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ABSTRACT 

Education is used to help students in developing the human. In the process of 

learning, teachers are asked to hold the innovative learning. 1. To understand 

how the implementation of PBL through media slide show to the study result of 

student in 5th grade SDN Panderejo, Banyuwangi, 2. To understand the difference 

result between a group social learning which use PBL model within media slide 

show and a group which use conventional model. This research problem is quasi- 

experimental and quantitative approach with a model of non equivalent control 

group. The hyphoth shows that (1) the implementation of problem based learning 

uses the media slide show which is significantly influence the study result of 5th 

grade SDN Panderejo Banyuwangi. (2) the result of students who use slide show 

more thab they who use conditional study. 
The control group had an average of 68.864 with the lowest value of 40 and the 

highest score 92. Meanwhile, after learning the material "efforts to fight for 

Indonesian independence" student scores increased slightly, with an average of 
71.621 with the lowest value and the highest 48 100, the value of the ability of the 

end has a difference value of 2.757 at the beginning of the test capabilities. 
Based on the results peneliitian that Problem Based Learning with media slide show 

effect on students' learning outcomes IPS than conventional learning. self has 

increased to 70.57 with both criteria. 
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PENDAHULUAN 

 

Pendidikan bermaksud membantu 

siswa untuk menumbuh kembangkan 

potensi manusia. Proses pembelajaran 

merupakan niat dan harapan yang 

dituangkan dalam rencana atau program 

pendidikan untuk dilaksanakan guru 

dalam proses belajar 

mengajar.Pembelajaran yang inovatif 

ditandai oleh aktivitas guru yang tidak 

semata-mata memberikan pengetahuan 

kepada siswa, namun siswa diberi 

kesempatan untuk membangun 

pengetahuan dengan caranya sendiri 

sebagai perwujudan dan tanggung jawab  

(Greadler dalam Nur dan Wikandari, 

2000). 

Metode pembelajaran yang sering 

dilakukan oleh guru masih bersifat 

teacher centered. Melalui ceramah siswa 

menerima dan  mendengarkan pelajaran 

yang disampaikan oleh guru sehingga 

bersifat pasif, guru dianggap sebagai 

sumber utama pengetahuan. (Trianto, 

2007) menyatakan bahwa guru lebih suka 

menerapkan metode ceramah karena 

tidak memerlukan alat dan bahan. Siswa 

tidak diajarkan strategi belajar bagaimana 

belajar, berpikir, dan memotivasi diri. 

Pembelajaran yang bersifat teacher 

centered menyebabkan kurang 

bermaknanya pembelajaran bagi siswa. 

Sedangkan menurut (Dahar, 1998) belajar 

dengan hanya menerima pelajaran dari 

guru dapat dibuat bermakna bila cara 

menjelaskannya dilakukan dengan 

menghubungkan antara konsep dan 

bermain peran. 

Guru harus dapat memilih dan 

menggunakan beberapa metode 

pembelajaran. Banyak metode 

pembelajaran yang dipakai oleh guru, 

masing-masing metode mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Kekurangan 

suatu metode dapat ditutupi oleh metode 

pembelajaran yang lain sehingga guru 

dapat menggunakan beberapa metode 

mengajar dalam melakukan proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan  informasi mengenai 

situasi pembelajaran IPS kelas V SDN 1 

Panderejo Banyuwangi masih rendahnya 

proses pembelajaran, di sekolah hanya 

menggunakan metode konvensional yang 

sangat tergantung pada kemampuan guru 

untuk,1) kurang tercapainya hasil belajar 

siswa, 2)pembelajara masih didominasi 

ceramah, tanya jawab, da merangkum, 

3)siswa kurang aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran, 4)Malasnya siswa 

dalam memperhatikan pembejaran IPS, 

5)kurangnya guru dalam mengikuti 

pelatihan atau workshop pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan di atas 

perlu diupayakan suatu bentuk 

pembelajaran yang mampu mengaktifkan 

siswa dan penyajian materi IPS yang 

lebih menarik. Maka penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen kuasi 

dengan menerapkan sebuah model 

pembelajaran yang diperkirakan mampu 

mendukung upaya peningkatan hasil 

belajar IPS. Dengan demikian judul 

penelitian ini adalah: Penerapan  Model 

Pembelajaran Problem based Learning 

(PBL) dengan Menggunakan Media Slide 

Show Terhadap Hasil Belajar Siswa 

(Studi Mata Pelajaran IPS Kelas V di SD 

Negeri 1 Panderejo Banyuwangi). 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan dalam penelitian ini 

mennunjukkan penelitian kuantitatif 

dengan desain eksperimental yaitu quasi 

experiment (eksperimen semu) dengan 

perlakuan diberikan sebagai variabel 

bebas untuk menentukan pengaruh pada 

variabel terikat, tetapi variabel, variabel, 

yang berpengaruh tidak dapat dikontrol 

dengan ketat Campbell dan Stanley 

(1965). Metode eksperimen dapat juga 

dikatakan dengan metode perbedaan 
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(Method of difference). Pemanipulasian 

variabel inilah yang merupakan 

perbedaan eksperimen dengan penelitian 

yang lainnya. Variabel bebas juga dapat 

diartikan sebagai variabel eksperimen, 

variabel penyebab, atau variabel 

perlakuan. Variabel terikat juga disebut 

sebagai variabel standart atau variabel 

pasca uji yang merupakan hasil 

penelitian, tergantung atas variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar siswa kelas V SDN 

Panderejo banyuwangi. Adapun desain 

dalam penelitian ini sebgai berikut: 

E  = O1     X     O2 

K  = O3     Y     O4 

Keterangan : 

X  = adalah kelompok eksperimen 

Y  = adalah kelompok control  

O1= adalah kondisi awal eksperimen 

O2= adalah kondisi setelah perlakuan 

O3= adalah kondisi awal kelas kontrol 

O4= adalah kondisi kelas kontrol 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis pada bab IV, maka pada bab V 

ini dibahas dua hal pokok, yaitu: (1) 

Penerapan model pembelajaran Problem 

Based Learning melalui media slide show 

terhadap hasil belajar siswa. (2) 

Perbedaan hasil belajar IPS pada 

kelompok yang menggunakan model 

Problem Based Learning dengan 

menggunakan media slide show dan pada 

kelompok yang menggunakan model 

konvensional. Dari hasil prates terungkap 

bahwa nilai rata-rata yang diperoleh 

siswa belum mencapai ketuntasan 

minimum (KKM) yang diterapkan untuk 

mata pelajaran IPS adalah 70. Standart ini 

disesuaikan dengan KKM mata pelajaran 

IPS yang berlaku disekolah berdasarkan. 

Nilai prates rata-rata pada kelompok 

eksperimen adalah 67,702 sedangkan 

pada kelompok kontrol nilai prates rata-

ratanya adalah 68,864. 

Bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikansi antara pembelajaran Problem 

Based Learning dengan media Slide show 

dan pembelajaran pada kelompok yang 

menggunakan model konvensional. Dari 

hasil penelitian tersebut dapat dikatakan 

bahwa ada keterkaitan antara 

pembelajaran Problem Based Learnning 

dengan media slide show yang saling 

berpengaruh terhadap hasil belajar.  

Dengan nilai tes kemampuan 

awal dapat dilihat dengan rata- rata 

67,702 dengan nilai terendah 40 dan 

tertinggi 92 dan pada saat tes kemampuan 

akhir atau setelah diberikan perlakuan 

nilai siswa mengalami peningkatan 

dengan nilai rata-rata siswa 77,189 

dengan nilai terendah 60 dan nilai 

tertinggi 100.  Berdasarkan tabel di atas, 

hasil belajar siswa di kelas eksperimen 

mengalami peningkatan dengan selisih 

sebesar  9,487, selisih nilai tersebut 

sebelum diberikan perlakuan dan setelah 

diberikan perlakuan siswa mengalami 

peningkatan hasil belajar. 

Sedangkan kelompok kontrol 

memiliki rata-rata 68,864 dengan nilai 

terendah 40 dan nilai tertinggi 92. 

Sedangkan setelah pembelajaran materi 

“usaha memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia” nilai siswa mengalami sedikit 

peningkatan dengan rata-rata 71,621 

dengan nilai terendah 48 dan tertinggi 

100, nilai kemampuan akhir memiliki 

selisih nilai 2,757 pada tes kemampuan 

awal. 

Berdasarkan hasil peneliitian 

bahwa pembelajaran Problem BAsed 

Learning dengan media slide show 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPS 

siswa dibandingkan pembelajaran 

konvensional. 

 

 

PENUTUP 

Penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning dengan media 
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slide show dilaksanakan dalam tiga kali 

pertemuan. Penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning 

dengan media slide show untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

SDN 1 Panderejo, data observasi 

keterlaksanaan pembelajaran oleh guru 

menunjukan keterlaksanaan pembelajaran 

secara optimal. 

Penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning dengan media 

slide show terbukti dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas V SDN 1 

Panderejo Banyuwangi pada mata 

pelajaran IPS. 

Dari pendapat diatas, maka saran 

yang diajukan dirumuskan sebagai 

berikut. Guru perlu menambah kecakapan 

dalam memanfaatkan teknologi seperti 

media internet, penggunaan LCD 

proyektor, penjelasan materi 

menggunakan powerpoint supaya 

pembelajaran lebih menarik. . Kepala 

sekolah perlu mendorong para guru untuk 

terus meningkatkan keterampilannya 

dalam menerapkan berbagai model 

pembelajaran. Selain itu, kepalasekolah 

juga perlu mendorong terciptanya 

lingkungan akademik yang kondusif agar 

guru dapat menerapkan berbagai model 

pembelajaran umumnya dan pendekatan 

model pembelajaran Problem Based 

Learning dengan media slide show 

khususnya. Dinas pendidikan disarankan 

untuk menyelenggarakan berbagai 

pelatihan atau lokakarya bagi guru yang 

bertujuan meningkatkan kompetensi guru 

dalam mengimplementasikan berbagai 

pendekatan, strategi, danmetode yang 

sesuai dalam pembelajaran. 
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