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Abstrak. Rendahnya hasil belajar siswa dilihat dari nilai ujian akhir semester, hal ini disebabkan
target waktu untuk mencapai isi pembelajaran dan keterbatasan guru dalam mengolah
pembelajaran khususnya ketika ada materi yang menyangkut dengan praktikum seperti halnya
materi hidrolisis garam. Penelitian ini dilakukan dengan metode quasi eksperimental dengan
pretest-posttest group design yang dilaksanakan di SMAN 12 Banda Aceh tahun akademik
2015/2016, yang terdiri masing-masing 25 siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Pengumpulan data dilakukan dengan 3 (dua) instrumen; 1) Tes untuk melihat peningkatan KPS
siswa pada pokok bahasan hidrolisis garam; 2) Angket motivasi untuk melihat peningkatan
motivasi belajar siswa; dan 3) Angket respon untuk melihat tanggapan siswa terhadap model
pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan metode praktikum. Uji normalitas dilakukan
untuk melihat kenormalan data dan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa 1) pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode praktikum dapat
mempengaruhi keterampilan proses sain siswa dalam belajar kimia. Hal ini dapat dilihat tingginya
perolehan skor N-Gain pada kelas eksperimen dibandingkan penerapan pembelajaran konvensional
di kelas kontrol; 2) pembelajaran pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode praktikum
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam belajar kimia; 3) Respon siswa terhadap
penerapan pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode praktikum pada pokok bahasan
hidrolisis garam mendapatkan respon positif dari siswa.
Kata Kunci: PBM, metode praktikum, KPS, motivasi belajar, hidrolisis garam.
Abstract. Low student learning outcomes seen from the final exams, and this is the target date for
achieving the learning content and limitations of the teachers in the process of learning, especially
when there is material pertaining to the lab as well as the material salt hydrolysis. This research
was conducted by quasi experimental method with a pretest-posttest group design conducted at
SMAN 12 Banda Aceh academic year 2015/2016, which consists of 25 students in the experimental
class and same as the control class. The data collection is done with three instruments; 1) Tests to
see an increase in KPS students on the subject of salt hydrolysis; 2) Questionnaire motivation to
see an increase in student motivation; and 3) Questionnaire responses to see the students' of the
problem based learning using practical methods. Normality test is done to see the normality of data
and shows that the normal distribution of data. The results showed that 1) the problem-based
learning using practical methods can affect science process skills of students in learning chemistry.
This can be seen high score of N-Gain acquisition of the experimental class compared to
conventional classroom learning application control; 2) learning problem-based learning using
practical methods may increase students' motivation to learn chemistry; 3) The response of
students to the application of problem-based learning using practical methods on the topic of salt
hydrolysis get a positive response from students.
Keywords: PBL, practical methods, SPS, motivation to learn, salt hydrolysis.

PENDAHULUAN
Menurut Tan dalam Rusman (2013) model problem based learning (PBL)
merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam model PBL, kemampuan berpikir
siswa betul-betul dioptimalkan melalui proses kerja kelompok atau yang sistematis,
sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji dan mengembangkan
kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Berdasarkan hal tersebut model PBL
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dapat mengasah pola pikir siswa dalam mengembangkan ide-ide sehingga siswa dapat
menyelesaikan masalah-masalah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.
Beberapa faktor itu perlu dikaji sebagai salah satu permasalahan yang harus
segera diatasi. Menurut Abbas (2006) menyatakan bahwa guru sebagai salah satu
pemeran utama dalam pembelajaran harus profesional dalam bidangnya agar dapat
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik sekaligus sebagai pengajar yang
kompeten. Hal yang sama juga ditujukan oleh Suyadi (2010) menyatakan bahwa guru
juga harus peka terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam proses pembelajaran.
Menurut Gagne (1985) bahwa pengetahuan tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip
hanya dapat diperoleh siswa apabila memiliki kemampuan-kemampuan dasar tertentu,
yaitu keterampilan proses sains. Keterampilan-keterampilan proses sains itu ialah
mengamati, mengklasifikasikan, berkomunikasi, mengukur, mengenal dan menggunakan
ruang dan waktu, menarik kesimpulan, menyusun definisi operasional, merumuskan
hipotesis, mengendalikan variabel-variabel, menafsirkan dan bereksperimen.
Pembelajaran berbasis masalah sudah banyak digunakan oleh pengajar dengan
tujuan untuk memperbaiki hasil belajar, Downing (2010); De Rijdt (2012) dan
Bayramdan (2011), berdasarkan penelitian terdahulu bahwa pembelajaran berbasis
masalah tepat digunakan untuk mengatasai masalah dalam pembelajaran. Penelitian
peningkatan motivasi belajar siswa, Handu dan Lisa (2011); Blonder dan Merav (2011),
hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan hasil belajar siswa harus
diperhatikan juga motivasi belajarnya, sangat tidak mungkin hasil belajar meningkat jika
siswa tidak termotivasi dalam belajar
Model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa
salah satunya adalah model pembelajaran PBL. Menurut Arends (1997), pengajaran
berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa mengerjakan
permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka
sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri. Sejalan dengan pendapat di atas, Natsir (2004)
menambahkan, PBM adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk membantu
siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah dan keterampilan
intelektual, belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam
pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi siswa yang mandiri.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu adanya upaya perbaikan
proses pembelajaran agar siswa lebih banyak terlibat dalam pembelajaran, dengan
adanya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran akan memudahkan mereka
menguasai materi yang dipelajarinya. Menurut Sagala dalam Sukardi (2012) metode
eksperimen adalah cara penyajian bahan pelajaran dimana siswa melakukan percobaan.
Nuryani dalam Sukardi (2012) menyatakan bahwa laboratorium real merupakan tempat
atau ruang untuk melakukan percobaan atau eksperimen, yang di dalamnya terdapat
sejumlah alat dan bahan real untuk praktikum.
Penelitian Astika (2013) menyatakan model pembelajaran berbasis masalah dapat
memberikan perbedaan sikap ilmiah dan keterampilan berpikir kritis serta terdapat
perbedaan sikap ilmiah antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran
berbasis masalah dengan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran
ekspositori dan terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis antara siswa yang belajar
menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan siswa yang belajar
menggunakan model pembelajaran ekspositori. Selanjutnya, Zheng (2013) menyatakan
penerapan PBL dalam pembelajaran dapat memudahkan peserta didik memecahkan
permasalahan yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Penelitian serupa
pernah dilakukan oleh Qianli (2008) menyatakan model PBL dapat mendorong peserta
didik untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan
yang logis. Lebih lanjut, Kusnadi (2013) dalam pembelajaran kimia dengan PBL
menggunakan laboratorium real dan virtual dalam penelitiannya dapat disimpulkan
bahwa ada perbedaan prestasi belajar kognitif siswa antara pembelajaran dengan
metode PBL yang menggunakan media laboratorium real dan virtual, dan kemampuan
matematik memberikan perbedaan prestasi belajar kognitif.
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METODE
Penelitian menggunakan jenis penelitian quasi eksperimental dengan pretestposttest group design, dalam penelitian ini terdapat dua kelas, yaitu kelas eksperimen
dan kelas kontrol. Kelas eksperimen merupakan kelas yang memperoleh penerapan
pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode praktikum, sedangkan kelas
kontrol adalah kelas yang memperoleh penerapan pembelajaran konvensional, yaitu
pembelajaran berbasis masalah namun tidak menggunakan metode praktikum.
Kemudian kedua kelas tersebut diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah
perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Rancangan desain penelitian
dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Desain Penelitian
Kelas
Eksperimen
Kontrol
(Sumber : Sugiyono, 2011)

Tes Awal
O1
O3

Perlakuan
X1
X2

Tes akhir
O2
O4

Keterangan :
X1
: PPM menggunakan metode praktikum di kelas eksperimen
X2
: Pembelajaran konvensional berbasis PBL di kelas kontrol
O1
: Tes awal (pretest) sebelum perlakuan diberikan di kelas eksperimen
O3
: Tes awal (pretest) sebelum perlakuan diberikan di kelas kontrol
O2
: Tes akhir (postes) setelah perlakuan diberikan di kelas eksperimen
O4
: Tes akhir (postes) setelah perlakuan diberikan di kelas kontrol.
Sumber dan jenis data penelitian serta instrumen dan teknik pengumpulan data
dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Jenis data, instrumen dan teknik pengumpulan data
No
1
2

Jenis Data

Instrumen

Peningkatan keterampilan proses sain siswa
kelas
Motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah
melakukan pembelajaran berbasis masalah

Soal Tes
KPS
Angket
Motivasi

Teknik
Pengumpulan
Data
Tes awal dan tes
akhir
Tes Motivasi

Tes keterampilan proses sain ini diberikan kepada siswa untuk mengetahui
kemampuan keterampilan proses sain, tes dirancang berdasarkan indikator keterampilan
proses sain dan dalam bentuk tes objektif pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban dari
domain kognitif Bloom yang dibatasi dari level C1 sampai dengan C4 yaitu pengetahuan,
pemahaman, penerapan dan sintesis. Teknik analisis data tes dilakukan dengan
penghitungan N-Gain yang diperoleh dari selisih antara skor tes akhir dengan skor tes
awal. Perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran dihitung dengan rumus
Indeks-Gain yang dikembangkan oleh Hake (1999).
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
Nilai Indeks-Gain yang
keterampilan proses sain siswa
berbasis masalah menggunakan
dalam kategori tinggi, sedang dan

𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑆𝑝𝑟𝑒
𝑥 100
𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑝𝑟𝑒

diperoleh digunakan untuk melihat peningkatan
sebelum dan sesudah belajar dengan pembelajaran
metode praktikum. Nilai Indeks-Gain dikelompokkan
rendah seperti pada Tabel 3.
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Tabel 3. Klasifikasi Indeks-Gain
Kategori Perolehan Indeks-Gain
0,70 >N-Gain
N-Gain< 0,30
0,30 ≤ N-Gain≤ 0,70
(Sumber: Hake, 1999)

Keterangan
Tinggi
Sedang
Rendah

Pengolahan data angket motivasi melalui perhitungan skor angket motivasi yang
diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Angket diberikan untuk
melihat peningkatan motivasi siswa sebelum dan sesudah proses belajar mengajar
dengan pembelajaran berbasis malasah menggunakan praktikum. Penskoran data
diperoleh dengan menggunakan skala Likert, dalam penelitian ini pernyataan yang
digunakan adalah pernyataan yang bersifat positif, dan skor untuk setiap pernyataan
terdiri atas 4 (empat) kategori, yaitu SS (skor 4), S (skor 3), TS (skor 2), dan STS (skor
1). Perhitungan skor gabungan dari pernyataan angket motivasi dilakukan dengan
merujuk langkah-langkah Azwar (2003:108). Berdasarkan langkah-langkah tersebut
didapatkan rentang kategori motivasi belajar siswa yang selengkapnya tertera dalam
Tabel 4.
Tabel 4. Rentang Skor dan kategori
No
Rentang Skor
1
X < (µ - 1σ)
2
(µ - 1σ)≤ X < (µ + 1σ)
3
X ≥ (µ + 1σ)
(Sumber: Azwar, 2003)

Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi

Keterangan:
µ = ½ (skor tertinggi + skor terendah)
σ = 1/6 (skor tertinggi - skor terendah)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Peningkatan Keterampilan Proses Sain Siswa
Sebelum pembelajaran berlangsung dilakukan tes awal, dan tes akhir dilakukan
sesudah perlakukan. Skor tes awal, tes akhir dan N-Gain dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Skor Tes awal, Tes akhir dan N-Gain Keterampilan Proses Sains
Keterampilan
Proses Sain
Skor Minimum
Skor Maksimum
Skor Rerata
Standar Deviasi

Kelas Eksperimen
Tes awal Tes akhir N-Gain
1
8
0,33
7
18
1,00
4,16
14,03
0,71
1,76
2,33
0,16

Kelas Kontrol
Tes awal Tes akhir N-Gain
1
7
0,35
8
15
0,77
4,80
12,43
0,58
2,07
2,18
0,13

Tabel 5 menunjukkan hasil keterampilan proses sain siswa kelas eksperimen pada
rata-rata pada tes awal (4,16) dan meningkat hingga mencapai (14,03) terlihat dari ratarata nilai tes akhir, dengan rata-rata N-Gain mencapai (0,71). Hasil ini menunjukkan
bahwa pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode praktikum mempengaruhi
keterampilan proses sain siswa, dimana rata-rata peningkatan siswa berkategori tinggi.
Hasil keterampilan proses sain siswa kelas kontrol rata-rata pada tes awal (4,80) dan
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meningkat hingga mencapai (12,43) terlihat dari rata-rata nilai tes akhir, dengan ratarata N-Gain mencapai (0,58), berdasarkan data di atas, terlihat bahwa peningkatan
keterampilan proses sain kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan kelas
kontrol, hal ini dapat dilihat dari perolehan N-Gain.
Berdasarkan indikator keterampilan proses sain siswa pada materi hidrolisis
garam terlihat adanya peningkatan keterampilan proses sain siswa terhadap materi yang
dibelajarkan melalu pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode praktikum.
Peningkatan proses sain siswa untuk masing-masing indikator selengkapnya disajikan
dalam Tabel 6.
Tabel 6. Peningkatan KPS Kelas Eksperimen pada berbagai Indikator

Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi

A
36
0
64

B
44
40
16

C
32
0
68

Peningkatan KPS (%)
D
E
F
G
4
28
44
40
28
4
0
0
68
68
56
60

H
16
12
72

I
28
0
72

J
36
0
64

Keterangan:
A = mengamati;
B = mengklasifikasi;
C = menafsirkan;
D = meramalkan;
E = mengajukan pertanyaan;
F = merumuskan hipotesis;
G = merencanakan percobaan;
H = menggunakan alat;
I = menerapkan konsep;
J = berkomunikasi.

Tabel 7. Peningkatan KPS Kelas Kontrol pada berbagai Indikator
Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi

A
64
0
36

B
68
20
12

C
40
0
60

Peningkatan KPS
D
E
F
12
32
44
24
12
0
64
56
56

(%)
G
40
0
60

H
16
24
60

I
28
0
72

J
36
0
64

Keterangan:
A = mengamati;
B = mengklasifikasi;
C = menafsirkan;
D = meramalkan;
E = mengajukan pertanyaan;
F = merumuskan hipotesis;
G = merencanakan percobaan;
H = menggunakan alat;
I = menerapkan konsep;
J = berkomunikasi.

Hasil analisis data tes awal keterampilan proses sain diperoleh bahwa tidak
terdapat perbedaan yang signifikan tingkat keterampilan proses sain antara siswa kelas
eksperimen dengan kelas kontrol sebelum penerapan model pembelajaran. Kesimpulan
dari pemberian tes awal bahwa kedua kelompok memiliki kemampuan awal yang sama.
Hasil analisis data tersebut, siswa yang mendapatkan penerapan pembelajaran berbasis
masalah menggunakan metode praktikum menunjukkan bahwa secara keseluruhan
kemampuan keterampilan proses sain belajar siswa kelas eksperimen lebih baik
dibandingkan siswa kelas kontrol yang mendapatkan pembelajaran secara konvensional,
hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan perolehan rata-rata tes akhir dan N-Gain
dari kedua kelas tersebut. Tingginya perolehan skor tes akhir dan N-Gain kelas
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eksperimen dikarenakan penerapan pembelajaran berbasis masalah menggunakan
metode praktikum memberikan kesempatan untuk memecahkan masalah baik secara
individual ataupun kelompok karena pembelajaran berbasis masalah adalah metode
pendidikan yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerjasama dalam
kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata (Duch, 1995
dalam Taufiq (2009:21).
Keterampilan proses sain diukur melalui tahap indikator adalah orientasi,
mengorganisasi, membimbing pengalaman individual/kelompok, mengembangkan dan
menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi. Peningkatan tertinggi
keterampilan proses sain untuk kelas eksperimen pada indikator membimbing
pengalaman individual/kelompok termasuk kategori tinggi, hal ini dikarenakan siswa
sudah terlatih untuk membimbing pengalaman yang didapatkan dan sesuai dengan teoriteori yang mereka kuasai dalam menyelesaikan masalah. Peningkatan terendah untuk
kelas eksperimen pada indikator orientasi termasuk kategori rendah, hal ini disebabkan
siswa kurang menguasai konsep yang telah dipelajari untuk dapat menyelesaikan suatu
masalah.
Peningkatan tertinggi di kelas kontrol untuk keterampilan proses sain siswa
adalah pada indikator mengorganisasikan termasuk kategori tinggi, hal ini dikarenakan
siswa mampu mengorganisasikan langkah-langkah penyelasaian masalah sesuai teori
yang mereka dapatkan. Peningkatan terendah keterampilan proses sain untuk kelas
kontrol pada indikator orientasi dan membimbing pengalaman individual/kelompok
termasuk kategori rendah, hal ini dikarenakan siswa kurang mampu dalam
mengorientasi dan membimbing pengalaman mereka untuk menyelesaikan masalah yang
sesuai dengan apa yang didapatkan melalui percobaan yang dilakukan.
Meningkatnya hasil belajar siswa dapat juga dilihat pada pencapaian ranah
kognitif pada pokok bahasan hidrolisis garam, hal ini disebabkan adanya ketertarikan dan
minat siswa dalam mengikuti pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode
praktikum. Seperti halnya Sukartiningsih (2006) menyatakan dengan pembelajaran
menggunakan strategi PBL dapat meningkatkan kemampuan membaca kritis siswa.
penerapan pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode praktikum yang
dilengkapi bahan ajar dapat memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang
disajikan oleh guru. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan
pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode praktikum lebih efektif dalam
meningkatkan hasil belajar dibanding penerapan pembelajaran konvensional. PBM
menggunakan metode praktikum yang diterapkan pada kelas eksperimen melibatkan
siswa untuk melatih kemampuannya dalam menguasai konsep yang telah diajari untuk
bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam konsep-konsep tersebut.
Peningkatan keterampilan proses sain tertinggi kelas eksperimen pada ranah
analisis (C4). Hal ini sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan yakni melalui
pembelajaran penerapan pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode
praktikum, dimana siswa diberi kesempatan untuk menemukan pengetahuan sebanyak
mungkin baik dalam melakukan percobaan ataupun dengan pengalama-pengalaman
yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hal ini membuat kemampuan
analisis siswa meningkat lebih tinggi dibandingkan kemampuan lainnya. Peningkatan
hasil belajar tertinggi kelas kontrol adalah pada ranah pengetahuan, hal ini disebabkan
karena siswa mampu mengingat konsep-konsep yang dijelaskan oleh guru. Peningkatan
ranah kognitif untuk kategori rendah kelas eksperimen pada ranah pemahaman. Ranah
pemahaman lebih rendah dari ranah analisis. Sedangkan kelas kontrol kategori terendah
adalah pada ranah aplikasi, hal ini disebabkan karena siswa belajar dengan metode
konvensional sehingga mereka belum mampu mengaplikasi berbagai pokok bahasan
hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti diungkapkan oleh Sudjana (2008:
23). Hasil yang diperoleh terjadi peningkatan keterampilan proses sain belajar siswa
pada pokok bahasan hidrolisis garam dengan
pembelajaran berbasis masalah
menggunakan metode praktikum lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang
memperoleh pembelajaran dengan metode konvensional.
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Analisis Peningkatan Motivasi Belajar Siswa
Berdasarkan hasil analisis data motivasi siswa sebelum pembelajaran berbasis
masalah meggunakan metode praktikum didapat bahwa tingkat motivasi siswa belum
menunjukkan adanya kemauan belajar siswa yang tinggi, masih terdapat siswa yang
motivasi belajarnya masih kurang, berdasarkan amatan peneliti terlihat masih ada siswa
yang tidak belajar dan hanya menunggu perintah guru baik dalam menulis maupun
dalam mengerjakan soal, tidak terlihat antusias siswa dalam belajar untuk menggali
informasi, pembelajaran masih berpusat pada guru.
Tabel 8. Kategori Motivasi Siswa dengan PBM Menggunakan Metode Praktikum

Kategori
Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju

Motivasi siswa
Kelas Eksperimen (%)
Sebelum
Sesudah
0
100
80
0
20
0
0
0

Mptivasi siswa
Kelas Kontrol (%)
Sebelum
Sesudah
0
68
68
28
32
4
0
0

Tabel 8 menunjukkan bahwa kategori motivasi belajar siswa sebelum
pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode praktikum tidak terlihat siswa
memilih kategori sangat setuju, namun siswa memilih setuju mencapai (80%) pada kelas
eksperimen dibandingkan kelas kontrol mencapai (68%). Setelah pembelajaran berbasis
masalah menggunakan metode praktikum terjadi peningkatan motivasi belajar siswa
pada kelas eksperimen mencapai (100%) siswa memilih sangat setuju, dibandingkan
dengan kelas kontrol hanya (68%) siswa memilih sangat setuju. Perubahan motivasi
siswa secara signifikan akan berpengaruh terhadap keterampilan proses sain siswa.
Pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode praktikum sudah mempengaruhi
siswa termotivasi dalam belajar, karena pembelajaran berbasis masalah menggunakan
metode praktikum membuat siswa tertarik dalam belajar kimia, dari analisis data di atas
dapat disimpulkan bahwa peningkatan motivasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh
model pembelajaran yang tepat, menginovasikan model pembelajaran merupakan hal
yang tepat untuk merubah cara belajar siswa.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
1) Pembelajaran
berbasis
masalah
menggunakan
metode
praktikum
dapat
mempengaruhi keterampilan proses sain siswa dalam belajar kimia. Hal ini dapat
dilihat tingginya perolehan skor N-Gain pada kelas eksperimen dibandingkan
penerapan pembelajaran konvensional di kelas kontrol.
2) Pembelajaran pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode praktikum dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa dalam belajar kimia.
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