakan akan mengisi selisih antara apa 
yang telah dicapai oleh siswa dengan apa yang dikehendaki oleh tujuan 
pengajaran 

b) Dengan mengetahui hasil belajar siswa dari waktu ke waktu, proses 
kemajuan dan kemunduran belajar siswa dapat diikuti untuk maksud-
maksud memberikan motivasi belajar. 
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c) Dengan mengetahui hasil belajar siswa, guru mengidentifikasi 
kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dan konselor pengajaran 
mendiagnosa kesulitan belajar siswa dalam rangka memberikan 
bimbingan dan konseling pengajaran. 

d) Dengan mengetahui hasil belajar siswa dapat diramalkan keberhasilan 
belajar siswa di masa depan. 

e) Dengan mengetahui hasil belajar siswa, guru dapat menetapkan siswa 
dalam kualifikasi tertentu (lulus dan tidak lulus atau tuntas dan tidak 
tuntas), menetapkan peringkat siswa dalam prestasi belajar siswa 
(rangking atau kelompok kurang pandai) serta menyeleksi siswa untuk 
maksud-maksud tertentu (memenuhi syarat atau tidak) 

f) Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa termotivasi untuk belajar 
secara lebih bersemangat, tekun dan teliti. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Konsep kemampuan menganalisis pendapatan nasional termuat 

kompetensi dasar dalam kawasan kognitif yang meliputi enam kawasan yaitu 

pengetahuan, pengertian, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi kaitannya 

dengan pendapatan nasional dalam aplikasi kehidupan. 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) menawarkan satu 

pemecahan masalah pendapatan nasional dalam kehidupan sesuai konsep ekonomi 

yang diajarkan sebab problem based learning menekankan adanya penggabungan 

penerapan metode authentic assessment secara komperehensif. Aspek kognitif 

siswa dapat dilihat melalui kemampuan mereka mengajukan masalah dan 

memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Aspek psikomotorik siswa dapat 

dilihat dari bobot masalah yang dikemukakan melalui hubungan semantik dan 

sintaksis sedangkan aspek afektif siswa dapat dilihat melalui sejauhmana mereka 

mampu menghargai dan menerima masalah yang diajukan oleh siswa yang lain. 

Metode Problem Based Learning (PBL) yang diterapkan terdapat unsur 

diskusi antar siswa sehingga menantang  siswa untuk mengajukan masalah atau 

soal, sehingga dengan demikian siswa terbiasa dengan problem posing maka 

dengan sendirinya mereka akan dapat mengembangkan pola pikir matematikanya 

dan dapat membantu siswa untuk mengembangkan proses nalarnya. Sedangkan 

disisi lain siswa terbiasa dengan problem solving sehingga siswa juga mampu 

menemukan masalah dan sekaligus memecahkannya. 
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Metode lain yang tak kalah dalam untuk meningkatkan prestasi adalah 

metode pembelajaran Contextual teaching and Learning (CTL), yaitu konsep 

belajar dengan tujuh komponen utama yang membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan konsep CTL diharapkan lebih bermakna bagi 

siswa. 

Adanya keunggulan-keunggulan dari masing-masing metode tersebut, 

dimungkinkan adanya perbedaan pencapaian prestasi Ekonomi siswa. 

Penelitian yang hendak dilaksanakan mengikuti paradigma sebagai berikut: 
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Gambar 1.  Kerangka Pemikiran 
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C. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran di atas dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut: Terdapat perbedaan pengaruh antara metode 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan metode pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap prestasi belajar Ekonomi 

siswa. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Surakarta   

tahun pelajaran 2006 / 2007  

2. Waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Juli sampai bulan Desember 2006. Jadual 

penelitiannya dapat diringkas seperti tabel berikut: 

Tabel 1. Jadual Penelitian. 

No Kegiatan Bulan 

  Juli Agt Sept Okt Nov Des 

1 Pengajuan judul       

2 Penyusunan Proposal X      

3 Perijinan X      

4 Penyusunan Instrumen X      

5 Uji Coba Instrumen  X     

6 Analisis Instrumen  X     

7 Pelaksanaan Penelitian   X    

8 Penyusunan data    X   

9 Analisis data    X   

10 Penulisan laporan    X X X 

 
B. Metode Penelitian 

 Pemecahan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode ilmiah. 

Metode yang dipakai adalah metode eksperimen. Menurut Djarwanto (2001: 85) 

“Eksperimen adalah proses penelitian di mana dua variabel atau lebih 

dimanipulasi di bawah kondisi tertentu, sehingga pengumpulan dan penganalisaan 

data dapat dilakukan dan dapat ditunjukkan pengaruh antar variabel tersebut, 
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tanpa dikacaukan oleh variabel lainnya yang tidak dimanipulasi”. Menurut 

Suharsimi (1993: 03) bahwa “dengan ini peneliti sengaja membangkitkan 

timbulnya suatu kejadian, kemudian diteliti akibat-akibatnya”.  

Menurut teori-teori di atas, eksperimen adalah suatu cara untuk mencari 

hubungan sebab akibat antara dua faktor atau lebih yang sengaja ditimbulkan oleh 

peneliti dengan menyisihkan faktor-faktor lain. Jadi metode eksperimen adalah 

metode yang sesuai dengan judul penelitian ini, karena penelitian ini 

membandingkan dua variabel yang dimanipulasi yaitu PBL dan CTL untuk 

kemudian dicari pengaruhnya terhadap prestasi Ekonomi dan untuk 

mempermudah penelitian maka digunakan sampel untuk dua kelas yang homogen. 

Dua kelas tersebut sudah di matched pada saat penjurusan awal kenaikan kelas 

dengan melihat prestasi IPS di kelas X.   

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan 

eksperimental sungguhan (true –experimental research), hal ini bertujuan untuk  

menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan 

kepada satu atau lebih kelompok eksperimental satu atau lebih kondisi perlakuan 

dan memperbandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok pembanding 

yang tidak dikenai kondisi perlakuan.  

Skema rancangan percobaan sebagai berikut : 

Group Pretest Perlakuan Post test 

Experiment.Group (PBL)  T1 X T2 

Experiment.Group (CTL)  T1 X T2 

  

 Penelitian ini menggunakan metode eksperiment untuk mengetahui 

keefektifan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi dan metode 

komparatif untuk mengetahui perbedaan prestasi siswa dengan metode Problem 

Based Learning (PBL) dan metode Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Adapun langkah-langkahnya adalah : 

1) Memberikan pre tes T1 pada 2 kelompok untuk mengukur rata-rata hasil 

prestasi sebelum diberi perlakuan  

2) Memberi perlakuan X pada 2 kelompok berupa kegiatan pembelajaran 
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3) Memberi post tes T2 pada 2 kelompok untuk mengukur rata-rata hasil belajar 

yang dicapai setelah adanya X 

4) Mengukur selisih nilai antara T1 dan T2 pada kelompok siswa yang diberi 

perlakuan dengan metode PBL untuk mengukur rata-rata selisih post test–pre 

test (DX) 

5) Mengukur selisih nilai antara T1 dan T2 pada kelompok siswa yang diberi 

perlakuan dengan metode CTL untuk mengukur rata-rata selisih post test–pre 

test (DX) 

6) Membandingkan selisih post tes-pre tes PBL dan CTL untuk menentukan 

perbedaan yang timbul, bila mungkin ada sebagai akibat perlakuan X 

7) Menerapkan uji statistik yang sesuai untuk menentukan apakah perbedaan 

tersebut signifikan. 

8) Menarik kesimpulan.  

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (1993: 102) “Populasi merupakan 

keseluruhan subyek penelitian”. Menurut Djarwanto (1990: 42) “populasi atau 

universe adalah jumlah dari satuan-satuan atau individu-individu yang 

karaktristiknya hendak di duga”. Adapun populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah keseluruhan siswa-siswi kelas XI Ilmu Sosial SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta tahun pelajaran 2006/2007 yang berjumlah 135 

orang. 

 

2. Sampel 

Suharsimi Arikunto (2002: 107) mengemukakan bahwa : “Sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Hal ini selaras dengan pendapat 

Sutrisno Hadi (2000: 221) bahwa yang dimaksud sampel yaitu “sebagian dari 

populasi dalam suatu penelitian. Sampel adalah sejumlah penduduk yang 

jumlahnya kurang dari populasi dan paling sedikit mempunyai sifat yang sama, 

baik sifat kodrati maupun sifat pengkhususan”. Dengan demikian sampel 
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merupakan sebagian individu yang mewakili populasi atau sebagian subyek yang 

akan diselidiki. 

Pengambilan jumlah sampel yang digunakan untuk suatu penelitian, 

sebenarnya tidak ada ketentuan yang mutlak. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sutrisno Hadi (1994: 73) bahwa “ sebenarnya tidaklah ada suatu ketentuan yang 

mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil”. Namun Suharsimi Arikunto 

(2002: 112) menerangkan bahwa : 

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih 
baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian 
populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 
10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih tergantung setidak-tidaknya dari : a) 
Kemampuan penelitian dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana; b) Sempit 
luasnya wilayah pengamatan dari segi subyek; c) Besar kecilnya resiko 
yang ditanggung peneliti. 
Berdasarkan pendapat tersebut, Sampel yang diambil dalam penelitian ini 

adalah 50% lebih dari siswa-siswi kelas XI Ilmu Sosial SMA Muhammadiyah 2 

Surakarta tahun pelajaran 2006/2007. Jumlah siswa-siswi kelas XI Ilmu Sosial  

sebanyak 135 orang. 50% lebih dari jumlah siswa-siswi kelas XI Ilmu Sosial 

adalah sebanyak 2 kelas berjumlah 90 orang.  

Teknik pengambilan sampel atau disebut juga sampling adalah dengan 

teknik Cluster sampling karena sampel dari populasi ini dikelompok-

kelompokkan menjadi kelas-kelas treatment. Menurut Sutrisno Hadi (2000: 85) 

bahwa dalam cluster  sampel tidak terdiri dari individu-individu melainkan dari 

kelompok–kelompok individu atau cluster.  

Sampel penelitian ini adalah kelas yang relatif homogen atas dasar rata-

rata nilai IPS pada waktu kenaikan kelas dan jurusan Ilmu Sosial yang sudah 

dibagi menjadi 3 kelas yaitu 1 kelas unggulan, 2 kelas dengan kemampuan biasa. 

Oleh karena itu penelitian ini mengambil 2 kelas dengan kemampuan biasa. 

Sampel yang diambil adalah siswa XI Ilmu Sosial 2 untuk metode PBL dan siswa 

XI Ilmu Sosial 3 untuk metode CTL pada sub kompetensi pajak.   
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Identifikasi Variabel 

a. Variabel bebas 

 Variabel bebas adalah variabel yang dipilih untuk dicari pengaruhnya 

terhadap variabel terikat, Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya 

diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya 

dengan suatu gejala yang diobservasi. Beberapa sumber menjelaskan bahwa 

variabel bebas atau variate adalah sifat atau karakteristik yang mengakibatkan 

hasil atau sasaran berbeda dan bervariasi. 

 Pada penelitian ini variabel bebas adalah metode pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) dan Metode Contextual Teaching and Learning (CTL) 

b.  Variabel terikat 

 Variabel terikat adalah variabel yang kehadirannya dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang memberikan reaksi / 

respon jika dihubungkan dengan varibel bebas. Variabel tergantung adalah 

variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang 

disebabkan oleh varaibel bebas. Variabel terikat ini kehadirannya dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Consuelo (2000: 26) menyebutkan “variabel terikat disebut 

juga variabel criterion”, yaitu suatu variabel hasil atau objek penelitian Pada 

penelitian ini variabel terikatnya adalah Prestasi belajar ekonomi  Siswa. 

 
2. Sumber data dan Instrument 

 Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sejumlah responden yaitu 

siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Surakarta tahun pelajaran 2006/2007. 

Instrument penelitian yang digunakan untuk memperoleh data tentang Prestasi 

belajar Ekonomi digunakan tes. 

 Test kognitif dilaksanakan untuk memperoleh data tentang prestasi belajar 

ekonomi siswa.  Tes dilakukan sebanyak dua kali yaitu pre tes dan post tes. Data 

diambil dengan menggunakan tes kognitif. Untuk mengukur pencapaian ranah 

kognitif digunakan tes dengan bentuk tes objektif pilihan berganda (multiple 

choice).  
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 Untuk mendapatkan instrumen yang benar-benar baik instrumen diuji 

validitas dan reliabelitasnya sebelum digunakan untuk pengambilan data 

penelitian.  Hal ini sejalan  dengan apa yang dikemukakan oleh Thorndike dan 

Hagen (1977: 56) “pertimbangan yang harus ada  dalam memasukkan  sebuah tes  

dalam pengukuran  yaitu  validitas  (validity), reliabilitas (reliability), keterurutan 

(respectively), dan kepraktisan (practically)”.  

Prosedur pembuatan tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Kisi-Kisi Tes 

 Sebelum Test dibuat, dibuatlah terlebih dahulu kisi-kisinya. Konsep dasar 

penyusunan Tes dalam hal ini adalah prestasi siswa–siswi terhadap pelajaran 

Ekonomi sub kompetensi Pendapatan nasional. Konsep dasar dari variabel 

masing-masing diwakili oleh item-item. Kisi-kisi tes selengkapnya terdapat dalam 

lampiran. 

2) Item Tes. 

 Item tes disusun berdasarkan pada kisi-kisi tes yang telah dibuat. Skor 

yang dipakai adalah skala penilaian.  

3) Uji Tingkat Kesukaran dan Daya Beda 

 Suatu tes hasil belajar yang baik memiliki proporsi butir soal yang tingkat 

kesukarannya seimbang, artinya berdistribusi secara normal. Secara tentatif dapat 

dikatakan bahwa salah satu ciri butir soal yang baik adalah bahwa soal tidak 

terlalu sukar dan tidak terlalu mudah untuk kelompok tertentu yang akan dites. 

Tingkat kesukaran suatu butir soal ditandai oleh banyaknya presentase siswa 

(testee) yang menjawab dengan betul butir soal yang bersangkutan, maka 

dikatakan makin mudahlah butir soal tersebut dan sebaliknya. 

 Untuk mengetahui daya pembeda butir soal tersebut, dapat dilakukan 

dengan teknik korelasi. Penggunaan teknik korelasi terdapat beberapa keuntungan 

bila dibandingkan dengan penggunaan teknik kelompok ekstrem, kelompok 

unggul dan kelompok bawah. Teknik korelasi ini mengikutsertakan skor-skor 

yang dicapai oleh seluruh siswa, baik dari golongan unggul, sedang maupun 

bawah. Makin tinggi korelasi antara suatu butir soal dengan tolok ukur yang 
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digunakan, maka makin tinggi pulalah daya pembeda butir soal tersebut dan 

sebaliknya. 

Teknik korelasi point biserial yang sederhana dan mudah adalah 
sebagai berikut : 

Nq

Np

St

XtXp
pbi

-
=G     

keterangan : 

Xp  = Rata-rata kelompok atas (unggul, higher group) yaitu 

yang menjawab dengan betul butir soal yang 

bersangkutan 

Xt  =  Rata-rata seluruh peserta didik (siswa, testee) 

St  =  Simpangan baku seluruh peserta didik. 

Np dan Nq  = Frekuensi dari masing-masing kelompok atas (unggul) 

dan kelompok bawah. Kelompok bawah adalah mereka 

yang salah dalam menjawab suatu butir soal. 

4) Uji Validitas 

 Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas isi atau 

content validity. Dalam menguji validitas isi suatu tes hasil belajar, perlu 

memperhatikan  dua hal yakni sejauh mana  tes tersebut telah mampu mengukur  

materi pelajaran yang telah diberikan secara representatif, dan sejauh mana tes 

tersebut mengukur sampel  yang representatif dari perubahan-perubahan  perilaku 

yang diharapkan terjadi pada diri siswa setelah siswa mengalami suatu proses 

belajar mengajar.   

 Validitas tes pencapaian kompetensi dasar ranah kognitif dilakukan 

dengan melihat validitas tiap item soal. Menurut Aiken (2000: 65):  Validitas  

item yang digunakan untuk memprediksi  kesesuaian kriteria eksternal dapat 

dilakukan  dengan mengkorelasikan  skor item soal tersebut (0 untuk yang salah 

dan 1 untuk yang benar) dengan skor kriteria pengukuran. Karena skor variabel 

tersebut berupa variabel dikotomi artinya hanya memiliki dua angka saja, maka 

validitasnya diukur dengan rumus korelasi Point Biserial (rpb ) yaitu: 
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)]/(][/)[( qpstMtMipb -=G  

Keterangan : 

Mi = Mean skor variabel interval bagi subjek yang mendapat 

skor 1 pada variabel dikotomi 

Mt = Mean skor variabel bagi seluruh subjek 

st = Deviasi standar variabel interval bagi seluruh subjek 

p = Banyaknya skor 1 pada variabel dikotomi dibagi n 

q  = 1-p 

     (Sumber : Saifudin Azwar 1987: 48) 

5) Uji Reliabilitas. 

 Dalam penelitian ini relibitas instrumen tes kompetensi dasar dihitung 

dengan menggunakan formula Spearman - Brown. Metode ini didasarkan pada 

asumsi bahwa item dalam tes adalah genap sehingga dapat dibelah menjadi dua 

bagian yang seimbang. Perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan 

rumus : 

)1/()(2 2121' yyyyxx rrr +=  

Keterangan : 

ry1y2  = Koefisien korelasi antara skor belahan Y1 dan skor belahan Y2. 

(Sumber : Saifudin Azwar, 1987: 184). 

Menurut Aiken (2000: 88) “Koefisien reliabilitas dianggap memenuhi 

syarat untuk membandingkan skor dari dua kelompok responden benar-benar 

berbeda secara signifikan bila paling tidak mencapai nilai 0,60 – 0,70”. 

6) Teknik  Perlakuan 

Instrumen perlakuan merupakan alat atau bahan yang dipakai dalam 

perlakuan atau percobaan atau eksperimen. Instrumen perlakuan penelitian ini 

adalah pengajaran pada standar kompetensi pendapatan nasional. Dalam metode 

Problem Based Learning (PBL) dan metode Contextual Teaching and Learning 

(CTL). 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran dari 

hipotesa yang diajukan. Teknik analisis data dilakukan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Dalam penelitian ini sangat diperlukan statistik inferensial, sebagai  

cara menganalisis data.   

Analisis yang digunakan adalah Uji T, sebab uji ini digunakan untuk 

mengamati perbedaan antara rata-rata dua sampel yang tidak berhubungan satu 

sama lain. Uji  ini khusus digunakan utuk menentukan apakah ada perbedaan yang 

signifikan rata-rata dari dua kelompok  yang diamati. Adapun formula dari Uji T 

ini adalah sebagai berikut : 

2

2
1

1

2
1

21

n
s

n
s

xx
t

+

-
=     

keterangan : 

x1 : rata-rata dari kelompok pertama 

x2 : rata-rata dari kelompok lain 

2
1s  : kuadrat standart deviasi atau varian kelompok pertama 

2
2s  : kuadrat standar deviasi atau varian kelompok kedua 

nj  : jumlah kasus pada setiap kelompok 

     (Sumber : Consuelo 2000: 243). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. DESKRIPSI DATA 

Penelitian ini variabelnya terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel 

terikat. Variabel bebasnya adalah metode pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dan Contextual Teaching and Learning (CTL), sebagai variabel terikatnya 

adalah prestasi belajar ekonomi siswa pada pokok bahasan pajak. Setelah data 

terkumpul, kemudian digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Teknik 

pengukuran atau penilaian dari prestasi belajar dengan tes kognitif. 

 

1. Data Nilai Prestasi Belajar Siswa 

a. Kelompok eksperimen I (PBL) 

Nilai prestasi siswa yang dilihat dari nilai sebelum diadakan treatmen 

menggunakan metode PBL (Pre tes) diperoleh nilai rata-rata 5,14 dan nilai setelah 

diadakan treatmen dengan metode PBL (Post test) diperoleh nilai rata 6,83. SMA 

Muhammadiyah 2 menentukan batasan minimal standar kompetensi nilai rata-rata 

ekonomi siswa dengan 7,00. Dapat disimpulkan bahwa kedua rata-rata tersebut 

belum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan sekolah.  

Tabel 2. Data Penelitian Prestasi Belajar Siswa Kelompok Eksperimen I (PBL) 

No 
Resp. Metode Pre tes Post tes 

1 PBL 6,25 8,50 
2 PBL 5,75 6,75 
3 PBL 5,00 6,00 
4 PBL 4,75 5,75 
5 PBL 6,00 7,25 
6 PBL 6,25 8,25 
7 PBL 3,50 6,00 
8 PBL 3,75 5,75 
9 PBL 4,00 6,75 

10 PBL 4,25 6,50 
11 PBL 4,50 7,00 
12 PBL 4,75 6,75 
13 PBL 4,75 7,25 
14 PBL 4,50 6,50 
15 PBL 5,25 6,75 
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16 PBL 5,25 7,00 
17 PBL 5,50 6,25 
18 PBL 5,50 6,50 
19 PBL 5,75 6,75 
20 PBL 3,00 6,00 
21 PBL 5,50 7,00 
22 PBL 6,00 6,25 
23 PBL 6,00 7,25 
24 PBL 4,50 6,00 
25 PBL 5,75 7,25 
26 PBL 4,75 6,00 
27 PBL 3,50 6,00 
28 PBL 7,00 9,50 
29 PBL 5,75 6,75 
30 PBL 6,00 8,00 
31 PBL 4,25 6,00 
32 PBL 4,00 6,25 
33 PBL 5,00 7,00 
34 PBL 4,75 6,25 
35 PBL 6,00 8,00 
36 PBL 6,00 6,25 
37 PBL 6,25 8,00 
38 PBL 6,00 8,25 
39 PBL 4,25 6,00 
40 PBL 5,25 7,00 
41 PBL 6,00 7,75 
42 PBL 6,50 8,00 
43 PBL 4,25 5,50 
44 PBL 4,50 6,00 
45 PBL 6,75 8,00 

mean   5,14 6,83 
Varians   0,86 0,78 
SD   0,95 0,89 

 

a. Kelompok eksperimen II (CTL) 

Nilai prestasi siswa yang dilihat dari nilai sebelum diadakan treatmen 

dengan metode CTL (Pre tes) diperoleh nilai rata-rata 5,13 dan nilai setelah 

diadakan treatmen dengan metode CTL (Post test) diperoleh nilai rata 8,21. Dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata sebelum siswa mendapat treatmen dengan metode 

CTL belum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan sekolah dan setelah 

dikenakan treatmen maka rata-rata nilai siswa mengalami peningkatan, sehingga 

rata-rata nilai ekonomi siswa dapat memenuhi standar kompetensi yang telah 

ditetapkan. 
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Tabel 3. Data Penelitian Prestasi Belajar Siswa Kelompok Eksperimen II (CTL) 

No 
Resp. Metode Pre tes Post tes 

1 CTL 6,00 9,00 
2 CTL 5,75 8,25 
3 CTL 4,00 8,00 
4 CTL 5,50 8,75 
5 CTL 5,00 7,75 
6 CTL 4,25 7,75 
7 CTL 6,25 9,25 
8 CTL 5,50 8,75 
9 CTL 5,75 8,50 

10 CTL 4,75 8,00 
11 CTL 6,00 9,25 
12 CTL 5,25 8,00 
13 CTL 4,50 7,00 
14 CTL 3,50 7,50 
15 CTL 4,75 7,00 
16 CTL 6,00 8,75 
17 CTL 5,50 8,00 
18 CTL 6,25 9,50 
19 CTL 4,75 8,75 
20 CTL 5,25 8,00 
21 CTL 4,50 7,25 
22 CTL 4,50 7,75 
23 CTL 5,00 7,25 
24 CTL 6,75 9,50 
25 CTL 5,75 7,75 
26 CTL 6,00 8,75 
27 CTL 3,50 7,50 
28 CTL 7,25 9,25 
29 CTL 4,50 8,50 
30 CTL 4,00 7,75 
31 CTL 4,00 7,75 
32 CTL 5,50 9,00 
33 CTL 5,00 8,75 
34 CTL 5,25 8,25 
35 CTL 4,25 8,00 
36 CTL 4,25 7,25 
37 CTL 5,00 8,25 
38 CTL 4,50 7,75 
39 CTL 5,25 8,25 
40 CTL 6,00 8,75 
41 CTL 6,75 9,25 
42 CTL 5,25 8,00 
43 CTL 4,75 7,75 
44 CTL 3,75 7,25 
45 CTL 4,50 7,25 
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 Mean   5,13 8,21 
 Varians   0,79 0,48 
 SD   0,88 0,70 

 

2. Selisih Nilai Post tes-pre tes 

Selisih antara nilai post tes dan pre tes (DX) pada pemberian treatmen 

dengan metode pembelajaran PBL dan CTL. 

 

a. Selisih Nilai Post tes-pre tes Kelompok Eksperimen I (PBL)  

Selisih nilai post tes-pre tes siswa dalam kelompok eksperimen I (PBL) 

diperoleh rata-rata 1,69, Standar deviasi 0,63, varians 0,39 dan dengan jumlah 

sampel sebanyak 45 siswa. 

Tabel 4. Selisih Nilai Post tes-pre tes kelompok eksperimen I (PBL) 

No 
Resp. Metode DX 

1 PBL 2,25 
2 PBL 1,00 
3 PBL 1,00 
4 PBL 1,00 
5 PBL 1,25 
6 PBL 2,00 
7 PBL 2,50 
8 PBL 2,00 
9 PBL 2,75 

10 PBL 2,25 
11 PBL 2,50 
12 PBL 2,00 
13 PBL 2,50 
14 PBL 2,00 
15 PBL 1,50 
16 PBL 1,75 
17 PBL 0,75 
18 PBL 1,00 
19 PBL 1,00 
20 PBL 3,00 
21 PBL 1,50 
22 PBL 0,25 
23 PBL 1,25 
24 PBL 1,50 
25 PBL 1,50 
26 PBL 1,25 
27 PBL 2,50 
28 PBL 2,50 
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29 PBL 1,00 
30 PBL 2,00 
31 PBL 1,75 
32 PBL 2,25 
33 PBL 2,00 
34 PBL 1,50 
35 PBL 2,00 
36 PBL 0,25 
37 PBL 1,75 
38 PBL 2,25 
39 PBL 1,75 
40 PBL 1,75 
41 PBL 1,75 
42 PBL 1,50 
43 PBL 1,25 
44 PBL 1,50 
45 PBL 1,25 

mean   1,69 
Varians   0,39 
SD   0,63 

Keterangan: 

DX = Selisih Nilai Post tes-pre tes 

 

 Distribusi frekuensi yang dilakukan terhadap selisih nilai post tes-pre tes 

di atas adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Selisih nilai Post tes-pre tes  kelompok PBL 

Interval Frekuensi 

0,25-0,64 2 

0,65-1,04 7 

1,05-1,44 5 

1,45-1,84 13 

1,85-2,24 7 

2,25-2,64 9 

2,65-3,04 2 

Jumlah 45 
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Gambar 2. Histogram selisih post tes-pre tes kelompok PBL 

 

a. Selisih Nilai Post tes-pre tes Kelompok Eksperimen II (CTL)  

Selisih antara nilai post tes dan pre tes dalam kelompok eksperimen II 

(CTL) dengan jumlah sampel sebanyk 45 siswa, diperoleh rata-rata 3,08, standar 

deviasi 0,55, dengan varians sebesar 0,30. 

Tabel 6. Selisih Nilai Post tes-pre tes kelompok eksperimen II (CTL) 

No 
Resp. Metode DX 

1 CTL 3,00 
2 CTL 2,50 
3 CTL 4,00 
4 CTL 3,25 
5 CTL 2,75 
6 CTL 3,50 
7 CTL 3,00 
8 CTL 3,25 
9 CTL 2,75 

10 CTL 3,25 
11 CTL 3,25 
12 CTL 2,75 
13 CTL 2,50 
14 CTL 4,00 
15 CTL 2,25 
16 CTL 2,75 
17 CTL 2,50 
18 CTL 3,25 
19 CTL 4,00 
20 CTL 2,75 
21 CTL 2,75 
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22 CTL 3,25 
23 CTL 2,25 
24 CTL 2,75 
25 CTL 2,00 
26 CTL 2,75 
27 CTL 4,00 
28 CTL 2,00 
29 CTL 4,00 
30 CTL 3,75 
31 CTL 3,75 
32 CTL 3,50 
33 CTL 3,75 
34 CTL 3,00 
35 CTL 3,75 
36 CTL 3,00 
37 CTL 3,25 
38 CTL 3,25 
39 CTL 3,00 
40 CTL 2,75 
41 CTL 2,50 
42 CTL 2,75 
43 CTL 3,00 
44 CTL 3,50 
45 CTL 2,75 

Mean   3,08 
Varian   0,30 

SD   0,55 
 

Distribusi frekuensi yang dilakukan terhadap selisih nilai post tes-pre tes 

di atas adalah sebagai berikut: 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Selisih nilai Post tes-pre tes  kelompok CTL 

Interval Frekuensi 

2,00-2,29 4 

2,30-2,59 3 

2,60-2,89 11 

2,90-3,19 6 

3,20-3,49 9 

3,50-3,79 7 

3,80-4,09 5 

Jumlah 45 
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Gambar 3. Histogram selisih nilai post tes-pre tes kelompok CTL

 

B. Uji Persyaratan Analisis 

 Untuk memulai menganalisis data diperlukan adanya uji persyaratan 

analisis terlebih dahulu, yaitu untuk memeriksa keabsahan sampel yang telah 

ditentukan. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini diuraikan mengenai uji 

persyaratan analisis data yang telah dilakukan: 

 

1. Uji Normalitas 

 Penghitungan uji normalitas dengan menggunakan rumus Shapiro-Wilk 

dengan pedoman pengambilan keputusan: 

a. Nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, Distribusi adalah tidak 

normal. 

b. Nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05, Distribusi adalah 

normal. 

Tabel 8. Hasil uji normalitas data selisih nilai post tes-pre tes kelompok PBL dan 

CTL 

  
Kelompok 

Sampel Statistik df Signifikansi 
PBL 0,975 45 0,441  

DX 
  

CTL 0,960 45 0,125 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 Hasil penghitungan dengan rumus Shapiro-Wilk diperoleh bahwa 

kelompok sampel dengan metode PBL tingkat signifikansi atau nilai probabilitas  

0,441 (sig = 0,441) lebih besar 0,05, maka dapat dikatan bahwa distribusi sampel 

kelompok PBL adalah normal. Kelompok sampel dengan metode CTL tingkat 

signifikansi atau nilai probabilitas 0,125 (sig = 0,125) lebih besar 0,05, maka 

dapat dikatakan bahwa distribusi sampel kelompok CTL adalah normal.  

 

2. Uji Homogenitas  

Uji Homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

perlakuan berasal dari sampel yang memiliki variansi yang sama. Dalam 

penelitian ini digunakan uji Levene. Data berasal dari varians yang homogen 

bila taraf signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga 

dinyatakan bahwa kemampuan awal kedua kelompok adalah sama sebelum 

diberikan perlakuan dengan metode pembelajaran PBL  dan CTL. 

Tabel 9. Hasil uji homogenitas dengan uji Levene 
 Kelompok 

Sampel 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 
PBL dan 

CTL 
2,114 1 85,420 0,150 

 
 Berdasarkan hasil uji homogenitas ditunjukkan bahwa tingkat signifikansi 

atau nilai probabilitas di atas 0,05 (0,150 lebih besar dari 0,05), maka dapat 

dikatakan bahwa varians yang dimiliki oleh sampel-sampel yang bersangkutan 

tidak jauh berbeda, maka sampel-sampel tersebut cukup homogen. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

Setelah diketahui sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal 

dan homogen, maka dilanjutkan dengan uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis 

pada penelitian ini digunakan uji t. Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya 

perbedaan hasil belajar Ekonomi dengan metode pembelajaran PBL dan CTL 

Ringkasan hasil Uji dapat ditampilkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 10. Hasil uji Hipotesis t-test  
 

Kelompok PBL dan CTL 
 Signifikansi 0,041 

 T hitung -11,215 

 df 88 

 
Hasil uji t berdasarkan asumsi bahwa varians adalah homogen, 

didapatkan bahwa t hitung sebesar -11,215, nilai signifikansi 0,041. Oleh karena 

signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti 

terdapat perbedaan yang nyata terhadap hasil belajar ekonomi antara metode 

pembelajaran PBL dan CTL. 

 
D. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Berdasarkan hasil perhitungan pada uji hipotesis (t-test) diperoleh bahwa 

nilai signifikansi atau probabilitas 0,041 < 0,05 sehingga hipotesis nol ditolak dan 

hipotesis hipotesis alternative diterima, maka terdapat perbedaan yang signifikan 

penerapan metode pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan 

pajak.  

Rata-rata prestasi belajar ekonomi yang diperoleh dari kelas dengan 

metode pembelajaran CTL berbeda secara signifikan dengan rata-rata prestasi 

belajar ekonomi yang diperoleh dari kelas dengan metode pembelajaran PBL. 

Rata-rata perubahan prestasi belajar ekonomi pada pokok bahasan pajak untuk 

kelas PBL 1,68 dan untuk kelas CTL sebesar 3,03. Hal ini berarti bahwa rata-rata 

prestasi belajar ekonomi dari kelas dengan metode pembelajaran CTL lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata prestasi belajar ekonomi dari kelas dengan metode 

pembelajaran PBL. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran CTL 

memberikan prestasi belajar ekonomi yang lebih baik dibandingkan metode 

pembelajaran PBL.  

Metode pembelajaran CTL adalah salah satu metode pembelajaran yang 

dipromosikan oleh Depdiknas (2003) menjadi alternatif strategi belajar yang baru. 

Melalui landasan filosofi konstruktivisme, metode CTL diharapkan membantu 
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siswa untuk belajar melalui ‘mengalami’ bukan ‘mennghapal’. Hal ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Dalam Depdiknas (2003: 5)  
Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah konsep belajar yang 
membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 
situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari siswa, dengan melibatkan tujuh komponen utama 
pembelajaran, yakni: konstruktivisme (Contructivism), bertanya 
(questioning), menemukan (inquiry), masyarakat belajar (learning 
community), pemodelan (modeling), dan penilaian sebenarnya (authentic 
assessment). 

 
Menurut Duch, 1995, (http://www.uii.ac.id) 

Problem Based Learning (PBL) adalah metode pendidikan yang 
mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam 
kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. 
Simulasi masalah digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan siswa 
sebelum mulai mempelajari suatu subyek. PBL menyiapkan siswa untuk 
berpikir secara kritis dan analitis, serta mampu untuk mendapatkan dan 
menggunakan secara tepat sumber-sumber pembelajaran. 

 
 
 Adanya keterlibatan tujuh komponen utama pembelajaran efektif maka 

metode CTL menyediakan pendekatan yang lebih sistematis dan lebih menyeluruh 

terhadap pendidikan ekonomi dibandingkan dengan metode PBL. Bagian-bagian 

CTL yang terpisah melibatkan proses-proses yang berbeda. Bagian-bagian 

tersebut apabila digunakan secara bersama-sama memberi kemampuan bagi siswa 

untuk membuat hubungan yang menghasilkan makna. Setiap bagian CTL yang 

berbeda ini memberikan sumbangan dalam menolong siswa memahami tugas 

sekolah. Secara bersama-sama bagian-bagian tersebut membentuk suatu sistem 

yang memungkinkan siswa melihat makna di dalamnya dan mengingat materi 

akademik. Oleh karena itu metode CTL bisa diterapkan pada materi baik yang 

bersifat menghitung maupun sosial.  

Materi pajak adalah bagian dari ilmu ekonomi yang didalamnya mencakup 

keduanya yaitu penghitungan dan pengetahuan-pengetahuan yang relevan, 

sehingga bisa dijadikan gambaran bahwa penggunaan metode CTL adalah bersifat 

universal pada tiap bidang studi ekonomi. Hal ini berbeda dengan metode PBL 
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yang hanya sesuai diterapkan pada materi yang bersifat sosial/tanpa penghitungan. 

Dikarenakan metode PBL lebih mengutamakan pembahasan-pembahasan masalah 

saja. Namun demikian, metode CTL juga memiliki kelemahan yaitu terdapat 

adanya kesulitan bagi guru untuk menggabungkan ketujuh komponen-komponen 

yang ada dalam CTL tersebut. Upaya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan 

adanya pelatihan mengenai penerapan metode CTL tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

Terdapat perbedaan pengaruh antara metode pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dan metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) terhadap prestasi belajar ekonomi siswa. Penggunaan metode pembelajaran 

CTL kepada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Surakarta pada sub 

kompetensi pajak menghasilkan prestasi belajar ekonomi yang lebih baik 

dibandingkan dengan metode pembelajaran PBL. Oleh karena itu, Metode 

pembelajaran CTL bisa dijadikan metode alternatif dalam proses belajar mengajar 

ekonomi. 

 

A. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah dan 

mengembangkan wawasan ilmu pendidikan, khususnya dalam membahas 

penggunaan metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dan 

metode Problem Based Learning (PBL) terhadap prestasi belajar, dan dari hasil 

penelitian ini dapat diketahui bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode 

CTL lebih efektif untuk meningkatkan prestasi belajar ekonomi siswa apabila 

dibandingkan dengan metode PBL. Hal ini disebabkan karena metode 

pembelajaran CTL menekankan bahwa belajar tidak sekedar menghafal. Siswa 

harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Metode 

pembelajaran CTL lebih memberdayakan siswa karena siswa belajar melalui 

pengalaman mereka sendiri. Cara belajar siswa adalah dengan mengkonstruksikan 

sendiri pemahamannya.  

Dalam metode CTL terdapat tujuh komponen yaitu konstruktivisme, 

bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya, 
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maka metode pembelajaran inidapat membuat siswa mengutamakan pengalaman 

nyata, berpikir secara aktif, kritis, dan kreatif. Siswa diminta bertanggungjawab 

memonitor dan mengembangkan pembelajaran mereka masing-masing. 

Penghargaan terhadap pengalaman siswa sangat diutamakan. Hasil belajar diukur 

dengan berbagai cara yaitu melalui proses bekerja, hasil karya, penampilan, 

rekaman, tes dan lain-lain. Pembelajaran terjadi diberbagai tempat, konteks, dan 

setting sehingga siswa tidak akan merasakan kebosanan. 

Pada metode pembelajaran PBL siswa juga dilibatkan untuk berpartisipasi 

aktif dalam proses belajar mengajar dan siswa juga dilatih untuk menganalisis 

suatu masalah. Mereka juga dilatih untuk mencari jawaban dari masalah. Akan 

tetapi penggunaan metode PBL akan sulit diterima bagi siswa yang cenderung 

pendiam dan berkepribadian introvert. Hal itu dikarenakan pada metode PBL 

lebih ditekankan atau dicirikan oleh siswa yang bekerja sama dengan siswa lain 

atau kelompok kecil, sehingga siswa yang cenderung berkepribadian aktif akan 

mendominasi kelompoknya dan sebaliknya siswa yang pasif hanya akan 

mengandalkan siswa yang aktif tersebut.  

Metode PBL juga membutuhkan waktu yang relatif lama, karena dalam 

menyelesaikan masalah diperlukan penyelidikan dan data-data yang akurat. 

Kelemahan metode PBL yang lain dan yang paling mendasar yaitu sukarnya 

menentukan masalah yang tingkat kualitasnya sesuai dengan tingkat berpikir 

siswa. 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi guru dan calon guru 

untuk meningkatkan prestasi belajar ekonomi siswa. Penggunaan metode 

pembelajaran yang tepat, yaitu metode pembelajaran CTL dapat meningkatkan 

prestasi belajar ekonomi siswa pada sub kompetensi pajak. Pemilihan metode 

pembelajaran yang tepat akan mempengaruhi siklus dan cara berpikir siswa, 

sehingga siswa dapat mendalami materi dengan baik dan akhirnya diperoleh 

prestasi belajar yang optimal.   
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C. Saran 

Untuk ikut menyumbang pemikiran untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa, maka disampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru 

a. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran CTL dalam pembelajaran 

Ekonomi khususnya pada sub kompetensi pajak sebagai alternatif 

pembelajaran agar siswa tidak jenuh sehingga pendalaman siswa terhadap 

materi menjadi lebih baik. 

b. Guru diharapkan dalam menyampaikan pelajaran tidak monoton sehinga 

menarik siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.  

c. Guru hendaknya mampu memilih metode pembelajaran yang tepat 

sehingga materi yang disaji dapat mudah diterima dan dipahami oleh siswa. 

2. Bagi siswa 

a. Siswa hendaknya banyak berlatih, membiasakan diri untuk mengeluarkan 

pendapatnya, aktif dalam pelajaran. 

b. Siswa hendaknya tidak takut, malu untuk bertanya tentang materi yang 

dirasa belum paham. 

3. Bagi sekolah 

a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pembelajaran. 

b. Melatih guru agar kompetensinya lebih meningkat sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku. 
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Lampiran 1 

1. Daftar nama siswa kelas XI Ilmu Sosial 3 (Kelas eksperimen PBL) 

No Nama Siswa 

1 Aditya Widiyan Sari 

2 Agung Tri Nugroho 

3 Agus Joko Purnomo 

4 Amir Syarifuddin M 

5 Andi Eko Ariyanto 

6 Andi Setiawan 

7 Ari A Prabangsa 

8 Arum Sari 

9 Asep Hari Santoso 

10 Aulia Shina 

11 Catur Agus Pornawan 

12 Chintia Megawati 

13 Deden Taryadi 

14 Didik Agung Pratomo 

15 Dimas yudha Pamungkas 

16 Fajar Rahmad 

17 Farida Putri S 

18 Faundra Purnama Putra 

19 Gunarto 

20 Indra Wijaya 

21 Indras Raharjo 

22 Murtiningsih 

23 Novel Fahmi 

24 Novi Purnama Sari 

25 Nurul Hidayati 

26 Nurul Khasanah 
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27 Pong Sri Iwan Subangkit 

28 Prasetyo Dwi NJ. 

29 Rahmad Santoso 

30 Ramadhan Apriyanto 

31 Ratna Shinta Dewi 

32 Redi Damarjati P. 

33 Riad Hudan T 

34 Riantoro Hadi Saputro 

35 Rudi Kistanto 

36 Sarifah Nur Rohmah 

37 Septian Dedi H 

38 Shinta Dewi Puspita Sari 

39 Sri Rahayuningsih 

40 Sunaryo 

41 Tika Umi Fatkah 

42 Umi Susilowati 

43 Wardoyo 

44 Winanda  

45 Yuke Semeru Dwikcy P. 
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2. Daftar nama siswa kelas XI Ilmu Sosial 3 (Kelas Eksperimen CTL) 

No Nama Siswa 

1 Adyaksa Pradana 

2 Andy Nur Wijaya 

3 Anggit Hanintya R 

4 Anggun Apriyanto 

5 Anisa Risky Rahman 

6 Arif Noveiyanto 

7 Beny Hendrawan 

8 Deny Ardianto 

9 Diyah Adi Setiana 

10 Dwi Angga Aji Nugroho 

11 Dwi Rizky Pujaningsih 

12 Endri 

13 Evy Nurul Hasanah M 

14 Indah Fitriana 

15 Indri Hapsari Adi Triastuti 

16 Ira Listyaningsih 

17 Jauhari 

18 Joko Pitono 

19 Lien Marlina Kurniawati 

20 Majid Lala 

21 Moh. Rizky 

22 Muhammad Arief M 

23 Nofa Adya Putra 

24 Nur Azizah Megawati 

25 Nur Halimah 

26 Nurul Muslim 

27 Nurul Putri Hapsari 

28 Prabowo Handono Putro 
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29 Pramudya Adi Nugroho 

30 Prima Nitasari 

31 Puji Rahayu 

32 Rahmad Hidayat 

33 Rinto Kurniawan 

34 Rizky Purnomo Ramadhan 

35 Risky Fian Oktanto 

36 Singgih Priambodo 

37 Subakdi 

38 Subekti Yulianti 

39 Toni Hartanto 

40 Tri Wuri Handayani 

41 Tri Sri yulianti 

42 Titien Ernawati 

43 Wahid Gunawan 

44 Wahyu Setiawan 

45 Yoga Atma Negara 
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Lampiran 2 

RENCANA PEMBELAJARAN METODE PBL (Kelas Eksperimen I)  

 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Pokok Bahasan : Pajak 

Kelas   : XI 

Tahun Ajaran  : 2006-2007 

 

A. Standar kompetensi 

Menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan. 

B. Indikator Hasil Belajar 

Siswa memiliki kemampuan untuk: 

1. Mendeskripsikan pengertian pajak dan pungutan resmi lainnya. 

2. Menjelaskan fungsi utama dan jenis pajak 

3. Menjelaskan sistem perpajakan Indonesia 

4. Memberi contoh cara menghitung pajak (PPh, PPn, dan PBB) sesuai 

dengan Undang-Undang yang berlaku. 

C. Strategi Pembelajaran 

Metode Pembelajaran PBL untuk kelas eksperimen I 

D. Sumber Bacaan 

1. Pelajaran Ekonomi 2 untuk SMU kelas XI. 2003. Jakarta: Erlangga. 

2. Tim Ekonomi. Ekonomi 2 untuk kelas XI SMA. 1994. Jakarta: Yudistira. 

E. Skenario Pembelajaran 

Kelas eksperimen I (Metode pembelajaran PBL) 

No Materi  Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1 
 
 

Pertemuan 1 

(1x45 menit) 

§ Pre tes 

 

 

§ Mengawasi siswa dalam 

mengerjakan pre tes. 

§ Membagi siswa ke dalam 9 

kelompok. 

 

 

§ Mengerjakan pre tes 
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2 Pertemuan 2 

(2x45 menit) 

§ Pajak dan 

Pungutan resmi 

lainnya 

 

 

 

 

 

§ Memberikan materi 

tentang pajak dan 

pungutan resmi lainnya. 

§ Memberikan masalah 

atau soal tentang 

landasan, pengertian 

pajak, system pungutan 

pajak, system penerapan 

tariff pajak, asas 

pemungutan pajak 

terhadap 9 kelompok. 

§ Membantu siswa dalam 

membuat laporan 

§ Mengatur jalannya 

presentasi 

§ Menganalisis dan 

membahas hasil 

presentasi 

§ Siswa berada dalam 

posisi kelompok 

yang sudah dibagi 

pada pertemuan 

pertama. 

§ Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

§ Berdiskusi dengan 

teman kelompoknya 

 

 

 

 

 

 

§ Membuat laporan 

 

§ Presentasi 

 

§ Memperhatikan dan 

bertanya kepada 

guru apabila ada 

yang belum jelas. 

 

 

 

 

2 Pertemuan 3 

(1x45 menit) 

§ Fungsi pajak 

 

 

 

§ Siswa berada dalam 

posisi kelompok 

yang sudah dibagi 
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§ Memberikan materi 

tentang fungsi pajak. 

§ Memberikan masalah 

atau soal tentang Sumber 

pendapatan negara, 

pengatur kegiatan 

ekonomi, pemerataan 

pendapatan masyarakat, 

sarana stabilitas 

ekonomi. 

§ Membantu siswa dalam 

membuat laporan. 

§ Mengatur jalannya 

presentasi. 

§ Menganalisis dan 

membahas hasil 

presentasi. 

 

pada pertemuan 

pertama. 

§ Memperhatikan 

penjelasan guru. 

§ Berdiskusi dengan 

teman kelompoknya 

 

 

 

 

 

 

§ Membuat laporan 

 

§ Presentasi 

 

§ Memperhatikan dan 

bertanya kepada 

guru apabila ada 

yang belum jelas. 

3 Pertemuan 4 

(1x45 menit) 

§ Jenis pajak 

 

 

 

 

 

§ Memberi materi tentang 

jenis pajak.  

§ Memberikan masalah 

atau soal mengenai sifat, 

wewenang pemungutan, 

Subjek dan objek pajak. 

§ Siswa berada dalam 

posisi kelompok 

yang sudah dibagi 

pada pertemuan 

pertama. 

§ Memperhatikan 

penjelasan guru 

§ Berdiskusi dengan 

teman kelompoknya 
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§ Membantu siswa dalam 

membuat laporan. 

§ Mengatur jalannya 

presentasi. 

§ Menganalisis dan 

membahas hasil 

presentasi. 

 

§ Membuat laporan 

 

§ Presentasi 

 

§ Memperhatikan dan 

bertanya kepada 

guru apabila ada 

yang belum jelas. 

4 Pertemuan 5 

(2x45 menit) 

§ Sistem 

perpajakan 

Indonesia dan 

contoh 

penghitungan 

pajak 

 
 
 
 
 
 
 
§ Menjelaskan materi 

tentang sistem 

perpajakan Indonesia. 

§ Memberikan masalah 

atau soal mengenai 

sistem perpajakan 

Indonesia menurut UU 

No. 16/2000, UU No. 

17/2000, UU No. 

18/2000, UU No. 

12/1994, UU No. 

13/1985 dan contoh 

penghitungan pajak. 

§ Membantu siswa dalam 

membuat laporan. 

§ Mengatur jalannya 

presentasi. 

§ Menganalisis dan 

§ Siswa berada dalam 

posisi kelompok 

yang sudah dibagi 

pada pertemuan 

pertama. 

§ Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

§ Berdiskusi dengan 

teman kelompoknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Membuat laporan 

 

§ Presentasi 

 

§ Memperhatikan dan 
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membahas hasil 

presentasi. 

 

 

bertanya kepada 

guru apabila ada 

yang belum jelas. 

6 Pertemuan 6 

(1x45 menit) 

§ pos tes 

 

 
 
 
 
§ Mengawasi siswa dalam 

mengerjakan post tes 

 

§ Berada di tempat 

duduk masing-

masing . 

§ Mengerjakan post 

tes 
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Lampiran 3 

RENCANA PEMBELAJARAN METODE CTL (Kelas Eksperimen II) 

 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Pokok Bahasan : Pajak 

Kelas   : XI 

Tahun Ajaran  : 2006-2007 

 

A. Standar kompetensi 

Menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan. 

B. Indikator Hasil Belajar 

Siswa memiliki kemampuan untuk: 

a. Mendeskripsikan pengertian pajak dan pungutan resmi lainnya. 

b. Menjelaskan fungsi utama dan jenis pajak 

c. Menjelaskan sistem perpajakan Indonesia 

d. Memberi contoh cara menghitung pajak (PPh, PPn, dan PBB) sesuai 

dengan Undang-Undang yang berlaku. 

C. Strategi Pembelajaran 

Metode Pembelajaran CTL untuk kelas eksperimen II 

D. Sumber Bacaan 

a. Pelajaran Ekonomi 2 untuk SMU kelas XI. 2003. Jakarta: Erlangga. 

b. Tim Ekonomi. Ekonomi 2 untuk kelas XI SMA. 1994. Jakarta: Yudistira. 

E. Skenario Pembelajaran 

Kelas eksperimen II (Metode pembelajaran CTL) 

No Materi Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1 Pertemuan 1 

(1x45 menit) 

§ Pre tes  

 
 
 
 
 

 
 
 
§ Mengawasi siswa dalam 

mengerjakan pre tes. 

 
 
 
§ Mengerjakan pre tes 
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2 Pertemuan 2 

(2x45 menit) 

§ Pajak dan 

Pungutan resmi 

lain 

 
 
 
§ Bertanya kepada siswa 

tentang pengertian pajak 

dihubungkan dengan 

kehidupan nyata. 

 

§ Menjelaskan tentang 

materi mengenai 

landasan, sistem pungutan 

pajak, sistem penerapan 

tarif pajak, asas pungutan 

pajak. 

§ Memberi pertanyaan dan 

memberi waktu bertanya 

untuk siswa. 

 

§ Memberikan tugas rumah 

 
 
 
§ Membaca buku 

§ Berdiskusi dengan 

teman sebangku. 

§ Menjawab 

pertanyaan guru 

§ Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

§ Menjawab 

pertanyaan guru 

§ Menanyakan hal-hal 

yang belum jelas. 

3 Pertemuan 3 

(2x45 menit) 

§ Fungsi pajak 

 
 
 
§ Menyuruh siswa 

mengerjakan tugas rumah 

di papan tulis 

§ Bertanya kepada siswa 

tentang fungsi pajak di 

hubungkan dengan 

kehidupan nyata. 

§ Menjelaskan materi 

mengenai sumber 

pendapatan negara, 

pengatur kegiatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ Membaca buku 

§ Berdiskusi dengan 

teman sebangku 

 

§ Memperhatikan 

penjelasan guru 
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ekonomi, pemerataan 

pendapatan masyarakat, 

sarana stabilitas ekonomi. 

§ Menyuruh siswa untuk 

berdiskusi dengan teman 

sebangku. 

§ Memberi pertanyaan 

kepada siswa. 

§ Meluruskan jawaban 

siswa yang masih kurang 

benar. 

§ Menjawab pertanyaan 

siswa apabila ada siswa 

yang belum jelas. 

§ Memberikan tugas rumah 

 

 

 

 

 

 

 

§ Berdiskusi dengan 

teman sebangku 

 

§ Menjawab 

pertanyaan guru 

 

 

§ Bertanya apabila 

ada hal-hal yang 

belum jelas 

4 Pertemuan 4 

(1x45 menit) 

§ Jenis Pajak 

 

 

§ Membahas tugas siswa 

 

§ Bertanya kepada siswa 

tentang jenis-jenis pajak 

yang mereka ketahui. 

§ Menyuruh siswa membuat 

daftar semua jenis pajak 

yang dikenakan di rumah 

mereka masing-masing. 

§ Membahas dan 

mengelompokkan jenis-

 

 

§ Membahas tugas 

rumah 

§ Menjawab 

pertanyaan guru 

 

§ Mengerjakan 

perintah guru 

 

 

§ Memperhatikan 

penjelasan guru 
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jenis pajak yang sudah 

dikerjakan siswa dan 

mengaitkan dengan materi 

yaitu tentang sifat, 

wewenang pemungutan, 

subjek dan objek pajak. 

§ Memberi pertanyaan 

kepada siswa 

 

 

 

 

 

 

§ Menjawab 

pertanyaan guru 

5 Pertemuan 5 

(2x45 menit) 

§ Sistem 

perpajakan 

Indonesia 

 

 

 

 

 

§ Contoh 

penghitungan 

pajak 

 
 
 
§ Menjelaskan materi 

mengenai Undang-

Undang yang berkaitan 

dengan pajak. 

§ Menjawab pertanyaan 

siswa apabila ada yang 

kuran jelas. 

 

§ Merefleksikan Undang-

Undang yang berkaitan 

dengan pajak tersebut 

dengan contoh 

penghitungan pajak. 

§ Memberi soal-soal tetang 

penghitungan pajak dan 

melarang siswa untuk 

berdiskusi dengan 

temannya. 

§ Menyuruh siswa untuk 

mengumpulkan jawaban 

soal yang sudah 

 
 
 
§ Memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 

§ Bertanya apabila 

ada hal-hal yang 

belum jelas. 

 

§ Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

§ Menjawab soal-soal  

 

 

 

 

§ Mengumpulkan 

pekerjaan masing-

masing. 
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dikerjakan. 

§ Membahas soal yang 

sudah dikerjakan siswa. 

§ Menjawab pertanyaan 

siswa apabila ada siswa 

yang belum jelas. 

 

§ Memperhatikan 

penjelasan guru 

§ Bertanya apabila 

ada hal-hal yang 

belum jelas. 

6 Pertemuan 6 

§ Post tes 

 

§ Mengawasi siswa dalam 

mengerjakan post tes 

 
 
§ Mengerjakan post 

tes 
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Lampiran 4 
KISI-KISI SOAL 

 
No Kompetensi Dasar dan 

Indikator 

Sub Indikator Item Indikator 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Pajak 

 

 

 

 

Pungutan resmi lain 

 

 

 

 

Fungsi pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis pajak 

 

 

 

 

 

- Landasan 

- Pengertian pajak 

- Sistem pungutan 

pajak 

 

- Sistem penetapan 

tarif pajak 

- Asas pemungutan 

pajak 

 

- Sumber 

pendapatan 

negara 

- Pengatur kegiatan 

ekonomi 

- Pemerataan 

pendapatan 

masyarakat 

- Sarana stabilitas 

ekonomi 

 

- Sifat 

- Wewenang 

pemungutan 

- Subjek dan Objek 

pajak 

 

1 ; 2 ; 5 ; 18 ; 

19 ; 20 

 

 

 

6 ; 7 ; 11 ; 12 ; 

16 ; 17 ; 25 

 

 

 

8 ; 9 ; 13 ; 14 ; 

15 ; 22 ; 23 ; 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ; 4 ; 10 ; 21 ; 

24 ; 27 ; 34 
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5 

 

 

 

 

 

6 

Sistem perpajakan 

Indonesia 

 

 

 

 

Contoh penghitungan pajak 

- UU No. 16/2000 

- UU No. 17/2000 

- UU No. 18/2000 

- UU No. 12/1994 

- UU No. 13/1985 

26 ; 31 ; 32 ; 33 

; 39 ; 40 

 

 

 

 

28 ; 29 ; 30 ; 35 

; 36 ; 37 
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Lampiran 5 

Sub kompetensi : Pajak 

Kelas / Semester : XI / Satu 

Waktu mengerjakan : 45 menit 

 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d atau e yang anda anggap paling 

tepat!  

1. Undang-undang perpajakan yang berlaku sekarang adalah sebagai berikut, 

kecuali …. 

a. UU No. 16/2000    d. UU No. 12/1994 

b. UU No. 17/2000    e. UU No. 6/1984 

c. UU No. 18/2000 

2. Pajak adalah merupakan …. 

a. iuran wajib d. tanda terima kasih 

b. sumbangan sukarela e. pungutan tidak resmi 

c. hadiah 

3. Pajak yang dapat dipindahkan pemungutannya kepada orang lain disebut 

…. 

a. Pajak langsung    d. pajak daerah 

b. Pajak tidak langsung e. pajak tontonan 

c. Pajak pusat 

4. Dibawah ini adalah termasuk pajak langsung, kecuali …. 

a. Pajak penghasilan     

b. PBB 

c. Pajak kekayaan 

d. Pajak kendaraan bermotor 

e. Pajak pertambahan nilai 
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5. Wajib pajak memungut dan menghitung sendiri pajak yang harus 

dibayarkan. Sistem pemungutan pajak seperti itu dinamakan …. 

a. official assessment system   d. economic system 

b. self assessment system   e. social system 

c. withholding system 

6. Di bawah ini contoh dari retribusi adalah …. 

a. PBB     d. kebersihan 

b. PPh     e. PPN 

c. Pajak kekayaan 

7. Ciri pungutan resmi lainnya (non pajak) adalah …. 

a. imbal jasa dinikmati langsung oleh pembayar 

b. pembayar tidak mendapatkan tanda terima 

c. pemungutan dilakukan secara liar 

d. tergantung pada jumlah kekayaan yang dimiliki pembayar 

e. dipungut berdasarkan undang-undang 

8. Pajak sebagai sumber penerimaan Negara dapat dilihat dalam …. 

a. GBHN     d. daftar isi proyek 

b. APBN     e. sisa hasil usaha 

c. Lembar negara 

9. Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak dan dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan 

wajib pajak disebut …. 

a. Penghasilan    d. tarif pajak   

b. Pajak     e. objek pajak 

c. wajib pajak 

10. Pajak atas penyerahan barang dan jasa disebut …. 

a. pajak daerah                d. pajak pertambahan nilai 

b. pajak penghasilan    e. pajak bumi dan bangunan 

c. pajak tontonan 

11. Asas pemungutan pajak adalah : 

1. asas keadilan     4. asas ekonomi 
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2. asas kepastian     5. asas manfaat 

3. asas kesenangan     6. asas kesejahteraan 

Asas yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu …. 

a. 1,2,3,dan 4     d. 4,5,1, dan 2 

b. 2,3,4,dan 5     e. 5,1,2,dan 3 

c. 3,4,5,dan 1 

12. Pernyataan berikut yang tidak berhubungan dengan pajak adalah …. 

a. Merupakan iuran wajib    

b. Dipungut berdasarkan undang-undang 

c. Balas jasa diterima secara langsung 

d. Sumber pendapatan negara 

e. Dapat dipaksakan 

13. Pajak yang digunakan untuk mengatur penggunaan anggaran sebagai 

kebijaksanaan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, termasuk fungsi …. 

a. Distribusi     d. Mobilisasi 

b. Alokasi     e. Reguler 

c. Stabilisasi 

14. Apabila pemerintah menggunakan hasil pemungutan pajaknya untuk 

kepentingan pembangunan sarana-sarana sosial, maka pemerintah 

sebenarnya telah menjalankan salah satu fungsi pajak yaitu …. 

a. Distribusi     d. Mobilisasi 

b. Alokasi     e. Reguler 

c. Stabilisasi 

15. Dibawah ini yang tidak termasuk peranan pajak dalam pembangunan 

nasional adalah …. 

a. Untuk pemerataan pembangunan  

b. Untuk membiayai pembangunan  

c. Sebagai sumber penerimaan negara 

d. Sebagai pungutan wajib kepada seluruh masyarakat 

e. Sebagai sarana untuk mengatur kegiatan ekonomi nasional. 
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16. Tarif pajak penghasilan adalah contoh penerapan tarif pajak …. 

a. Proporsional    d. Regresif 

b. Progresif     e. Tetap 

c. Degresif 

17. Seorang warga Negara asing yang tinggal di Indonesia dipungut pajak. 

Asas pemungutan pajak seperti itu dinamakan …. 

a. asas domisili    d. asas setiakawan 

b. asas sumber    e. asas berdikari 

c. asas mufakat 

18. Sistem pemungutan pajak yang semakin besar penghasilan, semakin besar 

pula persentase pemungutan pajaknya adalah sistem …. 

a. Progresif     d. Deregulasi 

b. Proporsional    e. Regresif 

c. Degresif 

19. Perhitungan tarif pajak dengan persentase yang telah ditetapkan dan tidak 

berubah walaupun tingkat penghasilan meningkat disebut tarif …. 

a. Regresif     d. Degresif 

b. Progresif     e. Dinamis 

c. Proporsional 

20. Jika diketahui besarnya harta dan jumlah pajak sebagai berikut: 

Besarnya harta Besarnya pajak 

Rp. 1.000.000,00 Rp.100.000,00 

Rp.2.000.000,00 Rp.200.000,00 

Rp.3.000.000,00 Rp.300.000,00 

Rp.4.000.000,00 Rp.400.000,00 

Rp.5.000.000,00 Rp.500.000,00 

  
 Sistem perhitungan pajak yang dipakai adalah tarif …. 

a. Progresif     d. tetap   

b. Proporsional    e. sebanding 

c. degresif 
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21. Penerimaan pajak tidak langsung antara lain seperti dibawah ini, kecuali 

…. 

a. Pajak penjualan    d. Pajak penghasilan 

b. Pajak penjulan impor   e. Bea materai 

c. Pajak penjulan ekspor 

22. Pajak merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang …. 

a. Moneter     d. Perdagangan 

b. Pasar terbuka    e. Diskonto 

c. Fiskal 

23. Pajak dapat menanggulangi inflasi sebab dengan adanya penarikan pajak 

…. 

a. Arus uang akan bertambah 

b. Arus barang akan bertambah 

c. Pendapatan negara bertambah 

d. Arus uang akan berkurang 

e. Dana pembangunan akan bertambah 

24. Jenis-jenis pajak: 

  
A B C 

1. PPH 1. Bea Materai 1. Pajak kendaraan 

2. PBB 2. Pajak tontonan 2. Bea masuk 

 
 Yang merupakan pungutan pajak pusat adalah …. 

a. A1 ; A2 ; B1    d. B1 ; C1 ; C2 

b. A1 ; B1 ; C2    e. B2 ; C1 ; C2 

c. B1 ; B2 ; C1 

25. Iuran yang harus dibayar oleh pemakai jasa langsung disebut …. 

a. Cukai     d. Retribusi 

b. Denda     e. Iuran 

c. Pajak 
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26. Pajak PPN dan PPn BM diatur dengan Undang-Undang …. 

a. No 14 tahun 2000    d. No 17 tahun 2000 

b. No 15 tahun 2000    e. no 18 Tahun 2000 

c. No 16 Tahun 2000 

27. Objek pajak penghasilan seperti dibawah ini kecuali …. 

a. Upah     d. Hadiah 

b. Gaji     e. Honor 

c. Bumi 

28. Penghasilan kena pajak untuk wajib pajak pribadi, penghasilan antara  

Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar …. 

a. 5%      d. 35% 

b. 10%     e. 25% 

c. 15% 

29. Penghasilan kena pajak untuk wajib pajak Badan Usaha, yaitu penghasilan 

diatas Rp. 100.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar …. 

a. 25%     d. 23% 

b. 30%     e. 20% 

c. 35% 

30. Berdasarkan PTKP untuk wajib pajak perorangan adalah …. 

a. Rp. 728.000    d. Rp. 2.880.000 

b. Rp. 1.526.000    e. Rp. 1.726.000 

c. Rp. 1.440.000 

31. Besarnya nilai bangunan tidak kena pajak berdasarkan UU No 12 tahun 

1994 adalah …. 

a. Rp. 6.000.000    d. Rp. 9.000.000 

b. Rp. 7.000.000    e. Rp. 10.000.000 

c. Rp. 8.000.000 

32. Pajak PPN dan PPn BM diatur dengan Undang-Undang …. 

a. No 14 tahun 2000    d. No 17 tahun 2000 

b. No 15 tahun 2000    e. No 18 Tahun 2000 

c. No 16 Tahun 2000 
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33. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Undang-Undang …. 

a. No 11 tahun 2000    d. No 12 Tahun 1994 

b. No 12 tahun 2000    e. No 13 tahun 1994 

c. No 11 tahun 1994     

34. Berikut ini yang tidak termasuk syarat pemungutan pajak yaitu …. 

a. Adil       

b. Efisien 

c. Sederhana 

d. Subyektif 

e. Tidak mengganggu perekonomian   

35. Tuan Dadang telah menikah (belum mempunyai anak), bekerja pada 

perusahaan PT Indomaret sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2001. 

Gaji sebulan Rp 1.200.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan 

sebesar Rp 25.000,00. Berapakah PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2001 

…. 

a. Rp. 7.000    d. Rp. 14.000 

b. Rp. 10.000    e. Rp. 21.000 

c. Rp. 12.000 

36. Firman adalah seorang pegawai yang sudah menikah dan mempunyai 3 

anak, gaji Rp 3.000.000/bulan dengan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. 

Tiap bulan ia membayar pensiun sebesar Rp 50.000/bulan. Besar PPh 

pasal 21 adalah …. 

a. Rp. 57.200     d. Rp. 805.100   

b. Rp. 67.200     e. Rp. 805.200 

c. Rp. 706.900 

37. Harga sebuah mobil mewah sudah termasuk PPN 10% dan PPnBM 30% 

adalah sebesar Rp. 140.000.000. Pajak Pertambahan Nilai sebesar …. 

a. Rp. 10.727.300    d. Rp. 14.000.000 

b. Rp. 10.000.000    e. Rp. 14.727.300 

c. Rp. 11.000.000   
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38. Kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan anggaran 

pendapatan dan belanja negara adalah …. 

a. Kebijakan diskonto   d. kebijakan moneter 

b. Kebijakan fiskal    e. politik pasar terbuka 

c. Kebijakan cash ratio 

39. Undang-Undang No 13 tahun 1985 mengatur tentang …. 

a. PPh     d. Bea materai 

b. PPN dan PPn BM    e. Pajak Bumi 

c. Retribusi daerah 

40. Suatu dokumen yang didalamnya terdapat nilai nominal diatas Rp. 

1.000.000 ditempel perangko …. 

a. Rp. 1000     d. Rp. 6000 

b. Rp. 2000     e. Rp .9000 

c. Rp. 3000 
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KUNCI  JAWABAN 

 

1. E  11. A  21. D  31. B 

2. A  12. C  22. C  32. B 

3. B  13. C  23. D  33. D 

4. E  14. B  24. C  34. D 

5. B  15. D  25. B  35. A 

6. D  16. B  26. E  36. E 

7. A  17. B  27. D  37. B 

8. B  18. A  28. A  38. B 

9. A  19. C  29. C  39. D 

10. D  20. A  30. B  40. D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Lampiran 6 

Tabel Validitas, Reliabelitas Dan Daya Beda  Soal Tes Prestasi Ekonomi 

Nomor Item No. 
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 

3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

6 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

7 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 

8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

9 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

11 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

12 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

13 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

14 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 

15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

16 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

17 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

18 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

20 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 

21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

23 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

24 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 

25 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

26 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

28 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

29 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 

30 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

X 18 19 16 26 8 19 15 21 20 19 21 13 18 8 19 

RXY 0.43 0.4 0.44 0.47 0.17 0.62 0.52 0.4 0.53 0.48 0.47 0.42 0.32 0.17 0.57 

kep V V V V TV V V V V V V V V TV V 

rtbl           0,361                             

p 0.6 0.63 0.53 0.87 0.27 0.63 0.5 0.7 0.67 0.63 0.7 0.43 0.6 0.27 0.63 

q 0.4 0.37 0.47 0.13 0.73 0.37 0.5 0.3 0.33 0.37 0.3 0.57 0.4 0.73 0.37 

pq 0.24 0.23 0.25 0.12 0.2 0.23 0.25 0.21 0.22 0.23 0.21 0.25 0.24 0.2 0.23 

kep sedang sedang sedang sedang sukar sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sukar sedang

Bts Ats 11 12 10 15 5 11 10 12 12 11 13 8 11 5 11 
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bts bwh 7 7 6 11 3 8 5 9 8 8 8 5 7 3 8 

Dy Beda 0.27 0.33 0.27 0.27 0.13 0.2 0.33 0.2 0.27 0.2 0.33 0.2 0.27 0.13 0.2 

  cukup cukup cukup cukup jelek cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup jelek cukup 

STD^2 557                             

r11 1.02                             

  sangat tinggi                        
                           
 
 
 
 
 
 
 
Lanjutan…. 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1

1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1

1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1

0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0

1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1

0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0

0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1

0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1

1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1

0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1

0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1

0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1

13 19 15 18 15 10 18 15 20 15 19 15 18 19 10 18 19

0.39 0.4 0.12 0.68 0.58 0.03 0.64 0.39 0.37 0.41 0.43 0.39 0.7 0.52 0.03 0.64 0.79

V V TV V V TV V V V V V V V V TV V V

                                

0.43 0.63 0.5 0.6 0.5 0.33 0.6 0.5 0.67 0.5 0.63 0.5 0.6 0.63 0.33 0.6 0.63

0.57 0.37 0.5 0.4 0.5 0.67 0.4 0.5 0.33 0.5 0.37 0.5 0.4 0.37 0.67 0.4 0.37

0.25 0.23 0.25 0.24 0.25 0.22 0.24 0.25 0.22 0.25 0.23 0.25 0.24 0.23 0.22 0.24 0.23

sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang

8 11 7 11 9 6 12 9 11 9 12 9 11 11 6 12 11

5 8 8 7 6 4 6 6 9 6 7 6 7 8 4 6 8

0.2 0.2 -0.07 0.27 0.2 0.13 0.4 0.2 0.13 0.2 0.33 0.2 0.27 0.2 0.13 0.4 0.2

cukup cukup jelek cukup cukup jelek bagus cukup jelek cukup cukup cukup cukup cukup jelek bagus cukup
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CONTOH PERHITUNGAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS HASIL 

UJI COBA INSTRUMEN 

1. Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel prestasi Ekonomi item butir soal 

nomor 1 

 a. Perhitungan Validitas 

  Untuk mencari validitas item 1 dengan rumus korelasi point biserial 

diperlukan Mi, Mt, St, p, dan q. 

Mi = 
n
XiS

= 
18
458

= 25,44 

Mt = 
N
XS

= 
30
675

 = 11,25 

St = ( )[ ]N
XX

22 S-S  

 = [ ]30
675217293 -  

 = [ ] 89,455,21055,1518717293 ==-  

p = 
N
n

= 
30
18

= 0,6 

  rpb = q
p

St
MtMi -

 

       = 
4,0
6,0

25,11
444,25

 

       = 0,31 X 1,22 

       = 0,43 

 

  Dari r point biserial diperoleh nilai 0,43, maka bila dibandingkan r point 

biserial lebih besar dari r tabel (rpb = 0,43 > r tabel = 0,361). Dapat disimpulkan 

item butir nomor 1 adalah valid, yang berarti item butir nomor 1 dapat digunakan 

sebagai alat ukur. Untuk item nomor 2 sampai nomor 40 uji validitas dilakukan 

dengan cara yang sama dengan langkah kerja seperti di atas. 
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b. Uji Reliabilitas 

 Setelah semua item butir diketahui valid tidaknya, maka selanjutnya dicari 

reliabilitas tesnya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus Spearman-Brown. 

r11 = 2(ry1y2)/(1+ry1y2) 

 = 2(0,43)/(1+0,43) 

 = 0,86/1,43 

 = 0,60 

Berdasarkan perhitungan di atas, tingkat reliabilitas instrumen item butir nomor 1 

adalah sebesar 0,60, sedang r tabel menunjukkan angka 0,36 yang berarti r11 > r 

tabel atau 0,60>0,361 hal ini memiliki reliabilitas cukup. 
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Lampiran 7 
 
Daftar nilai Pre test, Post tes dan selisih nilai Post tes-Pre tes     
No Resp. Metode Pre tes Post tes DX No Resp. Metode Pre tes Post tes DX 

1 PBL 6,25 8,50 2,25 1 CTL 6,00 9,00 3,00 
2 PBL 5,75 6,75 1,00 2 CTL 5,75 8,25 2,50 
3 PBL 5,00 6,00 1,00 3 CTL 4,00 8,00 4,00 
4 PBL 4,75 5,75 1,00 4 CTL 5,50 8,75 3,25 
5 PBL 6,00 7,25 1,25 5 CTL 5,00 7,75 2,75 
6 PBL 6,25 8,25 2,00 6 CTL 4,25 7,75 3,50 
7 PBL 3,50 6,00 2,50 7 CTL 6,25 9,25 3,00 
8 PBL 3,75 5,75 2,00 8 CTL 5,50 8,75 3,25 
9 PBL 4,00 6,75 2,75 9 CTL 5,75 8,50 2,75 
10 PBL 4,25 6,50 2,25 10 CTL 4,75 8,00 3,25 
11 PBL 4,50 7,00 2,50 11 CTL 6,00 9,25 3,25 
12 PBL 4,75 6,75 2,00 12 CTL 5,25 8,00 2,75 
13 PBL 4,75 7,25 2,50 13 CTL 4,50 7,00 2,50 
14 PBL 4,50 6,50 2,00 14 CTL 3,50 7,50 4,00 
15 PBL 5,25 6,75 1,50 15 CTL 4,75 7,00 2,25 
16 PBL 5,25 7,00 1,75 16 CTL 6,00 8,75 2,75 
17 PBL 5,50 6,25 0,75 17 CTL 5,50 8,00 2,50 
18 PBL 5,50 6,50 1,00 18 CTL 6,25 9,50 3,25 
19 PBL 5,75 6,75 1,00 19 CTL 4,75 8,75 4,00 
20 PBL 3,00 6,00 3,00 20 CTL 5,25 8,00 2,75 
21 PBL 5,50 7,00 1,50 21 CTL 4,50 7,25 2,75 
22 PBL 6,00 6,25 0,25 22 CTL 4,50 7,75 3,25 
23 PBL 6,00 7,25 1,25 23 CTL 5,00 7,25 2,25 
24 PBL 4,50 6,00 1,50 24 CTL 6,75 9,50 2,75 
25 PBL 5,75 7,25 1,50 25 CTL 5,75 7,75 2,00 
26 PBL 4,75 6,00 1,25 26 CTL 6,00 8,75 2,75 
27 PBL 3,50 6,00 2,50 27 CTL 3,50 7,50 4,00 
28 PBL 7,00 9,50 2,50 28 CTL 7,25 9,25 2,00 
29 PBL 5,75 6,75 1,00 29 CTL 4,50 8,50 4,00 
30 PBL 6,00 8,00 2,00 30 CTL 4,00 7,75 3,75 
31 PBL 4,25 6,00 1,75 31 CTL 4,00 7,75 3,75 
32 PBL 4,00 6,25 2,25 32 CTL 5,50 9,00 3,50 
33 PBL 5,00 7,00 2,00 33 CTL 5,00 8,75 3,75 
34 PBL 4,75 6,25 1,50 34 CTL 5,25 8,25 3,00 
35 PBL 6,00 8,00 2,00 35 CTL 4,25 8,00 3,75 
36 PBL 6,00 6,25 0,25 36 CTL 4,25 7,25 3,00 
37 PBL 6,25 8,00 1,75 37 CTL 5,00 8,25 3,25 
38 PBL 6,00 8,25 2,25 38 CTL 4,50 7,75 3,25 
39 PBL 4,25 6,00 1,75 39 CTL 5,25 8,25 3,00 
40 PBL 5,25 7,00 1,75 40 CTL 6,00 8,75 2,75 
41 PBL 6,00 7,75 1,75 41 CTL 6,75 9,25 2,50 
42 PBL 6,50 8,00 1,50 42 CTL 5,25 8,00 2,75 
43 PBL 4,25 5,50 1,25 43 CTL 4,75 7,75 3,00 
44 PBL 4,50 6,00 1,50 44 CTL 3,75 7,25 3,50 
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45 PBL 6,75 8,00 1,25 45 CTL 4,50 7,25 2,75 
mean   5,14 6,83 1,69     5,13 8,21 3,08 
Varians   0,86 0,78 0,39     0,79 0,48 0,30 
SD   0,95 0,89 0,63     0,88 0,70 0,55 
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Lampiran 8 

Penyusunan Tabel Frekuensi 

a. Distribusi Frekuensi data post tes-pre tes kelompok PBL 

Diketahui: 

K = 1 + 3,322 log n 

K = 1 + 3,322 log 45 

K = 1 + 5,48 

K = 6,48 = 6,5 = 7 

I = 
K
R

 = 
7

25,000,3 -
= 0,39 = 0,40 

Interval Frekuensi 
0,25-0,64 2 
0,65-1,04 7 
1,05-1,44 5 
1,45-1,84 13 
1,85-2,24 7 
2,25-2,64 9 
2,65-3,04 2 
Jumlah 45 

b. Distribusi Frekuensi data post tes-pre tes kelompok CTL 

Diketahui: 

K = 1 + 3,322 log n 

K = 1 + 3,322 log 45 

K = 1 + 5,48 

K = 6,48 = 6,5 = 7 

I = 
K
R

 = 
7

00,200,4 -
= 0,29 = 0,30 

Interval Frekuensi 
2,00-2,29 4 
2,30-2,59 3 
2,60-2,89 11 
2,90-3,19 6 
3,20-3,49 9 
3,50-3,79 7 
3,80-4,09 5 
Jumlah 45 
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Lampiran 9 

Explore 

Metode 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 

 
Metode 

 
 N Percent N Percent N Percent 

DX PBL 45 100,0% 0 0,0% 45 100,0% 
  CTL 45 100,0% 0 0,0% 45 100,0% 

 
 Descriptives 
 

  Metode   Statistic Std. Error 
Mean 1,6833 0,09314 

Lower Bound 1,4956   95% 
Confidence 
Interval for 
Mean 

Upper Bound 
1,8710   

5% Trimmed Mean 1,6960   
Median 1,7500   
Variance 0,390   
Std. Deviation 0,62477   
Minimum 0,25   
Maximum 3,00   
Range 2,75   
Interquartile Range 0,88   
Skewness -0,185 0,354 

PBL 

Kurtosis -0,190 0,695 
Mean 3,0278 0,07547 

Lower Bound 2,8757   95% 
Confidence 
Interval for 
Mean 

Upper Bound 
3,1799   

5% Trimmed Mean 3,0293   
Median 3,0000   
Variance 0,256   
Std. Deviation 0,50627   
Minimum 2,00   
Maximum 4,00   
Range 2,00   
Interquartile Range 0,50   
Skewness 0,134 0,354 

DX 

CTL 

Kurtosis -0,331 0,695 
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 Tests of Normality 
 

  Metode Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
DX PBL 0,094 45 0,200(*) 0,975 45 0,441 
  CTL 0,131 45 0,052 0,960 45 0,125 

*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
 
 
 Test of Homogeneity of Variance 
 

    
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Based on Mean 2,204 1 88 0,141 
Based on 
Median 2,114 1 88 0,150 

Based on 
Median and with 
adjusted df 

2,114 1 85,420 0,150 

DX 

Based on 
trimmed mean 

2,148 1 88 0,146 

 
 Test of Homogeneity of Variance 
 

    
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Based on Mean 2,204 1 88 0,141 
Based on 
Median 2,114 1 88 0,150 

Based on 
Median and with 
adjusted df 

2,114 1 85,420 0,150 

DX 

Based on 
trimmed mean 2,148 1 88 0,146 

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

DX

0

1

2

3

4

5

6

7

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = 1.6833
Std. Dev. = 0.62477
N = 45

for Metode= PBL

Histogram
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2.10 2.40 2.70 3.00 3.30 3.60 3.90

DX

0

2

4

6

8
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12
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nc
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Mean = 3.0278
Std. Dev. = 0.50627
N = 45

for Metode= CTL

Histogram

 
 

Stem-and-Leaf Plots 
DX Stem-and-Leaf Plot for 
Metode= PBL 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2,00        0 .  22 
     1,00        0 .  7 
    11,00        1 .  00000022222 
    13,00        1 .  5555555777777 
    11,00        2 .  00000002222 
     6,00        2 .  555557 
     1,00        3 .  0 
 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
DX Stem-and-Leaf Plot for 
Metode= CTL 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2,00 Extremes    (=<2,0) 
     2,00        2 .  22 
     4,00        2 .  5555 
    11,00        2 .  77777777777 
      ,00        2 . 
     8,00        3 .  00000000 
     8,00        3 .  22222222 
     3,00        3 .  555 
     4,00        3 .  7777 
     3,00 Extremes    (>=4,0) 
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 Stem width:      1,00 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
 

Normal Q-Q Plots 
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Detrended Normal Q-Q Plots 
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PBL CTL
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library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



T-Test 
 Group Statistics 
 

  Metode N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
PBL 45 1,6833 0,62477 0,09314 Prestasi 

CTL 45 3,0278 0,50627 0,07547 

 
 Independent Samples Test 
 

  Prestasi 

  
Equal variances 

assumed 
Equal variances 

not assumed 
Levene's Test for 
Equality of Variances 

F 2,204   

  Sig. 0,041   
t-test for Equality of 
Means 

t(a) -11,215 -11,215 

  df 88 84,375 
  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 
  Mean Difference 

-1,34444 -1,34444 

  Std. Error Difference 
0,11988 0,11988 

  95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower 
-1,58267 -1,58281 

    Upper -1,10622 -1,10607 

a  footnote 
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