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ABSTRAK 

Penelitian ini merujuk pada rumusan masalah bagaimana penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada mata pelajaran IPA Kelas 
IX/1 SMP Negeri 4 Dolok Panribuan dan Bagaimana peningkatan hasil belajar 
siswa dalam penerapan model Problem Based Learning. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
pada mata pelajaran IPA serta mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas 

IX/1 SMP Negeri 4 Dolok Panribuan setelah diterapkan model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL). Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 
2018/2019.Penelitian ini menggunakan metode Action Research yang 

dilaksanakan pada dua Siklus dan setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu, 
perencanaa, pelaksanaan, observasi dan refleksi/revisi. Sasaran penelitian ini 

yaitu siswa KelasIX/1 yang berjumlah 24 orang. Hasil analisis dari Pra-siklus 
(50%), siklus I (66,6%), siklus II (100%) membuktikan bahwa ada peningkatan 
yang terjadi pada setiap siklus. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Penerapan 

Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPA.  
 

Kata Kunci : Problem Based Learning (Pbl), IPA, Hasil Belajar 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dinamika Pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat 

signifikan. Perkembangan baik maupun buruk dapat dilihat dari beberapa 
fenomena pendidikan yang ada. Berbagai perkembangan tersebut dapat dikaji hasil 

pendidikan itu sendiri. Salah satu adanya perkembangan pendidikan dapat ditandai 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi tanpa disadari membawa dampak yang cukup baik 

dalam dunia pendidikan. Dampak yang baik dapat membawa pada perubahan 
ditunjukkan dengan pendidikan yang berkualitas. Kualitas pendidikan dapat 

membawa pada kesempurnaan pendidikan di Indonesia.  
Kesempurnaan pada kualitas pendidikan di Indonesia yaitu ditentukan oleh 

seberapa pandai guru dalam mengatur dan memperbaiki proses pembelajaran agar 

tercapai hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal itu sendiri ditentukan oleh 
seberapa luas pengetahuan guru dalam mengelola metode, model dan media 

pembelajaran. Jika guru tetap menggunakan metode konvensional maka peserta 
didik kedepannya tidak akan ada perubahan, mereka tetap hanya mendengarkan 
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penjelasan guru kemudian mencatat dan seperti itu seterusnya. Perlunya 
pengembangan model tidak terlepas dengan tujuan pendidikan nasional yang 
tercantum pada Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, yaitu “Mengembangkan potensi potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggungjawab”.  

Oleh karena itu, berdasarkan perkembangan zaman dan anjuran dari 

pemerintah, guru pun dituntut harus memiliki kemampuan secara metodologis 
dalam hal perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalam 

penguasaan penggunaan model pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran itu 
sendiri merupakan salah satu upaya meningkatkan motivasi belajar yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Menurut Ngalimun 

(2012:27) Model Pembelajaran adalah suatu rancangan atau pola yang digunakan 
sebagai pedoman pembelajaran di kelas.Artinya model pembelajaran adalah suatu 

rancangan yang digunakan guru untuk melakukan pengajaran di kelas agar proses 
pembelajaran dapat tersusun dan tercapai secara maksimal sertaMetode mengajar 
akan lebih bervariasi dan hasilnya Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, 

sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti 
mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain- lain. 

Rendahnya hasil belajar IPA saat ini sangat banyak dikarenakan oleh 
kurangnya pemahan dan keterampilan proses siswa untuk menemukan dan 
mengungkapkan suatu permasalahan itu sendiri dan hal tersebut dikarenakan 

minimnya fasilitas dan perlengkapan siswa untuk melakukan praktek IPA secara 
langsung dan hanya berpatokan pada buku ataupun penjelasan guru saja. 

Pembelajaran IPA tidak dapat hanya dipelajari melalui teori saja melaikan harus 
diimbangi dengan suatu percobaan dan praktek-praktek yang bertujuan untuk 
meningkatkan keterampilan proses siswa, tetapi masih banyak juga yang sering 

terjadi guru hanya memberikan penjelasan yang ada pada buku saja tanpa 
mementingkan praktek-praktek ataupun keterampilan proses siswa dalam 

memecahkan suatu permasalahan yang dapat meningkatkan kemampuan siswa. 
Dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai hasil yang maksimal 
diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat agar PBM khususnya mata 

pelajaran IPA tersebut dapat mencapai hasil yang maksimal dan dari model-model 
pembelajaran yang ada Problem Based Learning (PBL) lah yang paling tepat 

karena model pembelajaran PBL dapat meningkatkan kreativitas dan memancing 
pengetahuan siswa untuk memecahkan permasalah dengan memalui suatu 
keterampilan proses. 

Problem Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang 
dikembangkan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan berfikir dan 

keterampilan memecahkan masalah pada siswa selama mereka mempelajari materi 
pembelajaran. Model ini memfasilitasi siswa untuk berperan aktif di dalam ke las 
melalui aktivitas memikirkan masalah yang berhubungan dengan kehidupan 

sehariharinya, menemukan prosedur yang diperlukan untuk menemmukan 
informasi yang dibutuhkan, memikirkan situasi konstektual, memecahkan 
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masalah, dan menyajikan solusi masalah tersebut (Delisle dalam 
Abidin,2014:159).  

Berdasarkan masalah yang terjadi penulis berasumsi bahwa sebagai solusi 

meningkatkan Hasil belajar siswa demi mencapai tingkat kualitas belajar yang 
maksimal asalah penerapan model Problem Based Learning (PBL), Maka peneliti 

mengambil judul “Penerapan Problem Based Learning (PBL) Sebagai Model 
Pembelajaran IPA Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IX/1 SMP 
Negeri 4 Dolok Panribuan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019.” 

 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka peneliti 
dapat mengidentifikasi permasalahansebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL)pada mata pelajaran IPA Kelas IX/1 SMP Negeri 4 Dolok Panribuan?  
2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dalam penerapan model Problem 

Based Learning (PBL)? 
 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan tersebut di atas, maka 
tujuan dari penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 
(PBL)pada mata pelajaran IPA Kelas IX/1 SMP Negeri 4 Dolok Panribuan 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa SMP Negeri 4 Dolok 

Panribuan setelah diterapkan model pembelajaran Problem Based Learning  
(PBL) pada mata pelajaran IPA Kelas IX/1 SMP Negeri 4 Dolok Panribuan 

 
Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi siswa, dapat membantu siswa dalam memahami dan menguasai mata 
pelajaran IPA secara nyata bukan hanya melalui hafalan.  

2. Bagi guru, Mampu meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran IPA serta 
Mendorong guru untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif dengan 
model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

3. Bagi sekolah, sebagai bahan referensi dan masukan untuk meningkatkan 
kualitas pengajaran dan pencapaian optimalisasi pendidikan.  

4. Bagi peneliti, menambah informasi serta wawasan pemikiran tentang 
pentingnya penggunaan media dalam proses pembelajaran.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara 
pendidik dengan peserta didik, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap 
muka maupun tidak langsung yaitu dengan menggunakan berbagai media.  

Menurut Sukamto dan Winatapura (dalam Apendi, 2016, hlm.14) model 
pembelajaran adalah “kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar bagi para siswa untuk 
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mencapai tujuan pembelajaran dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 
perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan pelaksanaan 
aktivitas belajar mengajar”.  

Sedangkan menurut Ngalimun (2012:27) berpendapat bahwa Model 
Pembelajaran adalah suatu rancangan atau pola yang digunakan sebagai pedoman 

pembelajaran di kelas.Artinya model pembelajaran adalah suatu rancangan yang 
digunakan guru untuk melakukan pengajaran di kelas.  

Dalam suatu model pembelajaran haruslah memuat petunjuk-petunjuk 

khusus (langkah pembelajaran) yang harus dilakukan oleh pendidik dalam 
melaksanakan aktivitas belajar mengajar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
adalah rancangan dan pola yang digunakan sebagai pedoman dalam proses 
pembelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap ataupun keterampilan 

demi tercapainya suatu tujuan pembelajaran. 
 

Model Problem Based Learning (PBL) 

Model PBL dikembangkan berdasarkan konsep-konsep yang dicetuskan oleh 
Jerome Bruner. Konsep tersebut adalah belajar penemuan atau discovery learning. 

Konsep tersebut memberikan dukungan teoritis terhadap pengembangan model 
PBL yang berorientasi pada kecakapan memproses informasi.  

Model Problem Based Learning (PBL) berakar dari keyakinan Dewey dalam 
Abidin (2014:158) bahwa guru harus mengajar dengan menarik naluri alami siswa 
untuk menyelidiki dan menciptakan. Dewey menulis bahwa pendekatan utama 

yang seyogyanya digunakan untuk setiap mata pelajaran di sekolah adalah 
pendekatan yang manpu merangsang pikiran siswa untuk memperoleh segala 

keterampilan belajar yang bersifat nonskolastik. Berdasarkan keyakinan ini, 
pembelajaran hendaknya senantiasa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa 
karena konteks alamiah ini memberikan sesuatu yang dapat dilakukan siswa, 

bukan sesuatu yang harus dipelajari, sehingga hal ini akan secara alamiah 
menuntut siswa berfikir dan mendapatkan hasil belajar yang alamiah pula.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, model PBL merupakan model 
pembelajaran yang menyediakan pengalaman otentik yang mendorong siswa untuk 
belajar aktif, mengonstruksi pengetahuan, dan mengintegrasikan konteks belajar 

disekolah dan belajar di kehidupan nyata secara alamiah. Model ini menempatkan 
situasi bermasalah sebagai pusat pembelajaran, menarik dan mempertahankan 

minat siswa, yang keduanya digunakan agar siswa mampu mengungkapkan 
pendapatnya tentang sesuatu secara multi perspektif. Dalam praktiknya siswa 
terlibat secara langsung dalam memecahkan masalah, mengidentifikasi akar 

masalah dan kondisi yang diperlukan untuk menghasilkan solusi yang baik, 
mengajar makna dan pemahaman, dan menjadi pembelajaran mandiri. 

Langkah- langkah model PBL telah dirumuskan secara beragam oleh bebrapa 
ahli pembelajaran. Sintak model PBL berikut merupakan sintak hasil 
pengembangan yang dilakukan atas sintak terdahulu. Abidin (2014:163-165) 

menyajikan hasil perkembangan tersebut dalam sebuah gambar yaitu sebagai 
berikut: 
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Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa tahapan model PBL 
menurut Abidin (2014:163-165) adalah sebagai berikut:  
a. Prapembelajaran Tahapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan guru di 

sebelum kegiatan pembelajaran iti dimulai. Pada tahap ini guru merancang 
mempersiapkan media dan sumber belajar, mengorganisasikan siswa. Dan 

menjelaskan prosedur pembelajaran.  
b. Fase 1: menemukan masalah Pada tahap ini siswa membaca masalah yang 

disajikan guru secara individu. Berdasarkan hasil membaca siswa menuliskan 

berbagai informasi penting , menemukan hal yang dianggap sebagai masalah, 
dan menentukan pentingnya masalah tersebut bagi dirinya secara individu. 

Tugas guru pada tahap ini adalah memotivasi siswa untuk mampu menemukan 
masalah.  

c. Fase 2: membangun struktur kerja Pada tahap ini siswa secara individu 

membangun struktur kerja yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah. 
Upaya membangun struktur kerja ini diawali dengan aktivitas siswa 

mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang masalah, apa yang ingin 
diketahui dari masalah, dan ide apa yang bisa digunakan untuk memecahkan 
masalah. Hal terakhir yang harus siswa lakukan pada tahap ini adalah 

merumuskan rencana aksi yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah. 
Tugas guru pada tahap ini adalah memberikan kesadaran akan pentingnya 

rencana aksi untuk memecahkan masalah.  
d. Fase 3: menetapkan masalah Pada tahap ini siswa menetapkan masalah yang 

dianggap paling penting atau masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan 

nyata. Masalah tersebut selanjutnya dikemas dalam bentuk pertanyaan menjadi 
sebuah rumusan masalah. Tugas guru pada tahap ini adalah mendorong siswa 

untuk menemukan masalah dan membantus siswa menyusun rumusan masalah.  
Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, 

sebagaimana model PBL juga memiliki kelemahan dan kelebihan yang perlu 

dicermati untuk keberhasilan penggunaannya. Menurut (Hariyanto, 2012, 152) 
kelebihan PBL antara lain Siswa akan terbiasa menghadapi masalah (problem 

posing) dan tertantang untuk menyelesaikan masalah tidak hanya terkait dengan 
pembelajaran di kelas tetapi juga menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan 
sehari-hari (real world),Memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi 

dengan temanteman, Makin mengakrabkan guru dengan siswa, Membiasakan 
siswa melakukan eksperimen dan selain kelebihan terdapat juga Kelemahan dari 

penerapan model ini antara lain Tidak banyak guru yang mampu mengantarkan 
siswa kepada pemecahan masalah. serta Seringkali memerlukan biaya yang mahal 
dan waktu yang panjang dan Aktivitas siswa di luar sekolah sulit dipantau.  

 

Pembelajaran IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan bagian dari ilmu pengetahuan 
atau sains yang semula berasal dari bahasa Inggris “science”. Kata “science” 
sendiri berasal dari bahasa Latin “scientia” yang berarti saya tahu. “science” terdiri 

dari social sciences (ilmu pengetahuan social) dan natural science (ilmu 
pengetahuan alam). Namun, dalam perkembangannya science sering 

diterjemahkan sebagai sains yang berarti ilmu pengetahuan alam saja, walaupun 
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pengertian ini kurang tepat dan bertentangan dengan etimologi (Jujun 
Suriasumantri, 1998: 299) dalam Trianto (2012:136).  

Pembelajaran IPA sebagaimana tujuan pendidikan dalam taksonomi Bloom, 

bahwa pembelajaran dapat memberikan pengetahuan (kognitif), sebuah 
keterampilan (psikomotorik), kemampuan sikap ilmiah (afektif), pemahaman, 

kebiasaan, dan apresiasi (David R. Krathwohl, 2002:261). Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis sehingga 
IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 
penemuan 

Dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam adalah sekumpulan 
pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang berupa fakta-fakta yang 
diperoleh dari gejala-gejala alam yang berkembang melalui metode ilmiah dan 

sikap ilmiah. Ilmu Pengetahuan Alam didefinisikan sebagai pengetahuan yang 
diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan deduksi 

untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. 
Ada tiga kemampuan dalam IPA, yaitu kemampuan untuk mengetahui apa yang 
diamati, kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diamati dan kemampuan 

untuk menguji tindak lanjut hasil eksperimen, serta dikembangkannya sikap 
ilmiah. 

 

Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Setelah suatu proses belajar berakhir, maka siswa  
memperoleh suatu hasil belajar. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam 

proses pembelajaran. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan 
pembelajaran adalah hasil belajar. Hasil belajar digunakan untuk mengetahui 
sebatas mana siswa dapat memahami serta mengerti materi tersebut 

Hasil belajar merupakan pengukuran dari penilaian kegiatan belajar atau 
proses belajar yang dinyatakan dalam symbol, huruf maupun kalimat yang 

menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu.  
Menurut Susanto (2013:5) perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari belajar.  

Menurut Sudjana (2009:3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada 
hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian 

yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotor.  
Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, dapat penulis simpulkan bahwa 

hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa setelah siswa tersebut 

melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran serta bukti keberhasilan yang telah 
dicapai oleh seseorang dengan melibatkan aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotor, yang dinyatakan dalam symbol, huruf maupun kalimat.  
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013:2) Metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta                 Volume IV, Nomor 4, Desember 2018 

Jusniar Siringoringo   560 

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu 
cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Sedangkan Menurut Darmadi (2013:153) 
Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-
ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di 

atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk 
memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas merupakan terjemahan dari classroom action research, 
yaitu action research yang dilakukan di kelas. Action research, sesuai dengan arti 

katanya, diterjemahkan menjadi penelitian tindakan.  
 

Subyek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa-siswi SMP Negeri 4 Dolok Panribuan 
KelasIX/1 yang berjumlah 24 siswa tahun pelajaran 2018/2019. Waktu penelitian 

adalah waktu berlangsungnya penelitian yang sedang dilangsungkan. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September Semester ganjil tahun 
2018/2019. Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di 
SMP Negeri 4 Dolok Panribuan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019  

 
Rancangan Penelitian 

Desain Penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian akan berguna bagi 
semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, karena langkah dalam 

melakukan penelitian mengacu kepada desain penelitian yang telah dibuat.  
 
Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah 
yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. 
Berdasarkan diatas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data adalah 

proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkap fenomena, lokasi atau 

kondisi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian serta untuk memperoleh 
informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan menggunakan cara sebagai berikut:  
1. Teknik Pengamatan/Observasi, Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua 
di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.  

2. Teknik Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan 
catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 
atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, 
peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar 

hidup, sketsa dan lain- lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya 
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seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain- lain. Studi dokumen 
merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 
penelitian kualitatif.  

3. Tes, Tes adalah sebuah alat ukur yang digunakan dalam penelitian dilakukan 
peneliti untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan peserta didik dalam 

pembelajaran. Tes yang diberikan adalah soal evaluasi bentuk uraian soal di 
akhir pembelajaran. Tes tersebut bertujuan untuk mengukur ketercapaian 
indikator pembelajaran masing-masing siswa. jumlah soal sebanyak 10 butir, 

yang dikerjakan secara individual berbentuk soal pilihan ganda. Pemberian tes 
ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan aspek kognitif siswa.  

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 
sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244). 
Dalam rangka menyusun dan mengolah data yang terkumpul sehingga dapat 

menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka 

digunakan analisis data kuantitatif dan pada metode observasi digunakan data 
kualitatif. Cara penghitungan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam 

proses belajar mengajar sebagai berikut.  
1. Merekapitulasi hasil tes 
2. Menghitung jumlah skor yang tercapai dan prosentasenya untuk masing-

masing siswa dengan menggunakan rumus ketuntasan belajar seperti yang 
terdapat dalam buku petunjuk teknis penilaian yaitu siswa dikatakan tuntas 

secara individual jika mendapatkan nilai minimal 71, sedangkan secara 
klasikal dikatakan tuntas belajar jika jumlah siswa yang tuntas secara individu 
mencapai 85% yang telah mencapai daya serap lebih dari sama dengan 71%.  

3. Menganalisa hasil observasi yang dilakukan oleh guru sendiri selama kegiatan 
belajar mengajar berlangsung. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Suatu pokok bahasan atau sub pokok bahasan dianggap tuntas secara klasikal 
jika siswa yang mendapat nilai 71 lebih dari atau sama dengan 85%,sedangkan 

seorang siswa dinyatakan tuntas belajar pada pokok bahasan atau sub pokok 
bahasan tertentu jika mendapat nilai minimal 71.  

Pada Bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasannya. 

Paparandan pembahasan hasil penelitian diskripsikan secara runtun sesuai dengan 
rumusan masalah dan tujuan penelitian. Paparan data dibedakan dalam tiga 

tahapan yaitu hasil refleksi awal, hasil siklus I dan II. Untuk pembahasan hasil 
penelitian akan memperhatikan pedoman pengambilan keputusan yang telah 
ditetapkan pada Bab sebelumnya. 
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Pra-Siklus 

Sebelum dilakukan pembelajaran dengan model Problem Based Learning  
(PBL) pada tindakan siklus I, peneliti melakukan refleksi terlebih dulu dengan 

mengamati hasil belajar siswa di kelas. Sehingga dapat diperoleh persentase 
tentang nilai hasil belajar IPA siswa kelas IX/1 SMP Negeri 4 Dolok Panribuan, 

dapat dijelaskan rincian perolehan ketuntasan siswa pada tabel berikut ini: 
 

Tabel 1. Rekapitulasi Kategori Hasil Belajar IPA Refleksi Awal / Pra Siklus  

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas 12 50 % 

2 Tidak Tuntas 12 50 % 

Jumlah 24 100% 

Sumber : Hasil penelitian (2018) diolah 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa siswa yang tuntas dengan 

menggunakan metode ceramah tanpa penggunaan model pembelajaran Problem 
Based Learning (PBL) adalah sebesar 50% dan jumlah siswa yang tuntaspun 
presentasinya masih sama yaitu sebesar 50%. Hal tersebut dapat dimaklumi 

mengingat penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat dalam proses 
pembelajaran, akibatnya menyebabkan hasil belajar siswa kurang maksimal dan 

banyak siswa yang belum memperoleh ketuntasan nilai dalam pembelajaran. Oleh 
karena itu peneliti mengambil kesimpulan untuk menerapkan penggunaan model 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPAyang lebih bervariatif dan menarik. Karena hasil 
perolehan Pra-Siklus masih jauh di bawah nilai kriteria, maka peneliti memutuskan 

untuk menerapkan model tersebut di dalam Siklus I dan Siklus II dan siklus 
lanjutan jika di perlukan. Dan lebih jelasnya dapat dilihat melalui grafik hasil 
belajar pada pra-siklus sebagai berikut : 

 

Siklus I 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 
dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat pengajaran yang 
mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan 

pada tanggal 20 Agustus s.d 6 September Tahun 2018/2019 di Kelas IX/1 jumlah 
siswa adalah 24 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun 

proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. 
Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar 
mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan tujuan 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang 

telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut.  
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Tabel 2. Rekapitulasi Kategori Hasil Belajar IPA Siklus I 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas 16 66.6 % 

2 Tidak Tuntas 8 33% 

Jumlah 24 100% 

Sumber : Hasil penelitian (2018) diolah 
 

Berdasarkan tabel diatas tersebut dijelaskan bahwa siswa dikelas yang tuntas 
dalam pelajaran IPA dengan model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

adalah sebanyak 16 siswa atau sebesar sebesar 66.6% sebaliknya sebesar 8% siswa 
masih belum tuntas dalam penerapan model pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL). Dikarenakan hasil pembelajaran siklus I masih banyak siswa 

yang belum mendapatkan nilai kriteria ketuntasan, untuk itu perlu dilakukan 
tindakan siklus II guna untuk memperbaiki semua nilai siswa kelas IX/1 SMP 

Negeri 4 Dolok Panribuan.  
Refleksi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi 

dari hasil pengamatan yaitu Guru kurang maksimal dalam memotivasi siswa dan 

dalam menyampaikan tujuan pembelajaran serta Guru kurang maksimal dalam 
pengelolaan waktu dan Siswa kurang aktif selama pembelajaran berlangsung.  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini masih terdapat 
kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya  
maka Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana siswa diajak untuk terlibat langsung 
dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan serta Guru perlu mendistribusikan 

waktu secara baik dengan menambahkan informasi- informasi yang dirasa perlu 
dan memberi catatan dan Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam 
memotivasi siswa sehingga siswa bisa lebih antusias.  

 

Siklus II 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 
dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif 2 dan alat-alat pengajaran yang 
mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan 

pada tanggal 10 September s.d 27 September 2018/2019.Kelas IX/1 dengan 
jumlah siswa 24 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun 

proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan 
revisi pada siklus I, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak 
terulang lagi pada siklus II. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan 

dengan pelaksanaan belajar mengajar.  
Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang 
telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif II. Adapun data 
hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut.  
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Tabel 3. Rekapitulasi Kategori Hasil Belajar IPA Siklus II 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas 24 100 % 

2 Tidak Tuntas 0 0 % 

Jumlah 24 100% 

Sumber : Hasil penelitian (2018) diolah 
 
Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 71 dan 

ketuntasan belajar mencapai 100 % atau 24 siswa dari 24 siswa sudah tuntas 
belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara 

klasikal telah mengalami peningkatan dari siklus I. Adanya peningkatan 
kemampuan berbicara siswa ini karena setelah guru menginformasikan bahwa 
setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga pada pertemuan 

berikutnya siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu siswa juga sudah mulai 
mengerti apa yang dimaksudkan dan diinginkan guru dengan menerapkan 

pembelajaran dengan Model Problem Based Learning (PBL). 
RefleksiPada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik 

maupun yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan 

pembelajaran dengan Model Problem Based Learning (PBL). Dari data-data yang 
telah diperoleh dapat diuraikan yaitu Selama proses belajar mengajar guru telah 

melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek 
yang belum sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing-masing 
aspek cukup besar serta Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa 

aktif selama proses belajar berlangsung dan masih terdapat Kekurangan pada 
siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga 

menjadi lebih baik dan hasilnya Kemampuan berbicara siswa pada siklus II 
mencapai ketuntasan  

Pada siklus II guru telah menerapkan pembelajaran dengan Model Problem 

Based Learning (PBL) dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta 
kemampuan berbicara siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan 

dengan baik. Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu 
diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan 
mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses 

belajar mengajar selanjutnya penerapan model pengajaran Model Problem Based 
Leraning (PBL) dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 
 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil perolehan nilai Pra-Siklus, Siklus I, Siklus II, bahwa hasil 
belajar IPA siswa dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

mengalami peningkatan. Dan dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan 
tindakan dan setelah dilakukan tindakan oleh guru terlihat mengalami peningkatan 
yang signifikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya denga n 

melakukan tindakan observasi diperoleh hasil penilaian terhadap hasil belajar 
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siswa pada pra-siklus, siklus I, siklus II dalam hasil belajar siswa dapat dijelaskan 
dalam tabel dan grafik sebagai berikut : 

 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Belajar IPA Siswa 

Pra-Siklus, Siklus I dan Siklus II 

Persentase Tindakan 

Keterangan 
Pra-Siklus Siklus I 

Siklus 

II 

50% 66.6% 100% Meningkat 

Sumber : Hasil penelitian (2018) diolah 
 

 
Sumber : Hasil penelitian (2018) diolah 

 
Pada pra-siklus rata-rata hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa di kelas 

XI/1 adalah sebesar 50%. Capaian tersebut masih jauh dari kriteria minimal, oleh 
karena itudilanjutkan penelitian dengan menggunakan model Problem Based 

Learning (PBL) untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pencapaian keberhasilan 
didapatkan dari hasil rata-rata belajar siswa melalui penggunaan modelProblem 
Based Learning (PBL) tersebut meningkat dibandingkan dengan hasil pra-siklus 

yang mengalami peningkatan sebesar 50%, hal tersebut menunjukkan bahwa 
modelProblem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dan pada hasilnyamenunjukkan bahwa pencapaian penilaian pada siklus II 
didapatkan hasil rata-rata sebesar 85% yang masuk dalam kategori baik, hasil ini 
meningkat sebesar 14%. 

Sehingga dinilai tindakan yang dilakukan pada siklus II sudah berhasil 
memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditentukan, untuk itu tidak perlu adanya 
perlakukan tindakan pada siklus berikutnya. Sehingga proses pembelajaran dengan 

menerapkan media promosi yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa berakhir pada siklus II.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Penerapan Problem Based 
Learning (PBL) Sebagai Model Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Hasil 
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Belajar Siswa Kelas IX/1 SMP Negeri 4 Dolok Panribuan Semester Ganjil Tahun 
Ajaran 2018/2019 yang telah dipaparkan selama dua siklus, hasil seluruh 
pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPA dengan presentase pada Pra-Siklus sebesar 

50%, Siklus I sebesar 66.6%, Siklus II sebesar 100% serta Model pengajaran 
Problem Based Learning  (PBL) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 
IPAdan Model pengajaran Problem Based Learning (PBL) dapat menjadikan 

siswa merasa dirinya mendapat perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan 
pendapat, gagasan, ide dan pertanyaan.  

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dan dari uraian sebelumnya agar proses 

belajar mengajar IPA lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi 
siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk melaksanakan model Problem Based Learning (PBL) memerlukan 
persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau 
memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan pembelajaran dengan 

model Problem Based Learning (PBL) dalam proses belajar mengajar 
sehingga diperoleh hasil yang optimal.  

2. Dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa, guru hendaknya lebih sering 
melatih siswa dengan berbagai metode atau model pembelajaran, walau dalam 
taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan 

baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau 
mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 
dilakukan di SMP Negeri 4 Dolok Panribuan kelas XI/1 Semester Ganjil 
Tahun Ajaran 2018/2019 

4. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar 
diperoleh hasil yang lebih baik. 
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