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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Rengat 

Barat sebanyak 26 siswa. Penelitian ini berlangsung dalam 3 siklus. Hasil 

penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Penerapan pembelajaran 

Problem Based Learning dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS di kelas VII D SMP Negeri 1 Rengat Barat. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya peningkatan rata-rata persentase indikator minat 

belajar siswa pada setiap siklusnya. 2) Penerapan metode pembelajaran Problem 

Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan 

dengan persentase siswa yang mencapai nilai KKM pada siklus I 20% kemudian 

pada siklus II meningkat menjadi 60% dan selanjutnya pada siklus III mengalami 

peningkatan  menjadi 80%. Hal ini berarti bahwa jumlah siswa yang mencapai 

nilai KKM (75) telah melampaui  criteria 

 

Kata Kunci : Pembelajaran, Problem Based Learning, IPS 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya arus kemajuan dan penemuan-penemuan baru 

dalam bidang ilmu dan tekhnologi telah membawa pengaruh yang besar dalam 

bidang pendidikan. Akibat dari pengaruh-pengaruh itu maka pendidikan semakin 

lama semakin mengalami kemajuan, sehingga mendorong bermacam usaha dalam 

pembaharuan. 

Pembaharuan tersebur dewasa ini dapat dilihat dari pendidikan di sekolah-

sekolah yang menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Perubahan dan 

pembaharuan bukan saja terjadi dalam bidang kurikuler, metodologi pengajaran, 

penilaian pendidikan, administrasi, organisasi, personalnya akan tetapi juga terjadi 

dalam bidang peralatannya. Bahkan secara keseluruhannya dapat dikatakan bahwa 

hal itu merupakan pembaharuan dalam system pendidikan yang mencakup seluruh 

komponen yang ada. Dalam perkembangunan dunia dewasa ini tekhnologi 

pendidikan dianggap sebagai suatu cara yang tepet sistematis untuk merancang, 

melaksanakan serta menilai kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Yang menjadi sorotan utama dari segi pendidikan adalah 

metode pembejaran dan sumber belajar yang lain yang dapat menunjang 

kebutuhan belajar mengajar tersebut. 
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Berbagai usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan telah 

dilaksanakan seperti penataran-penataran tenaga kependidikan, pengadaan buku-

buku pelajaran dan perpustakaan serta menyediakan alat-alat pengajaran seperti 

media dan alat-alat bantu lainnya, juga usaha dari segi pelaksanaan pendidikan. 

Usaha yang dilakukan secara struktural operasional salah satu usaha tersebut 

terwujud dalam kegiatan proses belajar mengajar dituntut adanya kemampuan 

professional dari guru-guru yang didalamnya juga terdapat kemampuan dalalm hal 

penggunaan metode pembelajaran yang dapat menunjang keberhasilan proses 

belajar mengajar. 

Dari kutipan diatas dapat dikatakan bahwa metode dan alat bantu pelajaran 

yang sangat penting sebagai unsure sarana dalam proses belajar mengajar dan 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode pembelajaran banyak jenisnya 

diantaranya metode pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Menurut 

Kamdi (2007:77) Model  Problem Based Learning diartikan sebagai sebuah model 

pembelajaran yang didalamnya melibatkan siswa untuk berusaha memecahkan 

masalah dengan melalui beberapa tahap metode ilmiah sehingga siswa diharapkan 

mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut dan 

sekaligus siswa diharapkan akan memiliki keterampilan dalam memecahkan 

masalah. 

Dari kutipan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa metode pembelajaran 

Problem Based Learning merupakan suatu system penyampaian pelajaran yang 

berupa metode dan strategi pembelajaran dalam mentransfer Ilmu Pengetahuan 

Sosial dalam proses belajar mengajar. 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan bidang studi yang diajarkan di kelas 

VII, VII dan IX. Didalam bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial ini materinya 

cukup banyak dan termasuk kedalam materi yang cukup sulit dicerna dan kurang 

menarik, hal ini dengan minimnya metode pembelajaran yang menunjanng 

pelaljaran ini dapat memotivasi siswa untuk lebih terfokus dan tertarik akan materi 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang cukup sulit dipahami. Pengalaman 

peneliti selama mengajar di SMPN 1 Rengat Barat ternyata untuk materi Ilmu 

Pengetahuan Sosial belum sepenuhnya dipahami dan diserap siswa. 

Dalam kegiatan proses belajar mengajar berbagai macam metode yang 

digunakan. Semua itu berguna untuk membantu dan memudahkakn guru didalam 

menyelesaikan tujuan yang hendak dicapai dalam pross belajar mengajar dan 

membantu siswa dalam memahami pelajaran. Untuk mencapai tujuan yang 

berbeda itu maka diperlukan beberapa tekhnik penyampaian, diantaranya dengan 

metode pembelajaran seperti metode pembelajaran Problem Based Learning. 

Berdasarkan gejala dan penjelasan mengenai metode pembelajaran Problem 

Based Learning diatas maka yang selama ini dalam pengamatan dan pengalaman 

peneliti tidak atau masih jarang diterapkan di sekolah-sekolah, maka peneliti 

berkeinginan mengadakan penelitian tindakan kelas yang berjudul : Meningkatkan 

Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Kelas VII D SMPN 1 Rengat Barat 

Melalui Pembelajaran Problem Based Learning Pada Semester genap Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka 

peneliti akan mencoba menerapkan metode pembelajaran Problem Based Learning 

untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa yang masih rendah. Untuk itu, 

masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut : Apakah penerapan metode Problem Based Learning pada pembelajaran 

IPS dapat meningkatkan minat dan hasil belajarsiswa kelas VII D SMP Negeri 1 

Rengat Barat.  

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah , maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

minat dan hasil belajar siswa setelah penerapan metode pembelajaran Problem 

Based Learning pada pembelajaran IPS di kelas VII D SMP Negeri 1 Rengat 

Barat. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP/MTs 

Isjoni (2010:14) menyatakan bahwa pembelajaran pada dasarnya merupakan 

upaya guru untuk membantu siswa melakukan suatu kegiatan belajar. Tujuan 

pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh siswa. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran adalah guru 

dan siswa yang berinteraksi edukatif antara satu denga yang lainnya. 

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

suatu kondisi lingkungan belajar yang didesain secara sengaja oleh pendidik agar 

tercipta sebuah interaksi edukatif antara guru dan siswa dalam pemindahan sikap, 

keterampilan dan pengetahuan. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) berasal dari Amerika dengan nama Social 

Studie National Council for Social (NCSS) dalam Supardi (2011:18) dikatakan 

bahwa IPS adalah Social Studies sebagai berikut : “ Social studies is the integrated 

study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within 

the school program, diciplin as anthropology, archaeology, psychology, 

economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, 

religion, and sociology, as well appropriate content from the humanities, 

mathematics, and the natural sciences.” (Savege ang Armstrong, 1996) 

Terkait dengan penelitian tersebut, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat 

dikatakan sebagai mata pelajaran di sekolah yang dirumuskan atas dasar realitas 

dan fenomena sosial yang diorganisirkan dengan satu pendekatan interdisipliner, 

multidisipliner dan transdisipliner dari ilmu-ilmu social dan humaniora  (sosiologi, 

ekonomi, geografi, sejarah, politik, hokum, budaya, psikologi sosial dan ekologi). 

 

Metode Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Menurut Kamdi (2007:77) Model Problem Based Learning diartikan 

sebagainsebuah model pembelajaran yang didalamnya melibatkan siswa untuk 

berusaha memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap metode ilmiah 

sehingga siswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan 
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dengan masalah tersebut dan sekaligus siswa diharapkan akan memiliki 

keterampilan dalam memecahkan masalah. 

Model PBL secara umum dapat dikenali dengan enam ciri yang dimilikinya, 

adapun keenam ciri tersebut yaitu kegiatan belajar dengan model PBL dimulai 

dengan pemberian masalah, masalah yang disajikan berkaitan dengan kehidupan 

nyata para siswa, mengorganisasikan pembahasan seputar masalah bukan 

membahas seputar disiplin ilmu, siswa diberkan tanggung jawab yang maksimal 

dalam membentuk maupun menjalankan proses belajar secara langsung, siswa 

dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil, siswa dituntut untuk 

mendemonstrasikan produk atau kinerja yang telah mereka pelajari. 

Langkah-langkah Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

adalah Orientasi siswa kepada masalah yaitu kegiatan pertama yang dilakukan 

dalam model ini adalah dijelaskannya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh 

guru, selanjutnya disampaikannya penjelasan terkait logistic yang dibutuhkan. 

Diajukannnya suatu masalah yang harus dipecahkan siswa, memotivasi para siswa 

agar dapat terlibat secara langsung untuk melakukan aktivitas pemecahan masalah 

yang sudah menjadi pilihannya. Kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, 

dengan guru dapat melakukan perannya untuk membantu siswa dalam 

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang terkait dengan masalah 

yang disajikan. Ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

dengan guru melakukan usaha untuk mendorong siswa dalam mengumpulkan 

informasi yang relevan, mendorong siswa untuk melakukan eksperimen, dan untuk 

mendapatkan pencerahan dalam pemecahan masalah. Keempat, Mengembangkan 

dan menyajikan hasil karya, dengan guru membantu para siswa dalam 

melakukkakn perencanaan dan penyiapan karya yang sesuai misalnya laporan, 

video atau model, serta guru membantu para siswa untuk berbagi tugas antar 

anggota dalam kelompoknya. Kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah dengan guru membantu para siswa dalam melakukan refleksi 

ataupun evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam setiap proses yang mereka 

gunakan. 

 

Minat Belajar 

Menurut Djaali (2007:121) minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan 

pada sesuatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Pernyataan tersebut 

mengidentifikasikan bahwa orang yang berminat aka nada rasa tertarik. Tertarik 

dalam hal tersebut merupakan wujud dari rasa senang pada sesuatu. Menurut 

Djamarah (2008:166), minat berarti kecenderungan yang menetap dan mengenang 

beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat Aktivitas akan memperhatikan 

aktivitas ini secara konsisten dengan rasa senang. Agus Sujanto (2004:92) 

berpendapat bahwa minat sebagai pemusatan perhatian yang tidak sengaja yang 

terlahir dengan penuh kemauannya dan tergantung dari bakat dan lingkungannya. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa minat merupakan pemusatan perhatian. 

Berdasarkan paparan diatas minat belajar merupakan suatu perhatian seorang 

siswa yang tidak sengaja maupun terlahir dengan penuh keinginan untuk 

mengikuti keinginan pembelajaran di dalam kelas serta suatu perasaan suka 

ataupun ketertarikan terhadap kegiatan pembelajaran yang timbul secara spontan 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Humaniora                     Volume IV, Nomor 4, Juli 2018 

 

Christina Tuti Kris Wahyuni   436  
 

dari diri pribadi. Disini yang ditekankan adalah minat belajar siswa. Siswa yang 

berminat mengikuti pembelajaran IPS dapat dilihar dari perilaku mereka di kelas 

seperti rasa perhatian, rasa perhatian, rasa ingin tahu, keinginan dan rasa senang. 

Menurut Djamarah (2008:167) bahwa minat belajar besar pengaruhnya 

terhadap aktivitas belajar. Anak didik yang berminat terhadap suatu mata pelajaran 

akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, karena ada daya tarik baginya. 

Proses belajar akan berjalan lancar bila disertai minat. Minat merupakan alat 

motivasi yang utama yang dapat membangkitkan kegairahan belajar anak didik 

dalam kurun waktu tertentu. Melihat dari pendapat di atas maka minat penting 

untuk ditingkatkan karena mempermudah proses belajar siswa dan untuk mencapai 

prestasi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Minat muncul tidak secara tiba-tiba 

melainkan terbentuk dan berkembang melalui proses pendidikan, proses sosialisasi 

dan proses interaksi sosial di dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Dari 

paparan di atas minat belajar bias tumbuh dari dalam dan dorongan dari luar yang 

menumbuhkan rasa senang terhadap pelajaran yang diikutinya. Dengan perasaan 

senang maka minat belajar akan tumbuh dengan sendirinya sehingga materi yang 

disampaikan guru pada saat proses pembelajaran bisa dengan mudah diterima 

siswa. 

Hasil Belajar 

Agus Suprijono (2012:5) berpendapat bahwa hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Selanjutnya dijelaskan oleh Gagne, bahwa hasil belajar dapat berupa 

informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, 

dan sikap. Dimyati dan Mudjiono (2010:210) menjelaskan bahwa hasil dari 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar biasanya ditunjukkan dengan nilai tes 

yang diberikan guru. Lebih dalam lagi Nana Sudjana (2011:22) memberikan 

pengertian bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya yang mengacu pada perubahan 

tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. 

Benyamin Bloom (Nana Sudjana, 2011:22-23) mengklasifikasikan jenis-

jenis hasil belajar yaitu pertama ranah kognitif, Ranah kognitif berhubungan 

dengan kemampuan berfikir, termasuk didalamnya kemampuan menghafal, 

memahami mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan kemampuan 

mengevaluasi. Ketercapaian hasil belajar dalam ranah kognitif akan terlihat dari 

hasil tes yang diujikan. Terdapat enan tingkat di dalam belajar ranah kognitif yaitu  

Tipe hasil belajar : Pengetahuan, Pemahaman,Aplikasi,Analisis,Sintesis,Evaluasi. 

Kedua yaitu Ranah Afektif, Ranah afektif berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Beberapa ahli mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya 

bila sesorang telah memiliki penguasaan afektif tinggi. Hasil belajar ranah afektif 

akan tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti : perhatiannya 

terhadap pembelajaran IPS, keaktifan dalam pembelajaran, motivasi yang tinggi, 

serta penghargaan dan rasa hormat kepada guru mata pelajaran. Yang termasuk 

dalam ranah afektif adalah Receiving/attending (Penerimaan), Responding 

(Jawaban), Valuting (Penilaian), Organisasi, Karakteristik nilai atau internalisasi 

nilai. Terakhir yaitu Ranah Psikomotoris, Hasil belajar psikomotoris tampak dalam 

bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. Ranah 
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psikomotoris berhubungan dengan aktivitas fisik. Ada enam tingkatan dalam ranah 

psikomotoris yaitu Gerakan reflex, Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar, 

Kemampuan perceptual, Kemampuan di bidang fisik, Gerakan-gerakan skill, 

Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non- decursive seperti gerakan 

ekspresi dan interpretative. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu, dan Tempat Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah kelas VII D SMP Negeri 1 Rengat Barat, 

yang berjumlah 26 siswa dengan 11 laki-laki dan 15 perempuan. Pelaksanaan 

penelitian di kelas ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018. Dan berlokasi di 

kelas VII D SMP Negeri 1 Rengat Barat 

Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, 

yaitu Observasi, Dokumentasi, dan Catatan Lapangan. Menurut Wina Sanjaya 

(2010:86), observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara 

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dengan mencatatnya dengan 

alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Observasi dilakukan 

untuk mengumpulkan data mengenai proses pembelajaran, minat belajar serta hasil 

belajar siswa dan guru selama proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran PBL (Problem Based Learning). 

Sedangkan dokumentasi menurut Soegiyono (2008:240). Dalam penelitian 

ini, teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai sekolah, 

jumlah siswa dan dokumen-dokumen lain yang mendukung dalam proses 

pembelajaran. Dokumen yang digunakan antara lain: Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), lembar observasi, daftar nama siswa, daftar nilai siswa. 

Proses pembelajaran dicatat dalam catatan lapangan dan didokumentasikan dalam 

bentuk foto sehingga dapat digunakan untuk membantu proses refleksi. 

Pada catatan lapangan dalam penelitian ini adalah catatan yang dibuat oleh 

peneliti sebagai observer. 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis 

menggunakan dua cara yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 

Pada analisis data kualitatif  Data yang berhasil dikumpulkan melalui observasi, 

wawancara dan catatan lapangan dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Pada analisis kuantitatif digunakan untuk memberikan 

gambaran tentang peningkatan hasil belajar siswa.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa siklus. Data hasil siklus I dan II 

disimpulkan belum mencapai kriteria keberhasilan tindakan yang ditetapkan, 

sedangkan pada siklus III sudah mencapai kriteria keberhasilan tindakan yang 

ditetapkan. Berikut ini jabaran data-data yang diperoleh pada masing-masing 

siklus. 
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Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Januari 2018 jam pelajaran ke 7-8 

dan Rabu, 10 Januari 2018 jam pelajaran ke 4 dan 5 . Siklus I dilaksanakan dalam 

2 kali pertemuan dengan melanjutkan materi pelajaran yang sebelumnya 

disampaikan oleh guru. Selama pelaksanaan tindakan, guru mata pelajaran IPS 

sebagai pengajar sedang Observer mengamati serta mencatat pelaksanaan tindakan 

pada proses pembelajaran.  

Pada tahap ini dilakukan persiapan dan perencanaan penerapan metode 

pembelajaran PBL (Problem Based Learning). Yaitu peneliti dan guru IPS 

menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat serangkaian 

kegiatan dengan menggunakan metode pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning) dan media yang disesuaikan dengan materi pelajaran dan model 

pembelajaran. Selanjutnya menyiapkan instrumen yang digunakan peneliti untuk 

meneliti peningkatan minat dan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode 

PBL (Problem Based Learning). Serta melakukan koordinasi dengan sesama guru 

mata pelajaran. 

Pada tahap pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan diawal. 

Observasi pada siklus I ini dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Hasil 

pengamatan terhadap kegiatan guru menunjukkan bahwa pada siklus I guru belum 

optimal dalam menjelaskan dan mengondisikan pembelajaran dengan metode PBL 

(Problem Based Learning). Guru belum dapat mengontrol kelas dengan baik. Pada 

awal pembelajaran guru tidak melakukan apersepi dan diakhir pembelajaran guru 

tidak menyimpulkan materi pelajaran. Pada saat mengerjakan soal yang sudah di 

aplikasikan dengan PBL (Problem Based Learning) masih banyak siswa yang 

ramai dengan kelompoknya. Pada saat pembelajaran dimulai, perhatian siswa 

belum sepenuhnya tertuju pada materi dan hal tersebut berlangsung sampai pada 

pertengahan kegiatan inti. Antusiasme siswa belum terlihat pada siklus I ini. 

Berikut hasil observasi minat belajar siswa secara rinci. 

Tabel 1 Hasil Observasi Minat Belajar Siswa Siklus I 

No Aspek Indikator 
Persentase Rata-

Rata 

Kriteria 

Keberhasilan 

1 Perhatian 
Memperhatikan guru saat 

proses pembelajaran 

63% 

62 % 75% 

2 
Ingin 

Tahu 

Menanyakan Materi yang 

belum dimengerti 

63% 

3 Keinginan 
Menjawab dan merespon 

pertanyaan guru 

64% 

4 
Rasa 

Senang 

Mengerjakan 

tugas dari guru 

63% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Perhitungan rata-rata persentase indikator minat belajar siswa siklus I 

diatas adalah sebagai berikut:  

     

            

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa pada siklus I rata-rata 

persentase indikator minat belajar siswa belum optimal atau belum mencapai 
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kriteria keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75% karena rata-rata persentase 

indikator minat belajar siswa pada siklus I baru mencapai 62%. Adapun persentase 

tiap indikator minat belajar siswa pada siklus I yaitu perhatian 63%, ingin tahu 

63%, keinginan 64% dan rasa senang 63%.  

Hasil kelompok dalam memecahkan masalah dibawah ini akan 

memberikan gambaran tentang hasil belajar siswa saat dilakukan tindakan 

penerapan metode pembelajaran PBL (Problem Based Learning). Nilai 75 adalah 

nilai KKM pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Rengat Barat.  

Hasil kelompok ini digunakan sebagai kontrol apakah peningkatan minat 

belajar siswa juga akan diikuti oleh peningkatan hasil belajar siswa. Tabel di 

bawah ini adalah hasil kelompok dalam pembelajaran menggunakan PBL 

(Problem Based Learning). 

Tabel 2 Hasil Belajar Kelompok Siswa Siklus I 

Nilai Jumlah Nilai Siswa Jumlah Siswa Persentase 
Kriteria 

Keberhasilan 

≤75 21 26 100% 80% 

≥75 5 26 100% 20% 

  Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang 

mencapai nilai KKM pada siklus I sebanyak 5 siswa dari 26 siswa atau baru 

mencapai persentase 20%. Oleh karena itu, belum berhasil mencapai kriteria 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%. Sedangkan 80% siswa yang belum 

mencapai KKM ada sebanyak 21 siswa. 

Berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran dan catatan lapangan 

setelah pelaksanaan pembelajaran siklus I, dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran IPS dengan menerapkan metode pembelajaran PBL 

(Problem Based Learning) dalam siklus I cukup baik, akan tetapi guru kurang 

optimal dalam penerapan metode PBL (Problem Based Learning). Penguasaan 

kelas masih kurang sehingga banyak siswa yang berbuat keramaian di kelas dan 

dibiarkan saja. Untuk itu perlu disusun rencana tindakan yang diperbaiki, rencana 

tindakan yang baru, ataupun yang dimodifikasi dari siklus sebelumnya pada siklus 

II agar mencapai kriteria keberhasilan. 

 

Siklus II 

Pembelajaran mata pelajaran IPS pada siklus II ini merupakan perbaikan dari 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dengan menggunakan metode 

pembelajaran PBL (Problem Based Learning). Dengan rencana yang sama 

bedanya yaitu dengan tambahan rencana seperti peningkatan kemampuan dalam 

menjelaskan kegiatan pembelajaran kepada siswa dengan meninyiapkan materi, 

peningkatan mengkontrol kelas dengan baik pada saat penerapan metode PBL 

(Problem Based Learning) dengan memberi perhatian lebih pada siswa yang ramai 

saat proses belajar mengajar, peningkatan dalam memanfaatkan waktu secara 

optimal dan efektif pada saat pembelajaran di kelas berlangsung. 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 

Januari 2018 jam pelajaran ke 7-8 dan Rabu tanggal 17 Januari 2018 jam pelajaran 

ke 4-5 dan dengan dijalankan sesuai rencana. Hasil pengamatan atau observasi 
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terhadap kegiatan guru pada siklus II dapat dikatakan belum optimal dan kurang 

sesuai dengan rencana tindakan walaupun guru mampu menjelaskan dan 

mengorganisasikan penerapan metode pembelajran PBL (Problem Based 

Learning) dengan lebih baik. Dalam memberikan penjelasan mengenai materi 

yang disertai dengan tanya jawab masih belum optimal. Pengelolaan kelas yang 

dilakukan oleh guru dalam siklus II belum menunjukkan perubahan yang berarti. 

Guru masih belum tegas dalam menegur siswa yang ramai dan membuat keributan 

di kelas. Penekanan dalam mengklarifikasi dan menyimpulkan materi pelajaran 

bersama siswa kurang. 

Selanjutnya, hasil pengamatan terhadap siswa pada siklus II ini adalah siswa 

terlihat bosan dalam mengikuti kegiatan pada awal pembelajaran. Pada kegiatan 

akhir, guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran. Akan tetapi, 

pada akhirnya guru yang memberikan kesimpulan karena siswa masih belum ada 

yang berani menyimpukan materi pelajaran. 

Secara umum pengamatan terhadap minat belajar siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran dapat dikatakan mengalami peningkatan dari siklus I. Akan 

tetapi rata-rata persentase indicator minat belajar siswa pada siklus II belum 

mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dibuktikan pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 3 Hasil Observasi Minat Belajar Siswa Siklus II 

No Aspek Indikator Presentase 

Rata-Rata 

Persentase 

Indikator 

Kriteria 

Keberhasilan 

1 Perhatian 
Memperhati kan guru saat 

proses pebelajaran 
62% 

70% 75% 

2 
Ingin 

Tahu 

Menanyakan materi yang 

belum dimengerti 
76% 

3 Keinginan 
Menjawab dan  merespon 

pertanyaan guru 84% 

4 
Rasa 

senang 

Mengerjakan tugas dari 

guru 
61% 

  Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Perhitungan rata-rata persentase indikator minat belajar siswa siklus II di 

atas adalah sebagai berikut:  

 
 

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa pada siklus II rata-rata 

persentase indikator minat belajar siswa belum optimal atau belum mencapai 

criteria keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75% karena rata-rata persentase 

indikator minat belajar siswa pada siklus II baru mencapai 70%. Adapun 

persentase tiap indikator minat belajar siswa pada siklus I yaitu perhatian 60%, 

ingin tahu 76%, keinginan 84% dan rasa senang 61%.  

Tabel dibawah ini adalah hasil belajar kelompok siswa setelah diterapkannya 

metode pembelajaran PBL (Problem Based Learning) : 
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Tabel 4 Hasil Belajar Kelompok Siswa Siklus II 

Nilai 
Jumlah 

Nilai Siswa 
Jumlah Siswa Persentase 

Kriteria 

Keberhasilan 

≤75 10 26 100% 40% 

≥75 16 26 100% 60% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang 

mencapai nilai KKM pada siklus II sebanyak 16 siswa dari 26 siswa atau baru 

mencapai persentase 60%. Oleh karena itu belum mencapai criteria keberhasilan 

yang ditetapkan yaitu 75%. Sedangkan 40% siswa yang belum mencapai KKM 

adalah sebanyak 10 siswa. 

Berdasarkan hasil obsevasi kegiatan pembelajaran dan catatan lapangan 

setelah pelaksanaan pembelajaran siklus II, dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

upaya peningkatan minat belajar siswa dengan metode pembelajaran PBL 

(Problem Based Learning) lebih baik dari siklus I. Akan tetapi, guru masih kurang 

optimal dalam penyampaian materi di awal pembelajaran, dalam memberikan 

motivasi kepada siswa masih belum optimal. Pengaruh penerapan metode 

pembelajaran PBL (Problem Based Learning) terhadap peningkatan minat belajar 

siswa dalam pelaksanaan pembelajaran IPS sudah lebih baik dibandingkan siklus I. 

Siswa mulai menunjukan adanya minat belajar IPS dengan baik. Siswa yang 

tadinya jarang membaca menjadi aktif membaca materi yang diberikan oleh guru. 

Terlihat mereka lebih antusias dalam mengikuti pelajaran.  

 

Siklus III 

 Pembelajaran mata pelajaran IPS pada siklus III ini merupakan perbaikan 

dari pelaksanaan pembelajaran pada siklus sebelumnya. Berdasarkan hasil refleksi 

pada siklus II maka ditambahkan rencana seperti mengelola kelas harus lebih baik 

dan harus dengan ketegasan, dengan menegur dan menindak lanjuti. Memberikan 

motivasi kepada siswa secara optimal dengan memberikan perhatian yang lebih 

khusunya pada siswa yang ramai. Serta memberikan reward untuk siswa yang 

bertanya dan memecahkan soal atau menanggapi pertanyaan guru. 

 Pelaksanaan pembelajaran siklus III dilaksanakan hari Selasa tanggal 23 

Januari 2018 pada jam pelajaran ke 7-8 dan Rabu tanggal 24 Januari 2018 pada 

jam pelajaran ke 4-5 sesuai dengan rencana diawal. Pengamatan terhadap kegiatan 

guru pada siklus III menunjukkan bahwa guru sudah dapat melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan baik dalam penerapan metode PBL (Problem Based 

Learning) Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru dalam siklus III ini jauh 

lebih baik dibandingkan siklus II. Guru mampu menjelaskan dan 

mengorganisasikan pembelajaran aktif dengan metode PBL (Problem Based 

Learning) secara lebih baik. Selain itu guru juga memberikan dorongan seperti 

memberikan motivasi kepada siswa untuk menumbuhkan minat belajar siswa di 

dalam kelas. 

 Siswa terlihat lebih berminat dalam proses pembelajaran didalam kelas. 

Siswa terlihat sangat bersemangat. Siswa juga lebih berani dalam menyampaikan 

ide maupun pendapatnya dalam menjawab pertanyaan guru. Selain itu siswa juga 

lebih berani bertanya. Siswa yang pada siklus sebelumnya terlihat pasif juga sudah 
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mulai aktif. Pada kegiatan akhir, siswa berpartisipasi aktif dengan cara 

menyimpulkan materi pelajaran bersama dengan guru hal ini menunjukan bahwa 

minat belajar sisiwa sudah baik sesuai dengan indikator minar belajar yang diukur. 

 Secara umum pengamatan terhadap minat belajar siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran pada siklus III terlihat mengalami peningkatan dari siklus 

II. Peningkatan dari siklus II tersebut mengakibatkan rata-rata persentase minat 

belajar siswa pada siklus III mencapai kriteria keberhasilan tindakan yang telah 

ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5 Hasil Observasi Minat Belajar Siswa Siklus III 

No Aspek Indikator Presentase 

Rata-Rata 

Persentase 

Indikator 

Kriteria 

Keberhasilan 

1 Perhatian 

Memperhatikan 

guru saat proses 

pembelajaran 

87% 

88% 75% 

2 Ingin Tahu 

Menanyakan materi 

yang belum 

dimengerti 

86% 

3 Keinginan 

Menjawab dan 

merespon petanyaan 

guru 

90% 

4 
Rasa 

Senang 

Mengerjakan 

tugas dari guru 
92% 

  Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Perhitungan rata-rata persentase indikator minat belajar siswa siklus III di 

atas adalah sebagai berikut: 

 

 
Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa pada siklus III rata-rata 

persentase indikator minat belajar siswa sudah optimal atau sudah mencapai 

kriteria keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75% karena rata-rata persentase 

indikator minat belajar siswa pada siklus III mencapai 88%. Adapun persentase 

tiap indikator minat belajar siswa pada siklus I yaitu perhatian 87%, ingin tahu 

86%, keinginan 90% dan rasa senang 92%.  

Tabel dibawah ini adalah hasil belajar kelompok siswa setelah diterapkannya 

metode pembelajaran PBL (Problem Based Learning). Tabel di bawah ini akan 

memberikan gambaran tentang peningkatan hasil belajar siswa dari siklus II ke 

siklus III. Hasil belajar ini digunakan sebagai kontrol apakah peningkatan minat 

belajar siswa juga akan diikuti oleh peningkatan hasil belajar siswa. siklus II.  
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Tabel 6 Hasil Belajar Kelompok Siswa Siklus III 

Nilai 
Jumlah 

Nilai Siswa 

Jumlah 

Siswa 
Persentase 

Kriteria 

Keberhasilan 

≤75 5 26 100% 20% 

≥75 21 26 100% 80% 

     Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang 

mencapai nilai KKM pada siklus III sebanyak 21 siswa dari 26 siswa atau baru 

mencapai persentase 80%. Oleh karena itu belum berhasil mencapai kriteria 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%. Sedangkan 20% siswa yang belum 

mencapai KKM ada sebanyak 5 siswa.  

hasil obsevasi kegiatan pembelajaran dan catatan lapangan setelah 

pelaksanaan pembelajaran siklus III, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan minat belajar siswa yang jauh lebih baik dari siklus-siklus 

sebelumnya. Pada siklus III, pengaruh penerapan metode pembelajaran PBL 

(Problem Based Learning) terhadap peningkatan minat belajar siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPS sangat besar. 

Siswa terlihat lebih berminat dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. 

Siswa juga lebih berani dalam menyampaikan ide maupun pendapatnya dalam 

menjawab pertanyaan guru. Selain itu siswa juga lebih berani bertanya, siswa yang 

pada siklus sebelumnya terlihat pasif juga sudah mulai aktif berpartisipasi di kelas. 

Guru sudah dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. 

Pengelolaan kelas yang dilakukan dalam siklus III ini jauh lebih baik dibandingkan 

siklus II. Guru mampu menjelaskan dan mengorganisasikan pembelajaran aktif 

dengan metode PBL (Problem Based Learning) secara lebih baik. Selain itu juga 

sudah memberikan motivasi kepada siswa agar lebih berperan aktif di dalam kelas. 

Respon siswa juga sangat baik. Siswa terlihat senang dan sangat 

bersemangat. Suasana kelas menjadi menyenangkandan kondusif. Minat siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran sudah terlihat dalam setiap tahap 

pembelajaran serta banyak dari siswa yang sudah fokus dengan pembelajaran yang 

dilakukan. Proses pembelajaran di kelas berlangsung dinamis. Hal tersebut 

ditandai dengan minat belajar siswa dalam menyampaikan pertanyaan dan 

memberi tanggapan terhadap pertanyaan guru sehingga suasana lebih hidup. 

Pada siklus III rata-rata persentase indikator minat belajar siswa sudah 

optimal atau sudah mencapai kriteria keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75% 

karena rata-rata persentase indikator minat belajar siswa pada siklus III mencapai 

88%. Selain itu, persentase siswa yang mencapai nilai 75 pada siklus ini sudah 

mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 75% bahkan melebihi. 

Persentase siswa kelas VII D yang berhasil mencapai nilai 75 adalah 80%.Selain 

itu, persentase siswa yang mencapai nilai 75 pada siklus ini sudah mencapai 

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 75% bahkan melebihi. Persentase 

siswa kelas VII D yang berhasil mencapai nilai 75 adalah 80%. Hal ini didukung 

dengan pengakuan sebagian besar siswa yang mengaku lebih menyenangkan dan 

mudah memahami materi setelah diterapkannya metode pembelajaran PBL 

(Problem Based Learning). 
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Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi yang dilakukan antara guru 

dengan peneliti pada siklus III, maka secara umum upaya perbaikan yang 

dilakukan dapat dikatakan berhasil atau dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

tindakan seperti yang telah dijelaskan pada BAB II terbukti atau diterima. 

 

Pembahasan 

Pengamatan terhadap kegiatan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan 

kelas telah efektif dibuktikan dengan minat belajar siswa mengalami peningkatan 

dari siklus II sebesar 18% menjadi 88%. Hal tersebut dikarenakan pada III ini guru 

menerapkan metode pembelajaran PBL (Problem Based Learning) ditambah 

dengan gambar dapat berikut disajikan tabel mengenai persentase hasil kelompok 

belajar siswa yang mencapai nilai KKM pada siklus I sampai siklus III 

Tabel 8 Peningkatan Hasil Belajar Kelompok Siswa Siklus I, II, dan III 

Nilai Siklus I Siklus II Siklus III 

≤75 80% 40% 20% 

≥75 20% 60% 80% 

Berdasarkan tabel 8 diatas, dapat diketahui bahwa pada hasil kelompok 

belajar siswa siklus I, persentase siswa yang mencapai nilai 75 belum mencapai 

kriteria keberhasilan yaitu 75% karena baru mencapai 20%. Hal yang sama juga 

terjadi pada hasil siklus II. Persentase siswa yang mencapai nilai 75 belum 

mencapai kriteria keberhasilan karena baru mencapai 60% sehingga perlu 

ditingkatkan lagi pada siklus III. Pada hasil siklus III siswa yang mencapai nilai 75 

sudah mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditentukan bahkan melebihi. Hasil 

siklus III menunjukkan bahwa besarnya persentase siswa yang telah mencapai nilai 

75 adalah 80%.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil deskripsi dan paparan data sebagaimana dikemukakan pada 

BAB IV dapat dikemukakan simpulan penelitian bahwa Penerapan metode 

pembelajaran PBL (Problem Based Learning) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini dibuktikan dengan persentase siswa yang mencapai nilai KKM pada 

siklus I sebesar 20% meningkat menjadi 60% pada siklus II. Selanjutnya masih 

mengalami peningkatan menjadi 80% pada siklus III. Hal ini berarti bahwa jumlah 

siswa yang mencapai nilai KKM (75) telah melampaui kriteria keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu 75%. 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti 

mempunyai beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru sebaiknya menerapkan metode pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning). Metode ini dapat diterapkan oleh guru IPS maupun guru bidang 

studi lain sebagai alternatif meningkatkan minat belajar siswa. 

2. Dalam penerapan metode pembelajaran PBL (Problem Based Learning) guru 

sebaiknya lebih kreatif dalam menyampaikan materi dan lebih memotivasikan 

siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik, sehingga setiap siswa 
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lebih siap dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

PBL (Problem Based Learning). 

3. Guru hendaknya menindak siswa yang membuat keributan atau keramaian 

dalam proses pembelajaran di kelas secara tegas sehingga dalam penerapan 

metode ataupun model pembelajaran aktif dapat berjalan lancar dan mencapai 

target yang di inginkan. 

4. Siswa hendaknya mempunyai minat belajar yang tinggi dalam setiap kegiatan 

pembelajaran karena manfaat dari minat belajar itu sangat banyak, salah 

satunya adalah dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran dan 

meningkatkan prestasi dan hasil belajar. 

5. Agar siswa lebih senang dalam mengikuti KBM, supaya terjalin komunikasi 

yang baik dengan sesama teman dalam memecahkan suatu masalah yang 

ditemui. Karena dengan rasa senang terhadap pelajaran dapat menumbuhkan 

minat belajar yang baik. 

6. Para peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan indikator minat belajar lebih 

luas lagi dari peneliti agar indikator-indikator yang ditampilkan siswa dapat 

diamati lebih detail.  
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