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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah untuk mengetahui seberapa tinggi 

peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran Problem Based 

Learning. PTK ini dilakukan dalam 2 siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIA 1 

MAN 2 Trenggalek, pada semester 2 yang berjumlah 27 siswa. Metode yang digunakan 

untuk menganalisis data hasil penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh 

melalui observasi dan pemberian tes uji kompetensi. Hasil observasi siklus I dan siklus II 

menunjukkan adanya kenaikan tingkat keaktifan siswa, yaitu pada siklus I yang berpredikat 

C, 11,11%, B, 66,67%, SB, 22,22%, sedangkan pada siklus II, yang berpredikat C, 3,7%, B, 

59,26%, SB, 37,04%. Sedangkan untuk hasil nilai tes, pada siklus I masih ada 16 siswa yang 

mendapat nilai di bawah 70 sedangkan siklus II tidak ada. Nilai rata-rata 65 pada siklus I dan 

pada siklus II naik menjadi 70. Siswa yang tuntas pada siklus I sebanyak yaitu 11 siswa dan 

pada siklus II semuanya tuntas. Hasil penelitian menunjukan bahwa aktifitas siswa meningkat 

dalam bekerjasama dengan teman, menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab dan 

kedisiplinan. Hasil belajar siswa juga meningkat, ditunjukkan dengan nilai yang tuntas pada 

siklus II. Dengan demikian dari pelaksanaan PTK dengan Model Pembelajaran Problem 

Based Learning siklus I dan siklus II, disimpulkan bahwa Model Pembelajaran Problem 

Based Learning dapat meningkatkan prestasi belajar Fisika pada pokok bahasan Hukum 

Newton di MAN 2 Trenggalek. 

Kata kunci: Prestasi belajar , Model Pembelajaran Problem Based Learning 

  

ABSTRACT 

The purpose of this class of action research (PTK) is to find out how high an increase in 

student achievement after the implementation of the Problem Based Learning learning model. 

PTK is carried out in 2 cycles. The research subjects were class X MIA 1 students of MAN 2 

Trenggalek, in the second semester which amounted to 27 students. The method used to 

analyze the research data is a qualitative descriptive method. Data was obtained through 

observation and giving competency test. The results of the first cycle and second cycle 

observations showed an increase in the level of student activity, namely in the first cycle with 

C, 11.11%, B, 66.67%, SB, 22.22%, while in the second cycle, with C predicate, 3.7%, B, 

59.26%, SB, 37.04%. As for the results of the test scores, in the first cycle there were still 16 

students who scored below 70 while the second cycle did not exist. The average value of 65 in 

the first cycle and in the second cycle rose to 70. Students who completed the first cycle were 

as many as 11 students and in cycle II everything was complete. The results of the study show 

that student activities increase in collaborating with friends, applying values of honesty, 

responsibility and discipline. Student learning outcomes also increase, indicated by the 

complete value in cycle II. Thus from the implementation of PTK with the Problem Based 

Learning Learning Model cycle I and cycle II, it was concluded that the Problem Based 

Learning Model could improve Physics learning achievement on the subject of Newton's Law 

in MAN 2 Trenggalek. 

Keywords: Learning achievement, Problem Based Learning Learning Model  
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PENDAHULUAN 

Tidak dapat dipungkiri, metode pembelajaran yang tepat sangat menentukan terhadap 

efektivitas belajar-mengajar di dalam kelas. Berbagai metode dapat dipilih oleh guru untuk 

melangsungkan proses belajar-mengajar bersama para siswa dengan lebih efisien. Metode 

pembelajaran yang tidak tepat dapat berakibat pada terhambatnya proses belajar siswa, bahkan 

gagalnya para siswa dalam menangkap substansi ilmu yang diajarkan [2]. 

Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru sangat menentukan keberhasilan siswa 

dalam belajar. Oleh karenanya, guru dituntut untuk memahami komponen-komponen dasar dalam 

kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Mengajar tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, akan 

tetapi juga sejumlah perilaku yang akan menjadi karakter siswa [5]. 

Metode merupakan fasilitas abstrak untuk mengantarkan bahan pelajaran dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, bahan pelajaran yang disampaikan tanpa 

memperhatikan pemakaian metode justru akan mempersulit guru dalam mencapai tujuan 

pengajaran. Pengalaman membuktikan bahwa salah satu penyebab kegagalan pengajaran adalah 

memilih metode yang kurang tepat. Kondisi kelas yang kurang bergairah, terlebih saat diajarkan 

ilmu eksakta, membuat siswa malas, bahkan membenci pelajaran yang dismpaikan [2]. 

Mata pelajaran Fisika, seringkali menjadi salah satu pelajaran yang dianggap sulit oleh 

siswa. Selain materinya yang luas, faktor berhitung juga menjadi masalah tersendiri. Oleh karena 

itu, guru fisika mempunyai tantangan tersendiri dalam pembelajaran. Konsep-konsep Fisika yang 

diajarkan, harus benar-benar dipahami oleh siswa. Hal ini supaya siswa paham konsep dari suatu 

materi diajarkan, sehingga lebih lanjut dapat meningkatkan prestasi dalam mata pelajaran Fisika.  

Namun, pemahaman yang kurang tepat oleh siswa sering dijumpai. Seperti yang terjadi di 

MAN 2 Trenggalek,kelas X MIA 1, ada beberapa siswa yang sulit untuk memahami suatu konsep 

fisika, sehingga nilai yang diperoleh menjadi rendah, yaitu masih ada yang memperoleh nilai 65 di 

semester 1 tahun ajaran 2018-2019, sehingga harus diremidi. Tidak hanya itu, dari tahun ke tahun 

selalu ada yang mengalami kesulitan dalam belajar fisika. 

Untuk itu diperlukan suatu model pembelajaran yang dipandang cocok dan mampu 

mendongkarak nilai fisika. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan salah 

satu model pembelajaran yang sesuai untuk mata pelajaran Fisika. Pada model pembelajaran PBL 

fokus pengajaran tidak begitu banyak pada apa yang sedang dilakukan siswa, melainkan kepada 

apa yang sedang mereka pikirkan pada saat mereka melakukan kegiatan tersebut. Peran guru di 

sini adalah sebagai pembimbing dan fasilitator, sedangkan diarahkan untuk berpikir dan 

memecahkan masalah mereka sendiri. Pedagogi Jhon Dewey menganjurkan guru untuk melibatkan 

siswa dalam proyek atau tugas yang berorientasi masalah dan membantu mereka menyelidiki 

masalah-masalah tersebut. Selain Dewey, ahli psikologi Eropa, Jean Piaget tokoh pengembang 

konsep konstruktivisme menyatakan bahwa siswa dalam segala usianya secara aktif terlibat dalam 

proses perolehan informasi dan membangun pengetahuannya sendiri [3]. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Oleh karenanya, 

rancangan yang khusus untuk sebuah penelitian tindakan sangat diperlukan. Penelitian tindakan 

didasarkan pada filosofi bahwa setiap manusia tidak suka atas hal-hal yang statis, tetapi selalu 

menginginkan sesuatu yang lebih baik. Peningkatan diri untuk hal yang lebih baik ini dilakukan 

terus menerus sampai tujuan tercapai [1].  

Konsep pokok PTK menurut Kurt Lewin terdiri dari empat komponen, yaitu: 

perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observating), dan refleksi (reflecting). 

Hubungan keempat komponen itu dipandang sebagai satu siklus [4].  
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Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah semua siswa kelas X MIA 1 MA Negeri 2 Trenggalek Tahun 

Pelajaran 2018-2019. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah peningkatan prestasi 

belajar siswa kelas X MIA 1 MA Negeri 2 Trenggalek setelah diterapkan model Problem Based 

Learning dalam proses pembelajaran. 

Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2018 sampai bulan Pebruari 2019.  

Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data penelitian ini digunakan observasi dan tes prestasi belajar. 

Metode Analisis Data 

Metode yang  digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian ini adalah metode 

deskriptif baik untuk data kualitatif maupun untuk data kuantitatif. Untuk data kualitatif dianalisis 

dengan memberi pertimbangan-pertimbangan, memberi komentar-komentar, mengklasifikasikan 

data, mencocokan dengan validitas internal dan validitas eksternal, mencari hubungan-hubungan, 

mencari perbandingan-perbandingan, mengkategorikan data dan selanjutnya membuat kesimpulan 

refleksi dengan mencari makna dari kesimpulan hubungan antar kategori. 

Untuk data kuantitatif dianalisis dengan mencari mean, median, modus, membuat interval 

kelas dan melakukan penyajian dalam bentuk tabel dan grafik. 

Instrumen Penelitian 

Sebelum sampai pada instrumen penelitian, yang mesti dibuat terlebih dahulu adalah kisi-

kisi instrumen penelitian. Kisi-kisi ini sangat penting dibuat untuk memberi arah terhadap hal-hal 

yang dipertanyakan dalam instrumen penelitian.  Penilitian ini dibatasi pada pokok bahasan 

Hukum Newton. Penekanannya pada pemahaman siswa tentang Hukum Newton dan keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran. 

Adapun instrumen Penelitiannya yaitu: 

Instrumen Penilaian Prestasi Belajar Siswa 

Instrumen yang digunakan untuk menilai prestasi belajar siswa kelas X MIA 1 adalah tes. Tes ini 

terdiri dari 10 soal dengan bentuk tes adalah pilihan ganda. 

Instrumen Observasi Belajar Problem Based Learning 

Instrumen ini disajikan dalam upaya mendapat bandingan terhadap kebenaran data yang didapat. 

Instrumen ini sangat berguna untuk menganalisa apakah kenaikan prestasi belajar itu disebabkan 

oleh pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning. Variabel ini termasuk variabel 

penyela (intervening variable) yang kemungkinan berpengaruh terhadap hubungan antara variabel 

bebas (model Problem Based Learning) dengan variabel terikat (prestasi belajar). 

Indikator Keberhasilan Penelitian 

Dalam penelitian ini diusulkan tingkat keberhasilan per siklus yaitu pada prestasi belajar 

siswa diharapkan pada siklus I mencapai rata-rata 70 dan pada siklus II mencapai nilai rata-rata 75. 

 

HASIL PENELITIAN 

Siklus I 

Rencana Tindakan I 

Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah menyusun perencanaan penelitian lengkap 

dengan Rencana Pelakanaan Pembelajaran (RPP) yang akan dilaksanakan dengan metode Problem 

Based Learning. Termasuk menentukan waktu pelaksanaan penelitian, yaitu bulan Desember 

untuk persiapan, kemudian bualan Januari sampai bulan Pebruari 2019, pelaksanaan tindakan serta 

penyusunan laporan. Selain itu, meminta guru lain yang serumpun dan Kepala Sekolah sebagai 

mitra kesejawatan dalam pelaksanaan pembelajaran Problem Based Learning, yang nantinya ikut 

melaksanakan supervisi kunjungan kelas dalam mengamati kekurangna yang ada. 

Pelaksanaan Tindakan I 
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Pembelajaran berlangsung dengan menggunakan metode Problem Based Learning, sesuai 

dengan RPP yang telah disusun. Setelah pembelajaran selesai diadakan pertemuan dengan guru 

yang ikut mendampingi untuk mendiskusikan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Dari hasil 

pengamatan teman sejawat disampaikan bahwa ada kelebihan-kelebihan yang disampaikan oleh 

pengamat yaitu bahwa peneliti sudah berpakaian rapi, menggunakan bahasa yang santun, 

menuntun siswa dengan baik. Hal ini menimbulkan interpretasi bahwa perjalanan penelitian sudah 

cukup baik. Kelemahan yang disampaikan perlu diberikan analisis yaitu penggunaan waktu yang 

belum efektif, konstruksi, kontribusi siswa belum maksimal, fakta ini akan dijadikan acuan 

kebenaran data, validasi, internal yang diambil dari informan di pertanggungjawabkan, validitas 

eksternal berupa acuan hukum digunakan teori-teori yang mendukung dan reliabilitas data 

penelitian ini dapat penulis yakini karena hal itu merupakan ketepatan peneliti memilih informan, 

yaitu teman sejawat. Cara pemecahan masalahnya adalah penyiapan RPP yang lebih baik, lebih 

berkualitas. Hal-hal yang lain seperti komentar, tambahan pengalaman, gambaran-gambaran 

keberhasilan penelitian akan terlihat pada hasil siklus selanjutnya.  

Observasi I 

Selain pengamatan yang dilakukan oleh teman sejawat terhadap guru model, juga 

mengamati kektifan siswa, aspek yang diniali yaitu tingkatan dalam bekerjsama dengan teman, 

kejujuran, bertanggung jawab serta kedisiplinan. Observasi terhadap siswa tersebut dituangkan 

dalam bentuk nilai dengan rentang 65 sampai 80, dengan pemberian predikat C (Cukup) jika rata-

rata nilainya 65-70, B (Baik) untuk rata-rata >70-75, dan SB (Sangat Baik) untuk rata-rata >75-80. 

Hasil observasi keaktifan siswa dapat dilihat dari tabel berikut. 

 

Tabel 1. Hasil Observasi keaktifan siswa siklus I 

Keterangan Prosentase 

Cukup (C) 11,11 % 

Baik (B) 66,67 % 

Sangat Baik (SB) 22,22 % 

 

Sedangkan grafik hasil observasi keaktifan siswa pada siklus I adalah sebagai berikut. 

 

 
Gambar 1. Grafik Hasil Prosentase Observasi Siklus I 

 

Dari hasil observasi, dapat diketahui masih ada siswa yang keaktifannya masih dinilai 

cukup, yaitu sebanyak 3 siswa atau 11,11%.  Adapun yang paling banyak adalah predikat baik, 

yaitu sebanyak 18 siswa atau 66,67 %, sedangkan yang berpredikat sangat baik sebanyak 6 siswa 

atau 22,22%. Hasil dari observasi siklus I, akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan 

siklus II. 

Refleksi Siklus I 
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Hasil tes prestasi belajar memforsir siswa untuk betul-betul dapat memahami apa yang 

sudah dipelajari. Nilai rata-rata siswa di siklus I sebesar 65 menunjukkan bahwa siswa telah 

menguasai materi yang diajarkan walaupun belum begitu sempurna. Kendala yang masih tersisa 

yang perlu dibahas adalah prestasi belajar yang dicapai pada siklus I ini belum memenuhi harapan 

sesuai dengan tuntutan KKM mata pelajaran Fisika di sekolah ini yaitu 70. Oleh karenanya upaya 

perbaikan lebih lanjut masih perlu diupayakan sehingga perlu dilakukan perencanaan yang lebih 

matang untuk siklus selanjutnya. 

Dari hasil tes yang dilakukan pada siklus I, diproleh nilai paling rendah 50 dan paling tinggi 

80, nilai rata-rata (mean) 65, median (titik tengah) 60, modus (nilai yang sering muncul) 60. 

Berikut adalah table hasil penilaian pada siklus I. 

 

Tabel 2. Hasil Nilai Siklus I 

Nilai Jumlah Siswa 

50 2 

60 14 

70 7 

80 4 

 

Sedangkan grafik hasil nilai pada siklus I adalah sebagai berikut. 

 

 
Gambar 2. Hasil Nilai Siklus I 

 

Siklus II  

Perencanaan II 

Melihat semua hasil yang didapat pada siklus I, baik refleksi data kualitatif maupun data 

kuantitatif, maka dilakukan perencanaan kembali dengan lebih matang. Semua masukan dari guru 

atau teman sejawat digunakan sebagai acuan untuk merencanakan pembelajaran pada siklus II. 

Persiapan yang dilakukan mulai dari menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

menyiapkan angket untuk observasi, serta menyiapkan soal untuk tes. 

Pelaksanaan Tindakan II 

Pada pembelajaran inti, peneliti melaksanakan explorasi, elaborasi dan konfirmasi serta 

melaksanakan penutupan pembelajaran. Pembelajaran kali ini dinilai lebih baik dari sebelumnya. 

Penggunaan metode Problem Based Learning tampak begitu kental dibandingkan dengan siklus 

sebelumnya. Siswa tampak antusias mengikuti pembelajaran, hal ini ditandai dengan semakin 

banyak siswa yang aktif. Setelah selesai pembelajaran dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan 

dengan guru atau teman sejawat yang ikut mendampingi selama pembelajaran, guna untuk 

menyampaikan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. 
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Observasi II 

Seperti siklus sebelumnya, pada siklus II juga dilakukan obsevasi untuk mengamati 

keaktifan siswa, aspek yang dinilai tetap sama seperti siklus I yaitu tentang bekerjasama dengan 

teman, kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Rentang nilai untuk observasi dan ketentuan 

predikat tetap sama dengan siklus I. Pada siklus II, hasil observasi yang mendapat predikat C 

menurun menjadi 1 siswa, sedangkan predikat baik tetap terbanyak yaitu 16 siswa, adapun 

predikat sangat baik mengalami kenaikan menjadi 10 siswa. Berikut tabel prosentase dari hasil 

observasi, beserta grafiknya. 

 

Tabel 3. Hasil Observasi Siklus II 

Predikat Prosentase 

C 3,7 % 

B 59,26 % 

SB 37,04 % 

 

  

 
Gambar 3. Hasil Prosentase Observasi Siklus II 

 

Refleksi Siklus II 

Hasil yang diperoleh dari tes prestasi belajar di siklus II menunjukkan bahwa kemampuan 

siswa dalam mengikuti pelajaran sudah cukup baik. Ini terbukti dari rata-rata nilai siswa mencapai 

75. Hasil ini menunjukkan bahwa metode Problem Based Learning telah berhasil meningkatkan 

kemampuan siswa menempa ilmu sesuai harapan. Problem Based Learning merupakan model 

yang cocok bagi siswa apabila guru menginginkan mereka memiliki kemampuan berkreasi, 

berargumentasi, mengeluarkan pendapat secara lugas, bertukar pikiran, berargumentasi, mengingat 

penggunaan metode ini adalah untuk memupuk kemampuan intelektual siswa, mendorong siswa 

untuk mampu menemukan sendiri, menempatkan siswa pada posisi sentral dan mengupayakan 

agar siswa tidak belajar dengan menghafal. 

            Mata pelajaran Fisika menitikberatkan kajiannya pada aspek kognitif, psikomotorik dan 

afektif sebagai pedoman atas kemampuan siswa baik pikiran, prilaku maupun keterampilan yang 

dimiliki. Untuk semua bantuan terhadap hal ini, metode Problem Based Learning  menempati 

tempat yang penting karena dapat mengaktifkan siswa secara maksimal. Dari nilai yang diperoleh 

siswa, lebih setengah dari jumlah siswa mendapat nilai 70, sedangkan 6 siswa memperoleh nilai 80 

dan 4 siswa memperoleh nilai 90. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai terendah 70 dan 

nilai tertinggi 90. Adapun nilai rata-rata 75, median 70, modus 70. Berikut adalah tabel dan grafik 

peroleh nilai tes pada siklus II. 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL GEOTIK 2019. ISSN: 2580-8796

253



 

Tabel 4. Hasil Nilai Siklus II 

Nilai Jumlah Siswa 

70 17 

80 6 

90 4 

 

 

 
Gambar 4. Hasil Nilai Siklus II 

 

            Melihat perbandingan nilai awal, nilai siklus I dan nilai siklus II, terjadi kenaikan yang 

signifikan, yaitu dari rata-rata nilai awal adalah 60 naik di siklus I menjadi 65 dan di siklus II naik 

menjadi 75. Kenaikan ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena kenaikan nilai ini adalah dari 

upaya-upaya yang maksimal yang dilaksanakan peneliti demi peningkatan mutu pendidikan dan 

kemajuan pendidikan khususnya pada mata pelajaran Fisika di MA Negeri 2 Trenggalek. 

Berikut perbandingan adalah tabel dan grafik hasil observasi dan nilai siswa dari siklus I 

dan siklus II. 

 

Tabel 5 Hasil observasi siklus I dan siklus II 

Predikat Prosentase Siklus I Prosentase Siklus II 

Cukup (C) 11,11 % 3,7 % 

Baik (B) 66,67 % 59,26 % 

Sangat Baik (SB) 22,22 % 37,04 % 
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Gambar 5. Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

 

Tabel 6. Hasil Nilai Siklus I dan Siklus II 

Nilai Jumlah Siswa (Siklus I) Jumlah Siswa (Siklus II) 

50 2 0 

60 14 0 

70 7 17 

80 4 6 

90 0 4 

  

 

 
Gambar 6.. Grafik Hasil Nilai Siklus I dan Siklus II 

 

Dari tabel grafik yang menampilkan hasil dari siklus I dan siklus II, kita dapat melihat 

perbandingan antara keduanya secara langsung dan cepat. Baik hasil observasi maupun nilai tes, 

keduanya menunjukkan adanya peningkatan. 

 

SIMPULAN 

Dari semua data pendukung serta analisis deskriptif kualitatif maupun kuantitatif 

menunjukkan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning merupakan salah satu model 
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pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa terutama pada mata pelajaran Fisika 

materi Hukum Newton.   
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