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ABSTRAK 

Hezty Ike Elfitria L. : Pengaruh Modul Terintegrasi Bencana Angin Topan 

Terhadap Hasil Belajar Siswa dalam Model 

Pembelajaran Problem Based Learning pada Materi 

Fluida dan Teori Kinetik Gas di Kelas XI SMAN 1 

Baso 

 

Rendahnya hasil belajar siswa Fisika disebabkan oleh kemampuan berfikir 

dan memecahkan masalah yang masih rendah.  Hal ini berdampak pada 

penguasaan materi pelajaran siswa. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa ini, 

diterapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Salah satu 

permasalahan dunia nyata adalah bencana angin topan yang diintegrasikan dalam 

bahan ajar berbentuk modul pada materi fluida dan teori kinetik gas. Tujuan dari 

penelitian adalah mengetahui pengaruh dan kontribusi modul terintegrasi bencana 

angin topan terhadap hasil belajar siswa dalam model pembelajaran PBL pada 

materi fluida dan teori kinetik gas. 

Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen semu dengan rancangan 

Randomized Control Group Only Design. Populasi penelitian adalah kelas XI 

SMAN 1 Baso yang terdaftar pada tahun ajaran 2013/2014. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik Cluster Random Sampling, sehingga didapatkan kelas XI 

IPA2 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA3 sebagai kelas kontrol. 

Instrumen penelitian adalah tes akhir untuk hasil belajar ranah kognitif, lembar 

observasi untuk hasil belajar ranah afektif, dan rubrik penskoran untuk hasil 

belajar ranah psikomotor. Analisis data pada kertiga ranah menggunakan uji 

kesamaan dua rata-rata, uji regresi sederhana, dan uji korelasi product-moment 

pada taraf nyata 0,05.  

Hasil penelitian diperoleh pada kelas eksperimen dan pada kelas kontrol 

rata-rata hasil belajar  ranah kognitif adalah 86.38 dan 77.23, pada ranah afektif 

85.71 dan 80.94,  dan pada ranah psikomotor 81.16 dan 75.25. Hasil uji t, pada 

ranah kognitif diperoleh thitung sebesar 3.832,pada ranah afektif 2, 329, dan pada 

ranah psikomotor 3,446. Nilai ttabel sebesar 1.68, artinya hipotesis nol ditolak dan 

hipotesis kerja diterima. Analisis korelasi menunjukkan terdapat kontribusi modul 

terintegrasi bencana angin topan pada ranah kognitif sebesar 65.7%, pada ranah 

afektif sebesar 54.5%, dan pada ranah psikomotor sebesar 69.2%. Kesimpulan 

penelitian adalah ipotesis yang menyatakan bahwa, ”1) terdapat pengaruh yang 

berarti dari modul terintegrasi bencana angin topan terhadap hasil belajar siswa 

dalam  model pembelajaran problem based learning pada materi fluida dan teori 

kinetik gas di kelas XI SMA Negeri 1 Baso pada taraf nyata 0.05, dan  2) terdapat 

kontribusi yang berarti modul terintegrasi bencana angin topan terhadap hasil 

belajar siswa dalam  model pembelajaran problem based learning pada materi 

fluida dan teori kinetik gas di kelas XI SMA Negeri 1 Baso kelas XI SMAN 1 

Baso” dapat diterima. 

 


