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ABSTRAK
Perubahan kurikulum merupakan suatu langkah berbaikan dan peningkatan
mutu pendidikan. Model pembelajaran merupakan salah satu faktor yang
berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran, oleh karena itu model yang
diterapkan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum 2013,
serta sesuai dengan karakteristik materi yang dipelajari. Pembelajaran listrik
statis di SMK Negeri 1 Bireuen menggunakan metode konvensional, hal ini
menyebabkan aktivitas dan hasil belajar siswa tidak optimal. Hasil pra siklus
menunjukkan ketuntasan belajar siswa hanya 36,36%, dengan ketidak
tuntasan belajar mencapai 63,64%. Hal ini menjadi pertimbangan dalam
pemilihan model pembelajaran Problem Based Learning.Penelitian ini adalah
penelitian tindakan kelas, dengan menerapkan model pembelajaran Problem
Based Learning. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X TIPTL 1 SMK
Negeri 1 Bireuen, yang berjumlah 33 siswa. Peneliti bertindak sebagai guru
yang mengajar mata pelajaran listrik statis. Prosedur penelitian ini terdiri dari
dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus terdiri dari empat tahap,
yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Metode
pengumpulan data menggunakan metode tes, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan, hasil belajar siswa meningkat setelah
menerapkan model Problem Based Learning. Hasil observasi pada siklus I
menunjukkan persentase hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 63,37%, dan
pada siklus II meningkat menjadi 93,33%. Simpulan penelitian ini adalah,
model Problem Based Learning mampu meningkatkan aktivitas dan hasil
belajar siswa pada kompetensi dasar listrik statis di SMK Negeri 1 Bireuen.
Kata Kunci: Problem Based Learning, Hasil Belajar
PENDAHULUAN
Dalam Dictionary of Psycohology seperti yang telah dikutip Syah, pendidikan
diartikan sebagai “Tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan (seperti sekolah dan
madrasah) yang dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam
mengetahui pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya”. Penetapan standar proses
pendidikan merupakan kebijakan yang sangat penting untuk peningkatan kualitas
pembelajaran.
Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah
lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong
untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran didalam kelas
diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi; otak anak dipaksa
untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi dituntut untuk memahami
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informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.
Akibatnya? Ketika anak didik kita lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis,
tetapi mereka miskin aplikasi. Oleh karena itu, pendidik atau guru harus
mengutamakan keterampilan dasar dan meningpkatkan tingkat berpikir kritis yang
harus dimiliki oleh peserta didik agar mereka dapat memahami konsep dengan
sistematis, baik secara teoritis maupun aplikasinya.
Setelah peneliti melakukan observasi di kelas X TIPTL 1 di SMK Negeri 1
Bireuen, dengan jumlah 30 siswa didapatkan masalah-masalah yang ada pada proses
pembelajaran diantaranya: Kurangnya motivasi dalam diri siswa untuk belajar Fisika.
Hal ini tampak terlihat pada saat proses pembelajaran Fisika mereka kurang semangat.
Apalagi jika guru pada saat belajar memberikan suatu masalah yang berhubungan
dengan rumus-rumus Fisika, rata-rata siswa menjawabnya sangat lamban. Kemudian
apabila diberikan tugas, siswa sering tidak mengerjakannya. Masalah kedua, yaitu
sebagian siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran Fisika. Pada saat di
berikan metode pembelajaran konvensional, siswa hanya terpaku pada guru dan kurang
mengembangkan
kreatifitasnya masing-masing. Misalkan, ketika kegiatan belajar
mengajar berlangsung di kelas X TIPTL 1 guru menerapkan metode pembelajaran
ceramah dan latihan soal tanpa ada tanya jawab tertentu, siswa tidak mengembangkan
kemampuan berpikirnya untuk mencoba mengerjakan soal-soal di papan tulis, mereka
hanya mengandalkan guru untuk menjawabnya. Disamping kurangnya interaksi siswa
pada saat belajar Fisika.
Hal ini dikarenakan guru jarang menerapkan metode yang dapat memberikan
interaksi antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru, seperti metode diskusi,
demonstrasi atau praktikum dan metode lainnya yang dapat menimbulkan interaksi
siswa yang positif. Di dalam kelas banyak siswa yang melakukan aktivitas diluar
kegiatan belajar Fisika (misalkan berbicara sesama teman, bermain-main dengan teman
sebangku, dan tidak serius dalam belajar). Masalah yang selanjutnya, siswa tidak
mempunyai keingintahuan tentang informasi-informasi yang berhubungan dengan
Fisika. Siswa dikelas X TIPTL 1 apabila diperintah oleh guru untuk mencari suatu
informasi yang berhubungan dengan materi-materi Fisika dalam kehidupan sehari-hari,
siswa selalu mengeluh. Jadi bagaimana mereka akan mendapatkan nilai yang maksimal
sedangkan dalam memahami konsep Fisika saja mereka belum bisa.
Uraian di atas menunjukkan adanya masalah pembelajaran dikelas X TIPTL 1
yang bermacam-macam. Salah satu diantaranya yaitu siswa malas untuk berfikir kritis
dalam memecahkan masalah yang akan mengakibatkan kesanjangan antara suatu
proses dan hasil belajar pada pembelajaran Fisika yang tidak diharapkan oleh para ahli
pendidikan dengan pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bireuen. Oleh
karena itu, peneliti perlu mengadakan usaha perbaikan proses pembelajaran dengan
menerapkan model-model pembelajaran efektif dan inovatif. Model pembelajaran yang
dipilih dalam penelitian ini adalah model pembelajaran berdasarkan masalah atau
Problem Based Learning (PBL) pada konsep listrik statis Fisika, karena konsep listrik
statis Fisika merupakan salah satu konsep yang dianggap sulit oleh siswa. Diharapkan
dengan PBL dapat meningkatkan interaksi siswa. Karena dengan model pembelajaran
PBL dapat menyediakan wadah bagi siswa untuk berinteraksi (Yuhasriati, 2014).
Dengan pembelajaran berbasis masalah siswa juga dapat memperoleh informasi yang
lebih beragam dibandingkan dengan materi yang ada dalam buku teks (M. Ridhwan,
2014).
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Dalam pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning),
pembelajaran yang berdasarkan struktur masalah yang nyata dengan kehidupan seharihari dan berkaitan dengan konsep-konsep Fisika yang akan dibelajarkan. Dengan cara
ini, siswa mengetahui mengapa mereka belajar. Semua informasi akan mereka
kumpulkan melalui penelaahan materi ajar, eksperimen, ataupun melalui diskusi
dengan temannya, untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya.
METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bireuen Kabupaten Bireuen.
Penelitian dilaksanakan lebih kurang selama 4 bulan, mulai dari bulan September
sampai dengan bulan Desember 2016. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada hari-hari
efektif sesuai dengan jadwal jam pelajaran
Subyek Penelitian
Berdasarkan judul penelitian yaitu Upaya meningkatkan Hasil Belajar Siswa
Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Bebasis Masalah Pada Kelas XI Paket
Keahlian Teknik Instalasi Listrik SMK N 1 Bireuen, maka subyek penelitiannya
adalah seluruh siswa kelas X Teknik Instalasi Listrik pada SMK Negeri 1 Bireuen
tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 30 siswa.
Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa, sebagai subyek penelitian.
Data yang dikumpulkan dari siswa meliputi data hasil tes tertulis. Tes tertulis
dilaksanakan pada setiap akhir siklus yang terdiri atas materi Sistim Pemerintahan.
Selain siswa sebagai sumber data, penulis juga menggunakan teman sejawat/ penyerta
sesama guru sebagai sumber data.
Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik tes dan non tes.
Tes tertulis digunakan pada akhir siklus I dan siklus II, yang terdiri atas materi Sistim
Pemerintahan. Sedangkan Teknik non tes meliputi teknik observasi dan dokumentasi.
Observasi digunakan pada saat pelaksanaan penelitian tindakan kelas kemampuan
memahami materi Statistik pada siklus I dan siklus II. Sedangkan teknik dokumentasi
digunakan untuk mengumpulkan data khususnya nilai mata pelajaran fisika
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pra Siklus
Pembelajaran sebelum pelaksanaan penelitian tindakan kelas, guru mengajar
secara konvensional. Guru cenderung menstranfer ilmu pada siswa, sehingga siswa
pasif, kurang kreatif, bahkan cenderung bosan. Disamping itu dalam menyampaikan
materi guru tanpa menggunakan alat peraga. Melihat kondisi pembelajaran yang
monoton, suasana pembelajaran tampak kaku, berdampak pada nilai yang diperoleh
siswa kelas X Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik pada kompetensi dasar
listrik statis sebelum siklus I (pra siklus). Banyak siswa belum mencapai ketuntasan
belajar minimal dalam mempelajari kompetensi dasar tersebut. Hal ini diindikasikan
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pada capaian nilai hasil belajar di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar
70.

Grafik di atas diketahui bahwa jumlah siswa yang mendapat nilai A (sangat
baik) sejumlah 0 % atau tidak ada, yang mendapat nilai B (baik) sebanyak 24, 24 %
atau sebanyak 8 siswa dan yang mendapat nilai C (cukup) sebanyak 33, 33 % atau 11
siswa, dan yang mendapat nilai kurang 42, 42 % atau sebanyak 14 siswa.
Dari data hasil tes seperti tersebut diatas, sebagian besar siswa belum mencapai
ketuntasan belajar, hanya sebagian kecil yang telah mencapai ketuntasan belajar. Data
ketuntasan belajar pada kondisi awal ssiswa yang sudah tuntas hanya 12 orang atau
36,36 persen, sedangkan yang tidak tuntas mencapai 18 orang atau 63,64 persen.
Hasil Siklus I.
Pada siklus I penulis membuat perencanaan pembelajaran dengan matang dari
pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran dan membentuk kelompok kecil yang
heterogen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa. Sekilas
gambaran proses pembelajaran pada siklus I, guru tidak lagi mentransfer materi pada
siswa, tapi siswa secara aktif bekerja sama dalam kelompok untuk mencari materi
sambil mendiskusikannya sesama anggota kelompok. Siswa tampak aktif dan bergairah
dalam pembelajaran. Sehingga suasana kelas yang mulai hidup dan bergairah dalam
belajar serta saling bekerja sama dan bertanggung jawab untuk berkompetisi dengan
kelompok lain dalam mempresentasikan apa yang telah diperolehnya. Suasana
pembelajaran lebih menyenangkan nampak semua siswa bergairah dalam mengikuti
pelajaran. Hasil tes pada siklus I dapat dideskripsikan pada tabel 2.
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Tabel 2 Hasil Rekap Nilai Tes Siklus I
No Hasil (angka)
Hasil (Huruf) Arti lambang

Jumlah

Persen

1

85-100

A

Sangat baik

4

13,33 %

2

75-84

B

Baik

8

26,67 %

3

65-74

C

Cukup

7

23,33 %

4

55-64

D

Kurang

3

10 %

5

< 54

E
Jumlah

Sangat Kurang

8
30

26,67 %
100%

Berdasarkan data tabel 2 di atas, dapat digambarkan dengan grafik dibawah ini :
8
7
6
5
4

Banyak siswa

3
2
1
0
<54

55-64

65-74

75-84

85-100

Gambar Grafik hasil tes Siklus I
Dari hasil tes siklus I, menunjukkan bahwa hasil yang mencapai nilai A (sangat
baik) adalah 4 siswa (13,33 %), sedangkan yang mendapat nilai B (baik) adalah 8
siswa atau (26,67 %), sedangkan dari jumlah 30 siswa yang masih mendapatkan nilai
C (cukup) sebanyak 7 siswa (23,33 %), sedangkan yang mendapat nilai D (kurang)
sebanyak 3 siswa (10 %), sedangkan yang mendapat nilai D (sangat kurang) sebanyak
8 siswa (26,67 %).
Dari hasil tes siklus I tersebut terlihat bahwa 63,33 persen siswa telah tuntas
dalam pembelajarannya.
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Hasil Siklus II
Tabel 3 Hasil Rekap Nilai Tes Siklus II
No Hasil (angka)
Hasil (Huruf) Arti lambang

Jumlah

Persen

1

85-100

A

Sangat baik

10

33,33 %

2

75-84

B

Baik

13

43,33 %

3

65-74

C

Cukup

5

16,67 %

4

55-64

D

Kurang

2

6,67 %

5

< 54

E
Jumlah

Sangat Kurang

0
30

0%
100%

Sumber : Tabulasi Data Desember 2016

Dari table 3 di atas dapat diketahui bahwa yang mendapatkan nilai sangat baik
(A) adalah 33,33 % atau 10 siswa, sedangkan yang terbanyak yaitu yang mendapat
nilai baik (B) adalah 43,33 % atau 13 siswa. Dan yang mendapat nilai C (cukup)
adalah 16,67 % atau sebanyak 5 siswa.Sedangkan yang mendapat nilai D adalah 6,67
% atau sebanyak 2 siswa dan yang mendapat nilai E adalah 0 % atau tidak ada.
Sedangkan nilai rata-rata kelas 7,81. Dari hasil tes siklus II tersebut terlihat bahwa
93,33 persen siswa telah tuntas dalam pembelajarannya, artinya bahwa ketuntasan
belajar siswa meningkat sangat drastic dibandingkan dengan siklus I.
Jika dibandingkan antara keadaan kondisi awal , siklus I dan siklus II dapat
dilihat bahwa saat kondisi awal rata- rata kelas sebesar 5,87 , sedangkan nilai rata- rata
kelas siklus I sudah ada peningkatan menjadi 6,62. Adapun kenaikan rata – rata pada
siklus II menjadi 7,81.
Dengan melihat perbandingan hasil tes siklus I dan siklus II ada peningkatan
yang cukup signifikan, baik dilihat dari ketuntasan belajar maupun hasil perolehan
nilai rata- rata kelas. Dari sejumlah 30 siswa masih ada 2 siswa yang belum mencapai
ketuntasan, hal ini memang kedua siswa tersebut harus mendapatkan pelayanan
khusus, namun sekalipun 2 siswa ini belum mencapai ketuntasan, di sisi lain tetap
bergairah dalam belajar.Sedangkan ketuntasan ada peningkatan sebesar 17,97 %
dibandingkan pada siklus I.
Sedangkan nilai tertinggi pada siklus I sudah ada peningkatan dengan mendapat
nilai 9 sebanyak 4 siswa, hal ini karena ke-empat siswa tersebut disamping mempunyai
kemampuan cukup, didukung oleh kreatifitas mereka dalam belajar, sehingga mereka
dapat nilai yang optimal. Dari nilai rata- rata kelas yang dicapai pada siklus II ada
peningkatan sebesar 17,97 % dibandingkan nilai rata- rata kelas pada siklus I. Secara
umum dari hasil pengamatan dan tes sebelum pra siklus, hingga siklus II, dapat
disimpulkan bahwa melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah dapat
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meningkatkan hasil belajar kimia pada kompetensi Mempersiapkan Pendirian Usaha
33,04 %.
Dari hasil penelitian, dapat dilihat dan telah terjadi peningkatan pemahaman
persiapan mendirikan usaha pada siswa kelas X Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga
Listrik SMK Negeri 1 Bireuen tahun pelajaran 2016/2017 melalui penerapan
pembelajaran berbasis masalah. Peningkatan nilai rata- rata yaitu 5,87 pada kondisi
awal menjadi 6,62 pada siklus I dan menjadi 7,81 pada siklus II. Nilai rata-rata siklus I
meningkat 31,06 % dari kondisi awal, nilai rata-rata siklus II meningkat 31 % dari
siklus I. Sedangkan ketuntasan belajar pada siklus I ada peningkatan sebesar 100 %
dari kondisi awal, siklus II meningkat 50% dari siklus I. Peningkatan nilai rata-rata
kelas secara keseluruhan sebesar 33,04% .
Pada akhir pembelajaran terdapat perubahan positif pada siswa mengenai
pemahaman persiapan pendirian usaha. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis
masalah ternyata mampu meningkatkan penguasaan konsep kimia pada materi listrik
statis.
PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Pembelajaran
berbasis masalah dapat meningkatkan penguasaan konsep mata pelajaran fisika.
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