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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar terhadap 

materi listrik dinamis melalui proses pembelajaran berbasis masalah di kelas IX 1 

SMP Negeri 1 Grobogan Tahun Pelajaran 2018/2019. Penelitian ini dilaksanakan 

di SMP Negeri 1 Grobogan Semester Gasal Tahun Pelajaran 2018/2019 pada 

bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 di kelas IX 1 yang terdiri 

atas 38 siswa. Hasil ulangan harian meningkat dari siklus I dan siklus II. Hal ini 

dapat dilihat dari kondisi awal pembelajaran dengan hasil rata-rata nilai ulangan  

pada prasiklus sebesar 70,32 dengan ketuntasan 66%. Setelah diterapkan model 

pembelajaran berbasis masalah pada siklus I hasil rata-rata nilai ulangan sebesar 

81,53 dengan ketuntasan 85% dan pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 84,79 

dengan ketuntasan 90%. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa 

penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas IX 1 SMP Negeri 1 Grobogan  Tahun Pelajaran 2018/2019 

pada materi listrik dinamis. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah, Prestasi Belajar IPA, Listrik 

Dinamis 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Pengamatan pada awal pelaksanaan proses belajar mengajar IPA di SMP 

Negeri 1 Grobogan Kabupaten Grobogan kelas IX 1 menunjukan bahwa sebagian 

besar siswa kurang bergairah, kurang aktif dan cenderung pasif. Hal ini 

ditunjukkan oleh sikap siswa yang kurang antusias ketika pelajaran akan 

berlangsung. Setelah guru memberikan apersepsi dan memberikan beberapa 

pertanyaan untuk menggali potensi awal siswa ternyata respon umpan balik dari 

siswa terhadap pertanyaan guru sangat rendah. Siswa diminta guru untuk membaca 

petunjuk praktikum dalam LKS, tetapi siswa kurang serius membacanya. Guru 

selanjutnya melakukan demonstrasi rangakian arus listrik dan memberikan 

penjelasan satu persatu alat dan bahan yang digunakan, sebagian siswa kurang 

memusatkan perhatian pada pembelajaran, kurang aktif dan sebagian besar siswa 

merasa takut membacakan hasil pengamatan praktikum. 

Beberapa asumsi tentang rendahnya motivasi siswa terhadap pembelajaran 
IPA akan berdampak rendahnya prestasi belajar siswa jika tidak segera diatasi. 

Setelah dilakukan observasi dan wawancara dengan siswa, sharing dengan guru 

kolaborator, dan data perolehan nilai yang sesuai KKM/ batas tuntas ≥ 75 hanya 
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berjumlah 13 siswa dan yang tidak tuntas 26 siswa. Melihat nilai ulangan harian 

kelas IX 1 tersebut maka faktor utama yang dirasakan sebagai penyebab rendahnya 

prestasi yang berarti kurangnya penguasaan materi ajar siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar IPA adalah guru kurang menerapkan metode–metode 

pembelajaran variatif dan menarik. Sebagai seorang guru dituntut untuk dapat 

berkomunikasi secara efektif dengan siswanya yang selalu bertanya-tanya tentang 

alasan dari sesuatu, arti dari sesuatu, dan hubungan dari apa yang mereka pelajari. 

Guru sebagai fasilitator dituntut kreatif dan inovatif menerapkan metode–metode 

pembelajaran yang lebih disukai siswa dan dapat meningkatkan keaktifannya. 

Kenyataan di SMP Negeri 1 Grobogan kecenderungan para guru 

menggunakan metode mengajar yang kurang melibatkan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar seperti ceramah lebih dominan, meskipun metode mengajar 

beberapa metode ataupun pendekatan inovatif seperti Pembelajaran berbasis 

masalah (Problem Based Learning), inkuiri, diskusi, eksperimen, pengajaraan 

otentik, demonstrasi, observasi, pengajaran berbasis kerja, jigsaw, STAD, TGT 

dan masih banyak metode lainnya yang sudah dilatihkan. Sehingga dalam kegiatan 

belajar mengajar IPA kurang menyenangkan. 

Pendekatan pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) 

adalah salah satu alternatif dari sekian banyak pendekatan inovatif yang sesuai 

dengan karakteristik pembelajaran IPA. Dalam buku materi Bimbingan Teknis 

Kurikulum 2013 SMP Tahun 2018 disebutkan bahwa ”Pembelajaran berbasis 

masalah adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan 

sehari-hari (otentik) yang bersifat terbuka (open-ended) untuk diselesaikan oleh 

peserta didik untuk mengembangkan ketrampilan berfikir, ketrampilan 

menyelesaikan masalah, ketrampilan sosial, ketrampilan untuk belajar mandiri, 

dan membangun atau memperoleh pengetahuan baru” (Kemdikbud, 2018:48). 

Agar pendekatan berbasis masalah lebih efektif dan efisien maka dalam 

melaksanakan pendekatan tersebut dapat juga diterapkan metode-metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dari materi maupun model 

pembelajarannya.  

Berdasarkan uraian di atas dilakukan penelitian dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis masalah  untuk meningkatkan prestasi belajar IPA  materi 

listrik dinamis pada siswa kelas IX 1 SMP Negeri 1 Grobogan Tahun Pelajaran 

2018/2019.   

 

Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini  adalah: “Apakah dengan model pembelajaran berbasis masalah 

dapat meningkatkan prestasi belajar IPA materi listrik dinamis pada siswa kelas IX 

1 SMP Negeri 1 Grobogan Tahun Pelajaran 2018/2019?” 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar IPA materi 
listrik dinamis melalui model pembelajaran berbasis masalah pada siswa Kelas IX  

1 SMP Negeri 1 Grobogan Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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KAJIAN PUSTAKA 

Secara sederhana, istilah pembelajaran (instruction) bermakna sebagai 

upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai 

upaya (effort) dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian 

tujuan yang telah direncanakan. (Abdul Majid, 2014:4). Pembelajaran dapat pula 

dipandang sebagai kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional 

untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan 

sumber belajar. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh siswa. Menurut 

Corey dalam (Abdul Majid, 2014:4) pembelajaran adalah proses dimana 

lingkungan seseorang secara di sengaja dikelola untuk memungkinkan turut serta 

dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan 

respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subjek khusus dari 

pendidikan. UU SPN No. 20 Tahun 2003 dalam (Abdul Majid, 2014:4) 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Dalam pembelajaran guru harus memahami hakekat materi pelajaran yang 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa dan memahami berbagai model 

pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa untuk belajar dengan 

perencanaan  pengajaran  yang matang  oleh guru. Belajar dan pembelajaran 

diarahkan untuk membangun kemampuan berpikir dan kemampuan menguasai 

pelajaran,  dimana pengetahuan itu sumbernya dari luar diri,  tetapi dikonstruksi 

dalam individu siswa. 

Jadi pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk 

membantu siswa mempelajari kemampuan atau nilai yang baru dalam suatu proses 

yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan dan evaluasi dalam konteks 

kegiatan belajar mengajar. 

Dalam buku materi Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SMP Tahun 2018 

disebutkan bahwa ”Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang 

menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari (otentik) yang bersifat 

terbuka (open-ended) untuk diselesaikan oleh peserta didik untuk mengembangkan 

ketrampilan berfikir, ketrampilan menyelesaikan masalah, ketrampilan sosial, 

ketrampilan untuk belajar mandiri, dan membangun atau memperoleh pengetahuan 

baru” (Kemdikbud, 2018:48). Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk 

merangsang berpikir tingkat tinggi dalam situasi berorientasi masalah,  termasuk 

belajar bagaimana belajar. “PBL membangun permasalahan di sekitar dunia nyata, 

mempunyai keuntungan dalam memecahkan masalah dan memotivasi siswa 

berhasil. Pada saat ada terlalu banyak penekanan atas ketrampilan dan 

pengetahuan individu. 

Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah adalah menyajikan 

masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. 

Pembelajaran berbasis masalah tidak dapat dilaksanakan apabila guru tidak 

mengembangkan lingkungan kelas yang memungkinkan terjadinya penukaran ide 
secara terbuka. Intinya siswa dihadapkan situasi masalah yang otentik dan 

bermakna yang dapat menantang siswa untuk memecahkannya. 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta                        Volume V, Nomor 1, Maret 2019 

 

Pudjijatmo  67 

Pembelajarann berbasis masalah dicirikan oleh siswa bekerja sama satu 

sama lain (paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil). Bekerja 

sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas 

kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk 

mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berpikir.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian 

ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu 

teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat 

dicapai. 

 

Subjek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kelas IX 1 SMP Negeri 1 Grobogan  Kabupaten 

Grobogan Tahun pelajaran 2018/2019. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

terhadap guru dan siswa kelas IX 1 yang terdiri dari 38 siswa, 20 siswa perempuan 

dan 18 siswa laki-laki. Obyek penelitian adalah meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada materi listrik dinamis.   

 

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Data tentang aktivitas siswa dalam pembelajaran, diperoleh melalui lembar 

observasi.  Data prestasi belajar diperoleh melalui ulangan (tes). Sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode 

penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data 

yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai 

siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Untuk mengalisis tingkat keberhasilan 

atau persentase keberhasilan siswa setelah proses belajar mengajar setiap 

putarannya dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis 

pada setiap akhir siklus. Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik 

sederhana yaitu: 

 

Untuk Menilai Ulangan atau Tes Formatif  

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang 

selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga 

diperoleh rata-rata tes formatif dapat dirumuskan: 

    




N

X
X  

 Dengan  : X    = Nilai rata-rata 

         Σ X  = Jumlah semua nilai siswa 

      Σ N = Jumlah siswa 
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Untuk Ketuntasan Belajar 

Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan secara 

klasikal. Seorang siswa telah tuntas belajar bila telah mencapai skor 75% atau nilai 

75, dan kelas disebut tuntas belajar bila di kelas tersebut terdapat 85% yang telah 

mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan 75%. Untuk menghitung 

persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pra Siklus 

Sebelum pelaksanaan tindakan kelas, guru menyampaikan materi 

menganalisis kuat arus listrik dengan metode seperti biasa, yaitu ceramah 

bervariasi. Pembelajaran dilaksanakan di kelas IX 1 pada hari Senin, 6 Agustus 

2018, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) diawali dengan apersepsi konsep arus 

listrik yang diketahui siswa.  

Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, guru mengadakan tes 

ulangan dan angket setelah akhir pembelajaran. Kemudian mengadakan diskusi 

secara khusus dengan guru–guru IPA  untuk mendapatkan refleksi awal yang akan 

digunakan sebagai dasar menentukan fokus masalah penelitian ini. Hasil akhir dari 

proses pembelajaran tersebut diakhiri dengan ulangan. Setelah dilakukan ulangan, 

hasilnya ditunjukkan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1. Hasil Angket Siswa Sebagai Refleksi Awal. 

No Aspek 
Penilaian 

Ya(%) Tdk(%) 

1 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Apakah IPA merupakan pelajaran  sulit 

Apakah guru pernah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif. 

Apakah anda merasa senang dengan metode 

yang digunakan guru selama ini 

Apakah anda merasa termotivasi dalam 

mengikuti pelajaran 

Apakah anda menginginkan model 

pembelajaran yang lebih vareatif 

Apakah anda puas dengan hasil ulangan yang 

anda peroleh 

56,25 

0 

 

46,88 

 

37,50 

 

100 

 

15,63 

 

43,75 

100 

 

53,12 

 

62,50 

 

0 

 

84,37 

 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Dari hasil angket siswa yang terlihat pada tabel 1. menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa kelas IX 1 SMP Negeri 1 Grobogan menyatakan IPA 

merupakan pelajaran sulit (56,25 %) dan 84,37 % siswa merasa tidak puas 

terhadap hasil ulangan yang diperolehnya. Siswa merasa jenuh dengan metode 
mengajar yang diterapkan selama ini. Semua siswa menginginkan model 

pembelajaran yang variatif dan dapat menumbuhkan semangat belajar. 

∑ Siswa yang tuntas belajar 

∑ Siswa 
P= X 100% 
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Berdasarkan pengamatan yang dilakuakan observer terhadap kinerja guru, 

terangkum pada tabel 2. 

Tabel 2. Data pengamatan kegiatan pembelajaran prasiklus. 

No Penelitian di Prasiklus  Skor kinerja Katagori   

1 IX 1 Prasiklus 7,10 Baik 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Hasil monitoring guru terhadap aktivitas siswa pada prasiklus masih 

tampak canggung, belum kompak dalam kelompok, masih merasa takut-takut 

melakukan kegiatan, bertanya pada guru dan takut melakukan presentasi di depan 

kelas.   

 

Siklus I 

Perencanaan Tindakan 

 Perencanaan tindakan yang dilakukan pada siklus I merupakan perbaikan 

pada prasiklus. Peneliti memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk 

lebih berperan aktif dalam pembelajaran terutama pendekatan pembelajaran 

berbasis masalah. 

 

Pelaksanaan tindakan. 

Tindakan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, di 

kelas IX1. Materi ajar yang disajikan pada siklus I mengenai Gaya Gerak Listrik 

(GGL). Guru memberikan penekanan dan penguatan pada materi ajar Gaya Gerak 

Listrik (GGL). Pada akhir kegiatan inti diadakan evaluasi secara individu. Pada 

kegiatan penutup guru mengajak siswa melakukan refleksi tanya jawab tentang 

materi ajar yang baru saja dipelajari dan membuat rangkuman. Guru memberikan 

tugas rumah dan menyampaikan materi ajar pada pertemuan yang akan datang. 

 

Pengamatan 

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, diadakan pengamatan dan 

penilaian terhadap guru dan siswa. Pengamatan dan penilaian terhadap guru 

diadakan oleh observer dengan mengisi lembar observasi pengelolaan 

pembelajaran berbasis masalah. Pengamatan keaktivan siswa oleh observer dengan 

cara mengisi lembar observasi.  

 

Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi selama pelaksanaan siklus I, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk rencana tindakan siklus 

II. Dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan, guru telah berusaha tampil 

dengan baik dan memenuhi seluruh aspek pembelajaran berbasis masalah. 

Beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan pembelajaran adalah guru 

masih kurang membimbing siswa sehingga dapat menggunakan waktu yang efektif 

dan efisien dalam hal diskusi kelompok, memecahkan masalah dan presentasi hasil 

kinerjanya. Untuk mengatai hal tersebut guru dan observer saling memberikan 

masukan agar pada siklus berikutnya peneliti tampil lebih baik. Dari hasil 

observasi terdapat satu atau dua dalam masing-masing kelompok yang kurang 
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peduli terhadap kerja yang dilakukan temannya. Untuk mengatasi guru pada siklus 

II berusaha membimbing siswa secara menyeluruh pada semua kelompok. 

 

Hasil tindakan Pada Siklus I 

Berdasarkan pengamatan yang dilakuakan observer terhadap kinerja 

peneliti sesuai sintak proses pembelajaran berbasis masalah, dilaporkan  pada tabel 

3. 

Tabel 3. Data pengamatan kegiatan pembelajaran siklus I. 

No Penelitian di Siklus Skor kinerja Katagori 

1 Kelas IX 1 I 7,60 Baik 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)  

 Dari data pengamatan prasiklus ke siklus I pengelolaan proses 

pembelajaran berbasis masalah mengalami peningkatan. Kinerja peneliti masih 

perlu ditingkatakan pada siklus berikutnya. 

 

Siklus II 

Perencanaan Tindakan 

 Berdasakan hasil refleksi siklus I maka direncanakan tindakan pada siklus 

II sebagai berikut: menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan 

instrumen penelitian yang berupa lembar observasi siswa, kartu soal dan kunci 

jawaban. Menyiapkan lembar observasi pengelolaan pembelajaran berbasis 

masalah dan alat pembelajaran. 

 

Pelaksanaan Tindakan 

 Siklus II ini dilaksanakan pada hari Senin, 15 Oktober 2018. Pada 

pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan dengan kegiatan pendahuluan yang 

berupa apersepsi untuk mengingat kembali materi Gaya Gerak Listrik (GGL) pada 

siklus I.  

 Pada kegiatan penutup siswa diajak melakukan refleksi dan membuat 

rangkuman materi ajar Energi dan daya listrik. Guru memberikan tugas dan 

menyampaikan materi ajar pada pertemuan berikutnya. 

 

Pengamatan 

 Selama proses pembelajaran berlangsung, diadakan pengamatan dan 

penilaian terhadap kinerja guru dan siswa. Pengamatan dan penilaian terhadap 

guru dilakukan oleh observer dengan mengisi lembar observasi pengelolaan 

pembelajaran berbasis masalah. Pada akhir pembelajaran diadakan 

evaluasi/ulangan untuk mengetahui perkembangan prestasi siswa. 

 

Refleksi 

 Berdasarkan hasil observasi  dan hasil ulangan selama siklus II 

berlangsung diperoleh data bahwa guru  telah berhasil menerapkan pembelajaran 

berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah telah berlangsung dengan 

katagori baik. Pembelajaran berbasis masalah mengalami peningkatan dari siklus I 

sampai siklus II. Peningkatan kinerja guru berdampak pada peningkatan aktivitas 

belajar dan prestasi belajar siswa. 
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Hasil Tindakan Pada Siklus II 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakuakan observer terhadap kinerja 

peneliti sesuai sintak proses pembelajaran berbasis masalah, dilaporkan  pada tabel 

4. 

  Tabel 4. Data pengamatan kegiatan pembelajaran siklus II 

No Penelitian di Siklus Skor kinerja Katagori 

1 Kelas IX 1 II 7,90 Baik 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Dari data pengamatan terhadap kenerja guru semakin baik dan meningkat 

dari siklus I sampai Siklus II. 

 

Tabel 5. Tabel Hasil  Prestasi Belajar  IPA dan Ketuntasan Belajar  

Siklus Rata-rata Prestasi Ketuntasan Belajar 

Siklus I 81,53 85% 

Siklus II 84,79 90% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa nilai rata-rata hasil belajar sebelum 

dan sesudah siklus mengalami kenaikan, begitu juga dengan hasil ketuntasan 

belajar siswa. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya peningkatan aktivitas 

belajar siswa dapat meningkatkan hasil belajar juga dengan demikian ketuntasan 

belajar dapat tercapai sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

Pembahasan 

Dari data hasil penelitian di atas tampak bahwa pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas IX 1 SMP Negeri 1 Grobogan Tahun Pelajaran 2018/2019. Hal 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pengelolaan model pembelajaran berbasis masalah pada siklus I belum 

sepenuhnya berjalan dengan baik. Terlihat guru tidak cukup waktu untuk 

melaksanakan semua sintak yang harus dilewati pada skenario pembelajaran. 

Pada siklus I strategi diperbaiki dan memberikan penekanan-penekanan dan 

penguatan pada aspek yang kurang sehingga aktivitas siswa lebih baik. 

Disamping itu guru lebih aktif membimbing kelompok. Pada siklus II guru 

telah mampu mengelola pembelajaran dengan baik dan siswa nampak sudah 

dapat beradaptasi dengan pembelajaran berbasis masalah. Dari data dapat 

disimpulkan bahwa kinerja guru meningkat dan siswa aktif dalam 

pembelajaran. 

b. Pada tiap akhir siklus diadakan tes berupa ulangan harian. Data ulangan harian 

meningkat dari siklus I dan siklus II, baik dari prosentase ketuntasan klasikal 

maupun rata-rara kelas ulangan harian. Peningkatan ketuntasan klasikal dan 

prestasi belajar tersebut disebabkan pengelolaan pembelajaran berbasis masalah 

telah berjalan baik dan efektif. Pembelajaran berbasis masalah yang dilakukan 

guru telah mampu menumbuhkan dan meningkatkan aktivitas belajar siswa 

sehingga prestasi belajar kelas IX 1 SMP Negeri 1 Grobogan meningkat. Dari 

uraian tersebut di atas maka penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh guru. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan prestasi belajar IPA  materi 

listrik dinamis pada siswa kelas IX 1 SMP Negeri 1 Grobogan Tahun Pelajaran 

2018/2019. Hal ini dapat dilihat dari kondisi awal pembelajaran dengan hasil rata-

rata nilai ulangan  pada prasiklus sebesar 70,32 dengan ketuntasan 66%. Setelah 

diterapkan model pembelajaran berbasis masalah pada siklus I hasil rata-rata nilai 

ulangan sebesar 81,53 dengan ketuntasan 85% dan pada siklus II diperoleh nilai 

rata-rata 84,79 dengan ketuntasan 90%. Terjadi kenaikan prestasi belajar sebesar 

14,47 dan kenaikan ketuntasan belajar sebesar 24%.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini dikemukakan beberapa 

saran  sebagai berikut : 

1. Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah sangat efektif untuk 

dilakukan dalam Proses Belajar Mengajar. Untuk itu diharapkan peneliti/guru 

dapat mengembangkan dan menerapkan metode ini pada saat KBM di kelas. 

2. Pembelajaran IPA dengan model pembelajaran berbasis masalah memerlukan 

ketrampilan seorang guru dalam mengorganisir kelas. Untuk itu diharakan guru 

selalu berlatih mengembangkan kemapuannya dalam mengorganisir kelas. 

3. Bagi guru IPA hendaknya memberikan kesan bahwa IPA bukan merupakan 

mata pelajaran yang sulit dan tidak bermanfaat, melainkan mudah dan sangat 

bermanfaat bagi kehidupan sehari- hari. 
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