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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

Deskripsi data penelitian diperoleh dari penelitian yang dilakukan pada 

program keahlian Teknik Otomasi Industri di SMK Negeri 2 Depok. Data hasil 

penelitian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kelompok eksperimen 1 (X TOIA) dan 

eksperimen 2 (X TOIB). Jumlah subjek penelitian pada kelompok eksperimen 1 

adalah 31 siswa dan subjek penelitian pada kelompok eksperimen 2 adalah 31 

siswa yang merupakan siswa kelas X tahun ajaran 2019/2020. 

1. Data Penelitian Aspek Kognitif 

Penilaian pada aspek kognitif diperoleh dengan pengadaan tes awal 

(pretest) sebelum diberikan perlakuan/treatment dan tes akhir (posttest) setelah 

diberikan perlakuan/treatment. Berikut hasil perhitungan pretest kelas eksperimen 

1 dengan model pembelajaran PBL maupun kelas eksperimen 2 dengan model 

pembelajaran GI dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Hasil Perhitungan Pretest Kelas PBL dan Kelas GI 

Nilai hasil 

perhitungan 

Skor Pretest 

Kelas PBL Kelas GI 

Skor tertinggi 65 70 

Skor Terendah 40 30 

Mean 53,55 54,19 

Median 55 55 

Varians 45,323 68,495 

Std. deviasi 6,732 8,276 
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Berdasarkan Tabel 14 diketahui nilai rata-rata (mean) pretest kelas dengan 

model pembelajaran PBL termasuk dalam kategori Kurang dan mediannya 

termasuk dalam kategori Kurang. Nilai maksimum pretest kelas PBL termasuk 

dalam kategori Kurang dan nilai minimumnya termasuk dalam kategori Sangat 

Kurang. Hasil perhitungan nilai rata-rata (mean) pretest kelas dengan model 

pembelajaran GI termasuk dalam kategori Kurang dan mediannya termasuk dalam 

kategori Kurang. Nilai maksimum pretest kelas GI termasuk dalam kategori Baik 

dan nilai minimumnya termasuk dalam kategori Sangat Kurang. Berikut ini 

merupakan gambar histogram frekuensi nilai pretest kelas PBL dan kelas GI 

masing-masing ditunjukkan Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Frekuensi Nilai Pretest Kelas PBL dan Kelas GI 

 

Nilai pretest kelas PBL pada histogram Gambar 3, diketahui perolehan 

nilai pada kategori Sangat Kurang sejumlah 14 siswa, dan pada kategori Kurang 

sejumlah 17 siswa. Nilai rata-rata kelas PBL termasuk dalam kategori kurang 
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dengan jumlah siswa sebanyak 31. Nilai pretest kelas GI pada histogram Gambar 

3, diketahui perolehan nilai pada kategori Sangat Kurang sejumlah 12 siswa, pada 

kategori Kurang sejumlah 18, dan pada kategori Baik sejumlah 1 siswa. Nilai rata-

rata termasuk dalam kategori Kurang dengan jumlah siswa sebanyak 31. 

Tabel 15. Hasil Perhitungan Posttest Kelas PBL dan Kelas GI 

Nilai hasil 

perhitungan 

Skor Posttest 

Kelas PBL Kelas GI 

Skor tertinggi 80 90 

Skor Terendah 60 60 

Mean 71,45 72,42 

Median 70 70 

Varians 46,989 56,452 

Std. deviasi 6,855 7,513 

 

Berdasarkan Tabel 15 diketahui nilai rata-rata (mean) posttes kelas dengan 

model pembelajaran PBL termasuk dalam kategori Baik dan mediannya termasuk 

dalam kategori Baik. Nilai maksimum posttest kelas PBL termasuk dalam 

kategori Baik dan nilai minimumnya termasuk dalam kategori Kurang. Hasil 

perhitungan nilai rata-rata (mean) posttest kelas dengan model pembelajaran GI 

termasuk dalam kategori Baik dan mediannya termasuk dalam kategori Baik. 

Nilai maksimum posttest kelas GI termasuk dalam kategori Sangat Baik dan nilai 

minimumnya termasuk dalam kategori Kurang. Berikut ini merupakan gambar 

histogram frekuensi nilai posttest kelas PBL dan kelas GI masing-masing 

ditunjukkan Gambar 4. 
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Gambar 4. Frekuensi Nilai Posttest Kelas PBL dan Kelas GI 

 

Nilai posttest kelas PBL pada histogram Gambar 4, diketahui perolehan 

nilai pada kategori Kurang sejumlah 9 siswa, dan pada kategori Baik sejumlah 22 

siswa. Nilai rata-rata posttest kelas PBL termasuk dalam kategori Baik dengan 

jumlah siswa sebanyak 31. Nilai posttest kelas GI pada histogram Gambar 4, 

diketahui perolehan nilai pada kategori Kurang sejumlah 8 siswa, pada kategori 

Baik sejumlah 20 siswa, dan pada kategori Sangat Baik sejumlah 3 siswa. Nilai 

rata-rata kelas GI termasuk dalam kategori Baik dengan jumlah siswa sebanyak 

31 siswa. 
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Perbandingan besar peningkatan nilai kelas PBL dan kelas GI dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas PBL dan Kelas GI 

 

Gambar 5 menunjukkan perbandingan peningkatan hasil belajar siswa 

antara kelas dengan model pembelajaran PBL dan model pembelajaran GI.  Hasil 

tersebut peningkatan kelas PBL sebesar 17,90 dan kelas GI sebesar 18,23 dengan 

demikian dapat dikatakan hasil belajar kelas GI lebih tinggi dari pada kelas PBL. 

Peningkatan hasil belajar ini diperjelas dengan perbedaan nilai gain kelas PBL 

dan kelas GI. Nilai gain kelas PBL dan kelas GI ditunjukkan pada Gambar 6. 

 

 

Gambar 6. Nilai Gain Kelas PBL Dan Kelas GI 
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Gambar 6 menunjukkan nilai gain kelas PBL sebesar 0,382 dan nilai gain 

kelas GI sebesar 0,390. Nilai gain kelas PBL maupun kelas GI tersebut termasuk 

dalam kategori sedang. Berdasarkan diagram di atas dapat diambil kesimpulan 

model pembelajaran PBL dan GI memiliki peran yang sama dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Data Angket Respons Siswa 

Data penelitian respons siswa didapatkan dengan memberikan angket yang 

berisi butir-butir pernyataan yang diisi oleh siswa. Angket respons siswa 

diberikan sebanyak satu kali diakhir setelah menyelasaikan tes akhir (posttest) 

dari hasil pembelajaran. Angket respons siswa terbagi menjadi dua, yaitu angket 

respons siswa untuk model pembelajaran PBL dan angket respons siswa untuk 

model pembelajaran GI.  

a. Data angket respons siswa kelas eksperimen 1 

Angket respons siswa pada mata pelajaran PDEM kelas eksperimen 1 diisi 

oleh kelas yang menggunakan model pembelajaran PBL yaitu kelas X TOIA yang 

berjumlah 31 siswa. Data yang didapat dari angket ini hasil perolehan data dengan 

skor hasil pengumpulan data sebesar 2261 dengan persentase sebesar 72,93%. 

Berikut merupakan data hasil respons siswa terhadap model pembelajaran PBL 

yang ditujukkan pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Distribusi Respons Siswa Terhadap Model Pembelajaran PBL 

 

Berdasarkan data pada Gambar 7, distribusi respons siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL aspek pemahaman 

dengan indikator menemukan ide baru diperoleh hasil pada kategori Kurang 

sejumlah 6,45%, Cukup sejumlah 19,35%, Baik sejumlah 62,90% dan Sangat 

Baik sejumlah 11,29%. Indikator berfikir kritis diperoleh hasil pada kategori 

Kurang sejumlah 6,45%, Cukup sejumlah 32,26%, Baik sejumlah 54,84%, dan 

Sangat Baik sejumlah 6,45%. Indikator eksplorasi diri diperoleh hasil pada 

kategori Cukup sejumlah 29,03%, Baik sejumlah 64,52%, dan Sangat Baik 

sejumlah 6,45%. 

Aspek minat siswa pada indikator meningkatkan motivasi diperoleh hasil 

pada kategori Sangat Kurang sejumlah 1,61%, Kurang sejumlah 8,06%, Cukup 
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sejumlah 38,71%, Baik sejumlah 46,77%, dan Sangat Baik sejumlah 4,84%. 

Indikator aktif dalam pembelajaran diperoleh hasil pada kategori Kurang sejumlah 

3,23%, Cukup sejumlah 25,81%, Baik sejumlah 59,68%, dan Sangat Baik 

sejumlah 11,29%. Indikator memahami isi materi diperoleh hasil pada kategori 

Kurang sejumlah 14,52%, Cukup sejumlah 33,87%, Baik sejumlah 41,94%, dan 

Sangat Baik sejumlah 9,68%. Indikator menyelesaikan tugas diperoleh hasil pada 

kategori Kurang sejumlah 3,23%, Cukup sejumlah 17,74%, Baik sejumlah 

66,13%, dan Sangat Baik sejumlah 12,90%. 

Aspek sikap pada indikator antusiasme mengikuti pembelajaran diperoleh 

hasil pada kategori Kurang sejumlah 3,23%, Cukup sejumlah 51,61%, Baik 

sejumlah 38,71%, dan Sangat Baik sejumlah 6,45%.  Indikator percaya diri 

diperoleh hasil pada kategori Sangat Kurang sejumlah 3,23%, Kurang sejumlah 

4,84%, Cukup sejumlah 33,84%, Baik sejumlah 38,71%, dan Sangat Baik 

sejumlah 16,13%. Aspek keterampilan pada indikator terampil memecahkan 

permasalahan diperoleh hasil pada kategori Sangat Kurang sejumlah 1,61%, 

Kurang sejumlah 9,68%, Cukup sejumlah 33,87%, Baik sejumlah 38,71% dan 

Sangat Baik sejumlah 16,13%. Indikator mengemukakan pendapat diperoleh hasil 

pada kategori Sangat Kurang sejumlah  1,61%, Kurang sejumlah 3,23%, Cukup 

sejumlah 33,87%, Baik sejumlah 52,23%, dan sangat Baik sejumlah 8,06%. 

b. Data angket respons siswa kelas Eksperimen 2 

Angket respons siswa pada mata pelajaran PDEM kelas Eksperimen 2 diisi 

oleh kelas yang menggunakan model pembelajaran GI yaitu kelas X TOIB yang 

berjumlah 31 siswa. Data yang didapat dari angket ini hasil perolehan data dengan 
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jumlah skor hasil pengumpulan data sebesar 2497 dengan persentase sebesar 

80,54%. Berikut merupakan data hasil respons siswa terhadap model 

pembelajaran GI yang ditujukkan pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Distribusi Respons Siswa Terhadap Model Pembelajaran GI 

 

Berdasarkan data pada Gambar 8, respons siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran dengan model pembelajaran GI aspek saling ketergantungan positif 

dengan indikator bekerjasama dalam menyelesaikan kegiatan maupun tugas 

kelompok diperoleh hasil pada kategori Sangat Kurang sejumlah 1,61%, Kurang 

sejumlah 1,61%, Cukup sejumlah 11,29%, Baik sejumlah 62,90%, dan Sangat 

Baik sejumlah 22,58%. Indikator  saling mendukung  antar anggota kelompok 

diperoleh hasil pada kategori Kurang sejumlah 1,61%, Cuku sejumlah 24,19%, 

Baik sejumlah 53,23%, dan Sangat Baik sejumlah 20,97%.  
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Aspek tanggung jawab perseorangan pada indikator menyelesaikan tugas 

individu diperoleh hasil pada kategori Sangat Kurang sejumlah 4,30%, Kurang 

sejulah 1,08%, Cukup sejumlah 30,11%, Baik sejumlah 31,11%, dan Sangat Baik 

sejumlah 33,33%. Indikator memahami materi yang disampaikan diperoleh hasil 

pada kategori Cukup sejumlah 18,55%, Baik sejumlah 62,10%, dan Sangat Baik 

sejumlah 19,35%. Aspek tatap muka pada indikator berinteraksi dengan orang lain 

diperoleh hasil pada kategori Kurang sejumlah 1,61%, Cukup sejumlah 3,23%, 

Baik sejumlah 59,68%, dan Sangat Baik sejumlah 35,48%. Aspek komunikasi 

antar anggota pada indikator kemampuan berkomunikasi diperoleh hasil pada 

kategori Kurang sejumlah 4,03%, Cukup sejumlah 19,35%, Baik sejumlah 

58,06%, dan Sangat Baik sejumlah 18,28%. Aspek evaluasi proses kelompok 

pada indikator kekompakan tim diperoleh hasil pada kategori Kurang sejumlah 

1,61%, Cukup sejumlah 6,45%, Baik sejumlah 53,23%, dan Sangat Baik sejumlah 

38,71%.         

 

B. Uji  Persyaratan Analisis 

Uji prasyarat analisis dilakukan untuk menentukan jenis pengujian 

hipotesis selanjutnya. Uji prasyarat pada penelitian ini berupa uji normalitas dan 

homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi 

normal atau tidak. Sedangkan uji homogenitas digunakan untuk mengetahui 

apakah sampel mempunyai nilai awal yang sama atau tidak.    
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan teknik One-Sample Kolmogrov Smirnov 

Test dengan taraf signifikasi 0,05. Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai 

signifikasi hitung > 0,05 dan distribusi data dinyatakan tidak berdistribusi normal 

apabila nilai signifikasi hitung < 0,05. Hasil perhitungan uji normalitas untuk data 

pretest kelas PBL yaitu nilai signifikasi 0,064. Nilai signifikasi Kolmogrov 

Smirnov lebih besar dari 0,05 (0,064 > 0,05), sehingga  data pretest kelas PBL 

berdistribusi normal. Nilai signifikasi untuk data pretest kelas GI adalah 0,067. 

Nilai signifikasi Kolmogrov Smirnov lebih besar dari 0,05 (0,067 > 0,05), 

sehingga dapat dikatakan data pretest kelas GI berdistribusi normal.  

Nilai signifikasi untuk data posttest kelas PBL adalah 0,066. Nilai 

signifikasi Kolmogrov Smirnov lebih besar dari 0,05 (0,066 > 0,05), sehingga  

data posttest kelas PBL berdistribusi normal. Nilai signifikasi untuk data posttest 

kelas GI adalah 0,111. Nilai signifikasi Kolmogrov Smirnov lebih besar dari 0,05 

(0,111 > 0,05), sehingga  data posttest kelas GI berdistribusi normal. Hasil analisis 

data dengan teknik One-Sample Kolmogrov Smirnov Test dapat dilihat secara 

lengkap pada Lampiran 7. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan menggunakan uji Levene dengan taraf 

signifikasi 0,05. Data dapat dinyatakan mempunyai nilai varians sama (homogen) 

apabila nilai signifikasi hitung lebih dari 0,05. Angka signifikasi untuk pretest 

pada uji Levene adalah 0,566. Nilai signifikasi lebih dari 0,05 (0,566 > 0,05) 

sehingga dapat disimpulkan kedua varians sama atau homogen. Angka signifikasi 
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untuk posttest pada uji levene adalah 0,796. Nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan kedua varians sama atau homogen. Hasil data uji 

Levene dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 7. 

 

C. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Uji hipotesis dilakukan setelah dilakukan uji prasyarat, hasil uji prasyarat 

untuk uji normalitas maupun uji homogenitas data pretest dan posttest kelas PBL 

maupun kelas GI menunjukkan data berdistribusi normal dan memiliki nilai 

varians yang sama (homogen). Terpenuhinya syarat uji statistik parametrik 

tersebut, maka peneliti dapat menggunakan uji statistik Independent Sample T 

Test. 

1. Pengujian Pretest-Posttest Kelas PBL 

Pengujian pretest-posttest kelas PBL dengan uji Paired Sample T Test 

yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti 

pembelajaran PBL dibandingkan hasil belajar sebelum perlakuan. Hipotesis 

pengujian pretest-posttest sebagai berikut: 

Ho : 𝝁𝟏 = 𝝁𝟐  

Ha : 𝝁𝟏 ≠  𝝁𝟐  

Keterangan :  

𝜇1 : posttest  kelas PBL 

𝜇2 : pretest  kelas PBL 

Ho: Hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran PBL sama 

dibandingkan hasil belajar sebelum perlakuan. 
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Ha: Hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran PBL tidak sama 

dibandingkan hasil belajar sebelum perlakuan. 

Pengujian hipotesis tersebut menggunakan uji Paired Sample T Test 

dengan taraf signifikasi 0,05. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada 

Lampiran 8.1. Hasil pengujian hipotesis posttest-pretest kelas PBL sebagai 

berikut. 

Tabel 16. Hipotesis Posttest Pretest Kelas PBL 

Data Mean t-tabel t-hitung df Sig.(2-tailded) 

Posttest 71,45 
1,697 14,150 30 .000 

Pretest 53,55 

 

Hasil perhitungan dari t-hitung nilainya sebesar 14,150 sedangkan nilai t-

tabel dengan df 30 dan taraf signifikasi 0,05 adalah 1,697, sehingga nilai t-hitung 

berada pada penolakan Ho (14,150 > 1,697) dan penerimaan Ha. Sehingga dapat 

dikatakan hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran PBL tidak 

sama dibandingkan hasil belajar sebelum perlakuan. 

2. Pengujian Pretest-Posttest Kelas GI 

Pengujian pretest-posttest kelas GI dengan uji Paired Sample T Test yang 

bertujuan untuk mengetahui hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti 

pembelajaran GI dibandingkan hasil belajar sebelum perlakuan. Hipotesis 

pengujian pretest-posttest sebagai berikut: 

Ho : 𝝁𝟏 = 𝝁𝟐  

Ha : 𝝁𝟏 ≠  𝝁𝟐  

Keterangan :  
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𝜇1 : posttest  kelas GI 

𝜇2 : pretest  kelas GI 

Ho: Hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran GI sama 

dibandingkan hasil belajar sebelum perlakuan. 

Ha: Hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran GI tidak sama 

dibandingkan hasil belajar sebelum perlakuan. 

Pengujian hipotesis tersebut menggunakan uji Paired Sample T Test 

dengan taraf signifikasi 0,05. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada 

Lampiran 8.2. Hasil pengujian hipotesis posttest-pretest kelas GI sebagai berikut. 

Tabel 17. Hipotesis Posttest Pretest Kelas GI 

Data Mean t-tabel t-hitung df Sig.(2-tailded) 

Posttest 71,77 
1,697 12,050 30 .000 

Pretest 54,19 

 

Hasil perhitungan dari t-hitung nilainya sebesar 12,050 sedangkan nilai t-

tabel dengan df 30 dan taraf signifikasi 0,05 adalah 1,697, sehingga nilai t-hitung 

berada pada penolakan Ho (12,050 > 1,697) dan penerimaan Ha. Sehingga dapat 

dikatakan hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran GI tidak 

sama dibandingkan hasil belajar sebelum perlakuan. 

3. Pengujian Pretest Kelas PBL-Pretest Kelas GI 

Pengujian pretest kelas PBL maupun kelas GI menggunakan uji 

Independent Sample T test yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan hasil belajar kelompok siswa sebelum mengikuti pembelajaran PBL 

dan hasil belajar kelompok siswa sebelum mengikuti pembelajaran GI. Hipotesis 

pada pengujian posttest kelas PBL dan kelas GI sebagai berikut: 
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Ho : 𝝁𝟏 = 𝝁𝟐  

Ha : 𝝁𝟏 ≠  𝝁𝟐   

Keterangan :  

𝜇1 : pretest  kelas PBL  

𝜇2 : pretest  kelas GI 

Ho: Hasil belajar kelompok siswa sebelum mengikuti pembelajaran PBL sama 

dibandingkan hasil belajar kelompok siswa sebelum mengikuti pembelajaran GI. 

Ha: Hasil belajar kelompok siswa sebelum mengikuti pembelajaran PBL tidak 

sama dibandingkan hasil belajar kelompok siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran GI. 

Perhitungan hipotesis menggunkan uji Independent Sample T Test dengan 

taraf signifikasi 0,05. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Lampiran 8.3. 

Hasil pengujian hipotesis posttest kelas PBL dan kelas GI sebagai berikut. 

Tabel 18. Hipotesis Pretest Kelas PBL dan Kelas GI 

Data Mean t-tabel t-hitung df Sig.(2-tailded) 

Pretest PBL 53,55 
1,670 0,337 60 .738 

Pretest GI 54,19 

 

Hasil perhitungan dari t-hitung nilainya sebesar 0,337 sedangkan nilai t-

tabel dengan df 60 dan taraf signifikasi 0,05 adalah 1,670, sehingga nilai t-hitung 

berada pada penerimaan Ho (0,337 < 1,670) dan penolakan Ha. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar kelompok siswa sebelum mengikuti pembelajaran 

PBL sama dibandingkan hasil belajar kelompok siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran GI. 
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4. Pengujian Posttest Kelas PBL-Posttest Kelas GI 

Pengujian posttest kelas PBL maupun kelas GI menggunakan uji 

Independent Sample T test yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran PBL dan 

hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran GI. Hipotesis pada 

pengujian posttest kelas PBL dan kelas GI sebagai berikut: 

Ho : 𝝁𝟏 = 𝝁𝟐  

Ha : 𝝁𝟏 ≠  𝝁𝟐   

Keterangan :  

𝜇1 : posttest  kelas PBL 

𝜇2 : posttest  kelas GI 

Ho: Hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran PBL sama 

dibandingkan hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran GI. 

Ha: Hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran PBL tidak sama 

dibandingkan hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran GI. 

Perhitungan hipotesis menggunkan uji Independent Sample T Test dengan 

taraf signifikasi 0,05. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Lampiran 8.4. 

Hasil pengujian hipotesis posttest kelas PBL dan kelas GI sebagai berikut. 

Tabel 19. Hipotesis Posttest Kelas PBL dan Kelas GI 

Data Mean t-tabel t-hitung df Sig.(2-tailded) 

Posttest PBL 71,45 
1,670 0,530 60 .598 

Posttest GI 72,42 

 

Hasil perhitungan dari t-hitung nilainya sebesar 0,530 sedangkan nilai t-

tabel dengan df 60 dan taraf signifikasi 0,05 adalah 1,670, sehingga nilai t-hitung 
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berada pada penerimaan Ho (0,530 < 1,670) dan penolakan Ha. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran PBL 

sama dibandingkan hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran 

GI.  

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian jenis kuasi eksperimen ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas model pembelajaran PBL dan GI terhadap hasil belajar 

siswa dilihat aspek kognitif pada mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. 

Penelitian ini membandingkan antara kelas eksperimen 1 yang menggunakan 

model pembelajaran PBL dengan kelas eksperimen 2 yang menggunakan model 

pembelajaran GI. Kedua kelas diberikan tes sebelum diberikan 

perlakuan/treatment (pretest) dan setelah perlakuan (posttes). Pretest maupun 

posttest dilakukan pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 dengan 

intrumen soal tes yang sama sebanyak 20 soal yang telah teruji validitas dan 

reabilitasnya.  

1. Pembahasan Aspek Kognitif Kelas PBL dan Kelas GI 

a. Efektivitas menggunakan model pembelajaran PBL dan GI dalam kegiatan 

pembelajaran PDEM 

Hasil perhitungan gain siswa menunjukkan pada mata pelajaran PDEM 

yang menggunakan model pembelajaran PBL nilai rata-rata gain 0,382 dan rata-

rata gain siswa yang menggunakan model pembelajaran GI adalah 0,390. 

Berdasarkan klasifikasi nilai gain, efektivitas kedua model pembelajaran tersebut 
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berada pada range 0,300 sampai 0,700 sehingga termasuk dalam interprestasi 

sedang. Maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PBL dan GI sama-

sama mempunyai efektivitas yang sedang dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

b. Perbandingan hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran PBL setelah perlakuan dengan sebelum perlakuan. 

Hasil tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) yang sudah dilakukan uji 

normalitas sesuai Lampiran 7.1 dan Lampiran 7.3, nilai signifikasi pretest kelas 

PBL adalah 0,064 dan posttest kelas PBL 0,066. Nilai signifikasi kedua tes 

tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan pretest dan posttest kelas 

PBL berdistribusi normal. Nilai rata-rata pretest kelas PBL adalah 53,55 dan nilai 

posttest kelas PBL adalah 71,45. Hasil belajar siswa yang megikuti pembelajaran 

dengan model pembelajaran PBL setelah diberi perlakuan lebih tinggi 

dibandingkan sebelum perlakuan. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan 

hasil uji-t (paired sample t-test) yang sudah dilakukan. Nilai t-hitung sebesar 

14,150 lebih besar dari nilai t-tabel yang sebesar 1,697 dan nilai signifikasi 0,000 

lebih kecil dari 0,005.  

c. Perbandingan hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran GI setelah perlakuan dengan sebelum perlakuan. 

Hasil tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) yang sudah dilakukan uji 

normalitas sesuai Lampiran 7.2 dan Lampiran 7.4, nilai signifikasi pretest kelas 

GI adalah 0,067 dan posttest kelas GI 0,111. Nilai signifikasi kedua tes tersebut 

lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan pretest dan posttest kelas GI 
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berdistribusi normal. Nilai rata-rata pretest kelas GI adalah 54,19 dan nilai 

posttest kelas GI adalah 72,42. Hasil belajar siswa yang megikuti pembelajaran 

dengan model pembelajaran GI setelah diberi perlakuan lebih tinggi dibandingkan 

sebelum perlakuan. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan hasil uji-t 

(paired sample t-test) yang sudah dilakukan. Nilai t-hitung sebesar 12,050 lebih 

besar dari nilai t-tabel yang sebesar 1,697 dan nilai signifikasi 0,000 lebih kecil 

dari 0,005.  

d. Perbandingan hasil belajar siswa sebelum mengikuti pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran PBL dengan model pembelajaran GI. 

Hasil pretest kelas PBL dan pretest kelas GI yang sudah dilakukan uji 

normalitas sesuai Lampiran 7.1 dan Lampiran 7.2, nilai signifikasi pretest kelas 

PBL adalah 0,064 dan pretest GI 0,067. Nilai signifikasi pretest kelas PBL dan 

pretest kelas GI lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan hasil pretest kelas PBL 

dan kelas GI tersebut berdistribusi normal. Kemudian kedua data pretest tersebut 

dilakukan uji homogenitas. Sesuai Lampiran 7.5, hasil uji homogenitas pretest 

nilai signifikasinya 0,566 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

data hasil pretest memiliki varian yang sama (homogen).  

Nilai rata-rata pretest kelas PBL adalah 53,55 dan pretest kelas GI adalah 

54,19. Hasil belajar siswa sebelum mengikuti model pembelajaran PBL sama 

dibandingkan model pembelajaran GI dibuktikan dengan hasil pengujian uji-t 

(independent t-test) yang sudah dilakukan. Nilai t-hitung sebesar 0,337 lebih kecil 

daripada t-tabel yang sebesar 1,670 dan nilai signifikasi 0,566 lebih besar dari 

0,05.  
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e. Perbandingan hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran PBL dengan model pembelajaran GI. 

Hasil posttest kelas PBL dan posttest kelas GI yang sudah dilakukan uji 

normalitas sesuai Lampiran 7.3 dan Lampiran 7.4, nilai signifikasi posttest kelas 

PBL adalah 0,066 dan posttest kelas GI adalah 0,111. Nilai signifikasi posttest 

kelas PBL dan posttest kelas GI lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan hasil 

posttest kelas PBL dan kelas GI tersebut berdistribusi normal. Kemudian kedua 

data posttest tersebut dilakukan uji homogenitas. Sesuai Lampiran 7.6, hasil uji 

homogenitas posttest nilai signifikasinya 0,796 lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data hasil posttest memiliki varian yang sama (homogen).  

Nilai rata-rata posttest kelas PBL adalah 71,45 dan posttest kelas GI adalah 

72,42. Hasil belajar siswa yang mengikuti model pembelajaran PBL sama 

dibandingkan model pembelajaran GI dibuktikan dengan hasil pengujian uji-t 

(independent t-test) yang sudah dilakukan. Nilai t-hitung sebesar 0,530 lebih kecil 

daripada t-tabel yang sebesar 1,670 dan nilai signifikasi 0,598 lebih besar dari 

0,05. Meskipun demikian hasil perhitungan nilai gain menunjukkan hasil belajar 

siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran GI (0,390) lebih tinggi 

dibandingkan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran PBL (0,382).  

2. Pembahasan Angket Respons Siswa 

a. Respons siswa setelah penerapan model pembelajaran PBL pada 

pembelajaran PDEM 
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Angket respons siswa diberikan pada akhir pertemuan yaitu setelah 

menyelesaikan tes akhir (posttest) dari hasil belajar. Respons siswa terhadap 

pembelajaran PDEM dengan model pembelajaran PBL (Lampiran 5.3) dilihat 

berdasarkan jawaban yang diisi oleh 31 siswa. Aspek pemahaman yang meliputi 

menemukan ide baru, berfikir kritis dan eksplorasi diri dengan persentase 74,32% 

termasuk dalam kategori baik. Aspek minat siswa yang meliputi meningkatkan 

motivasi, aktif dalam pembelajaran, pemahaman isi materi dan penyelesaian tugas 

dengan persentase 72,98% termasuk dalam kategori baik.  

Aspek sikap yang meliputi antusiasme mengikuti pembelajaran dan 

kepercayaan diri dengan persentase 71,61% termasuk dalam kategori baik. Aspek 

keterampilan yang meliputi keterampilan memecahakan permasalahan dan 

mengemukakan pendapat dengan persentase 72,09% termasuk dalam kategori 

baik. Hasil analisa respon siswa terhadap proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran PBL secara keseluruhan termasuk dalam 

kategori baik dengan persentase sebesar 72,93%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pembelajaran PDEM dengan menggunakan model pembelajaran PBL 

mendapat respon positif dari siswa.  

b. Respon siswa setelah penerapan model pembelajaran GI pada pembelajaran 

PDEM 

Angket respon siswa diberikan pada akhir pertemuan yaitu setelah 

menyelesaikan tes akhir (posttest) dari hasil belajar. Respon siswa terhadap 

pembelajaran PDEM dengan model pembelajaran GI (Lampiran 5.4) dilihat 

berdasarkan jawaban yang diisi oleh 31 siswa. Aspek saling ketergantungan 
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positif yang meliputi bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok dan 

saling mendukung antar anggota kelompok dengan persentase 80,00% termasuk 

dalam kategori baik. Aspek tanggung jawab perseorangan yang meliputi 

penyelesaian tugas individu dan pemahaman materi dengan persentase 79,07% 

termasuk dalam kategori baik.  

Aspek tatap muka yang meliputi berinteraksi dengan orang lain dengan 

persentase skor sebesar 85,81% termasuk dalam kategori sangat baik. Aspek 

komunikasi antar anggota yang meliputi kemampuan berkomunikasi dengan 

persentase skor sebesar 78,06% termasuk dalam kategori baik. Aspek evaluasi 

proses kelompok yang meliputi kekompakan tim dengan persentase skor sebesar 

85,80% termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil analisa respon siswa terhadap 

proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran GI secara 

keseluruhan termasuk dalam kategori baik dengan persentase 80,54%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran PDEM dengan menggunakan model 

pembelajaran GI mendapat respon positif dari siswa.  

 

E. Diskusi 

Perbandingan peningkatan hasil belajar siswa antara kelas GI lebih tinggi 

dibandingkan kelas PBL.  Penyebab hasil belajar kelas GI lebih unggul dari kelas 

PBL ditinjau dari instrumen penelitian sudah memenuhi syarat layak digunakan 

sebagai instrument pengumpulan data. Karena kisi-kisi dan instrument tes sudah 

di validasi oleh para ahli (expert judgment). Instrument tes sudah diuji validitas 

dan reabilitasnya dimana butir soal yang tidak valid akan dibuang atau tidak 
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digunakan untuk pengambilan data. Sehingga dari segi instrumen tidak ada 

pengaruhnya terhadap perbedaan hasil belajar tersebut.  

Penyebab hasil belajar kelas GI lebih unggul dari kelas PBL ditinjau dari 

segi teori, untuk kelas PBL menggunakan teori yang dikemukakan oleh Shoimin. 

Sedangkan untuk kelas GI juga menggunakan teori yang dikemukakan oleh 

Shoimin. Langkah-langkah pembelajaran yang terapkan pada kelas PBL sudah 

sesuai dengan pendapat Shoimin. Sedangkan langkah-langkah pembelajaran yang 

diterapkan pada kelas PBL sudah sesuai dengan pendapat Shoimin. Sehingga dari 

segi teori tidak ada pengaruhnya perbedaan hasil belajar siswa kelas PBL dan GI. 

Penyebab hasil belajar kelas GI lebih unggul dari kelas PBL ditinjau dari 

segi waktu, pembelajaran kelas GI dilaksanakan pada pukul 10.00 dan kelas PBL 

dilaksanakan pada siang hari yaitu pukul 13.00 yang dapat menyebabkan 

semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran kurang. Dari segi hari tes yang 

dilaksanakan lebih dulu pada kelas PBL yaitu pada hari senin, sehingga bisa saja 

terjadi soal bocor ke kelas GI yang pelaksanaannya pada hari berikutnya yaitu 

selasa. Hal tersebut dapat mengakibatkan kelas GI lebih unggul dari kelas PBL. 

Penyebab hasil belajar kelas GI lebih unggul dari kelas PBL ditinjau dari 

segi tempat pembelajaran. Pembelajaran kelas PBL bertempat di bengkel jurusan 

TOI (BLS 2), sedangkan kelas GI bertempat di ruang GP 4. Situasi bengkel 

jurusan TOI sangat bising karena bersamaan dengan kelas lain yang sedang 

praktek, sedangkan situasi ruang GP 4 sangat tenang. Diduga situasi bengkel 

jurusan TOI yang sangat bising, sehingga berpengaruh terhadap konsentrasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran.  
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Penyebab hasil belajar kelas GI lebih unggul dari kelas PBL ditinjau dari 

segi kemampuan awal siswa. Hasil tes awal (pretest) kelas GI lebih unggul dari 

kelas PBL yaitu dengan rata-rata 53,55 dibanding 54,19. Dari nilai tersebut dapat 

diduga kemampuan awal siswa kelas GI lebih unggul dari kelas PBL. Kemudian 

rata-rata hasil tes akhir (posttest) menunjukkan kelas GI lebih unggul dari kelas 

PBL dengan nilai rata-rata sebesar 72,42 dibanding 71,45. Rata-rata gain kelas GI 

juga lebih unggul yaitu sebesar 0,390 lebih besar dari nilai gain kelas PBL sebesar 

0,382.  

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut sejalan dengan teori yang 

disampaikan oleh Shoimin (2017:129) bahwa dalam pembelajaran PBL dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis untuk memperoleh pengetahuan. Hal 

tersebut diperkuat berdasarkan penelitian relevan yang telah dilakukan oleh 

Inggrid Dwi Astuti (2014) yang menyatakan bahwa model pembelajaran PBL 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran GI dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut 

sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Fathurrohman (2015:69) bahwa 

dalam pembelajaran GI dapat meningkatkan kemampuan berfikir mandiri untuk 

memperoleh pengetahuan. Hal tersebut diperkuat berdasarkan penelitian relevan 

yang telah dilakukan oleh David Novirin (2014) yang menyatakan bahwa model 

pembelajaran GI mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

 


