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ANALISIS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING 

UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN  BELAJAR SISWA PADA MATA 

PELAJARAN PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN KELAS XI DI SMK 

MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan peneliti dalam 

2 siklus, yang terdiri dari empat kegiatan. Dengan telah dilakukannya siklus pertama guru 

menentukan rancangan untuk silkus yang kedua agar keaktifan belajar siswa dapat meningkat, 

dikegiatan siklus yang kedua tidak jauh perbeda gengan siklus pertama yang bertujuan untuk 

memastikan yan menyakinkan bahwa metode tersebut sukses. Maka siklus berikutnya dilakukan 

agar memenuhi target dan kesuksesan yang ingin dicapai. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa kelas XI Teknik Mesin 

SMK Muhammadiyah 1 Surakarta dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan 

mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dari: (1) Berdasarkan observasi keaktifan belajar 

siswa diperoleh informasi adanya peningkatan yang cukup signifikan. 

Hasil yang didapatkan dari hasil prasiklus yang dilakukan peneliti, dari tabel diatas 

terlihat bahwa terdapat 12 siswa (36,36%) yang dikatakan aktif, sedangkan 19 orang siswa 

(57,57%) dengan kategori kurang aktif dan sisanya sejumlah 2 siswa (5,88%) termasuk kedalam 

kategori pasif. Di siklus I bahwa terdapat peningkatan keaktifan siswa 20 orang siswa (60,60%) 

yang aktif, siswa dengan keaktifan kurang  aktif sejumlah 13 siswa (39,39%) dan sudah tidak ada 

lagi siswa yang pasif selama proses belajar berlangsung dan di siklus II bahwa jumlah siswa 

yang memiliki nilai lebih dari 80 atau tergolong aktif sejumlah 28 siswa atau 84,84% kemudian 

untuk siswa yang kurang aktif hanya terdapat 5 siswa  atau dengan kata lain ke 5 siswa, 

Peningkatan nilai rata-rata juga terjadi dari siklus I ke siklus II yang meningkat sangat signifikan 

84,84%. 

Kata kunci : Keaktifan belajar, problem based learning, penelitian tindakan kelas 

 

ABSTRACT 

 

 This research is a Classroom Action Research that do researchers in 2 cycles, which 

consists of four activities. With has did teacher's first cycle determine design for the second cycle 

so that liveliness student learning can increase in the second cycle activity not far different with 

the first cycle which aims to ensure and convincing that the method is successful. Then the next 

cycle do to fulfill target and success to be achieved. 

 Research result show that liveliness learn students on subjects insurance and 

entrepreneurship class XI in SMK MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA increased this is 

indicated from (1) Based on observation liveliness learning students obtained information 

existence enhancement which is quite significant. 

 Results obtained from pre-cycle results conducted by researchers from the table above 

visible that there are 12 students (36,36%) which is said to be active, while 19 students (57,57%) 

with less active category and the remaining 2 students (5,88%) including into the passive 

category. In cycle I that there is increasing student activity of 20 students (60,60%) active, 

students with less active activity of 13 students (39.39%) and there are no more passive students 

during the learning process and in the second cycle that the number of students who have scores 
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of more than 80 or classified active number of 28 students or 84.84% then for students who are 

less active there are only 5 students or in other words to 5 students, Increase of mean value also 

happened from cycle I to cycle II which increased significantly by 84.84%. 

 

Keywords: learning activity, problem based learning, classroom action research 

 

1. PENDAHULUAN 

 Pendidikan sangat berperan penting dalam pembangunan negara. Untuk 

mengimbangi pembangunan di perlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu 

cara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah memalui pendidikan 

dengan jalur sekolah. Pemerintah selalu berupaya agar seluruh lapisan masyarakat 

memperoleh pendidikan. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan sangat diperlukan 

melalui pembaharuan kurikulum, peningkatan kualitas pendidik dan saran prasarana.  

 Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk mempersiapkan 

kesuksesan masa depan pada zaman globalisasi. Pendidikan bisa diraih dengan berbagai 

macam cara salah satunya pendidikan disekolah. Pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 

2013 mewajibkan suatu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan saintifik. Menurut 

Kamus besar bahasa Indonesia (2005: 732), mengartikan “partisipasi sebagai hal turut 

berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, ambil bagian, keterlibatan”. Menurut 

Karsidi (2005: 66), “ interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antar 

guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan”. Usaha sadar dan 

terencana tersebut ditunjukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

sedemikian rupa. 

 Pendidikan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memberikan pengetahuan, 

wawasan, ketrampilan, dan keahlian tertentu kepada individu –individu untuk 

mengembangkan bakat serta kepribadian mereka, karena itu sudah sepatutnya pendidikan 

mendapatkan perhatian secara terus-menerus dalam upaya peningkatan mutunya. Menurut 

Suparlan (2008:71) sebuah pendidikan mempunyai tiga komponen utama yaitu guru, siswa, 

dan kurikulum. Ketiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan dan komponen-komponen 

tersebut berada di lingkungan sekolah agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan 

sesuai dengan yang diingkinkan. 
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 Tujuan model PBL, ini untuk mengasah kemampuan siswa dalam mengajukan 

permasalahan dan memecahkan masalah yang lebih rumit dari sebelumnya. Diharapkan 

siswa lebih aktif dalam mengemukakan pendapatnya, bekerjasama, membangun kekompakan 

dalam setiap kelompok, mengembangkan kemampuan kepemimpinan serta proses nalarnya. 

Aktivitas belajar siswa merupakan sikap dan tingkah laku siswa yang tampak, yang diamati 

dan di ukur dalam pembelajaran. 

 Pelaksaan proses pembelajaran kurikulum 2013 mewajibkan suatu pendekatan 

yang dikenal dengan pendekatan saintifik. Menurut Mulyasa (2014:99) yang dikenal 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini menekan pada keterlibatan peserta didik dalam 

berbagai kegiatan yang memungkinkan mereka untuk secara aktif mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, mengkomunikasikan, dan membangun jejaring.  Proses pembelajaran 

yang menggunakan pendekatan saintifik akan menyentuh tiga ranah, yaitu : sikap (afektif), 

pengetahuan (kognitif), ketrampilan (psikomotor). Dengan proses belajar demikian maka 

diharapkan hasil belajar peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui 

pengamatan sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Berdasarkan uraian di 

atas, maka peneliti perlu mengadakan penelitian yang berjudul:” ANALISIS PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING UNTUK 

MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA  PADA MATA PELAJARAN 

PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN KELAS XI DI SMK MUHAMMADIYAH 1 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018” 

 

2. METODE PENELITIAN 

 Tempat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu SMK Muhammadiyah 1 

Surakarta kelas XI A Teknik Mesin pada Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. 

Peneliti mengadakan penelitian di SMK ini dengan pertimbangan bahwa sekolah ini belum 

pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama dengan peneliti. Dalam penelitian ini, 

guru bertindak sebagai subjek yang memberikan tindakan. Seluruh siswa Kelas XI A Tekinik 

Mesin SMK Muhammadiyah 1 Surakarta sebagai subjek yang menerima tindakan. Siswa 

tersebut berjumlah 33 siswa teknik triagulasi ada dua jenis yaitu triagurasi sumber dan 

triagurasi metode. Triagurasi sumber adalah teknik pengumpulan data yang sejenis dari 

berbagai sumber data yang berbeda. Triagurasi metode dilakukan dengan cara 
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mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan 

data yang berbeda bahwa lebih jelas untuk di usahakan mengarah pada sumber data yang 

sama untuk menguji kemantapan informasinya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan mulai pemantauan keadaan awal hingga  

pelaksanaan tindakan pada siklus II maka dapat digambarkan seperti dibawah : 

Tabel 1. Perubahan KeaktifanSiswa Dalam Hasil Belajar  

Kerajinan Bahan Keras Dengan Metode Problem Based Learning 

No Indikator 
Persentasi yang dicapai 

Awal Siklus I Siklus II 

1 Siswa memiliki keaktifan dalam 

belajar kerajinan Bahan Keras 

(Jumlah siswa 60) 

12 20 28 

2 Siswa kurang aktif dalam hasil 

belajar kerajinan Bahan Keras 

(Jumlah siswa 37) 

19 13 5 

3 Siswa pasif dalam belajar kerajinan 

Bahan Keras (Jumlah siswa 2) 
2 0 0 

 

Berdasarkan deskripsi penelitian dan hasil penelitian yang sudah di sajikan sebelumnya, 

dapat dikatakan bahwa rata-rata keaktifan belajar siswa kelas XI A Teknik Mesin SMK 

Muhammadiyah 1 Surakarta dari prasiklus sampai kesilus I dan siklus II mengalami 

peningkatan rata-rata keaktifan belajar siswa, peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan nilai rata-rata keaktifan siswa dari prasiklus ke siklus I meningkat sebesar 

60,60% dari semula hanya 36,36%. 

2. Peningkatan nilai rata-rata juga terjadi dari siklus I ke siklus II yang meningkat sangat 

signifikan 84,84% yang semula di siklus I hanya 60,60%. 

Meningkatnya nilai rata-rata tersebut disebabkan karena siswa mudah menyerap materi 

dengan metode PBL. Karena PBL mampu merangsangketerbukan pikiran serta mendorong 

peserta didik untuk melakukan pembelajaran yang lebih kritis dan aktif. Metode PBL juga 

memberikan tantangan pada siswa sehingga mereka bisa memperoleh kepuasan dengan 

pengetahuan baru didalam dirinya sendiri. 
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Ketidakaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran dapat dipengaruhi oleh dua faktor 

yaitu faktor internal dan eksternal sebagaimana yang dikemukakan oleh Syah (2012: 146).  

Dua faktor tersebut adalah faktor internal peserta didik, merupakan faktor yang berasal dari 

dalam diri peserta didik itu sendiri, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek 

psikologis ini dapat berupa (1) inteligensi, tingkat kecerdasan atau inteligensi (IQ) peserta 

didik; (2) sikap; (3) bakat; (4) minat; dan (5) motivasi, adalah kondisi psikologis yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi belajar adalah kondisi 

psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Sedangkan faktor ekternal diantaranya 

dipengaruhi oleh: (1) lingkungan sosial; serta (2) lingkungan non sosial. 

 

Tabel 2. Perubahan Keaktifan Siswa 

No Indikator 

Persentasi yang dicapai 

Awal % Siklus I 

% 

Siklus II 

% 

1 Siswa memiliki keaktifan dalam 

belajar kerajinan Bahan Keras 

(Jumlah siswa 60) 

36,36 % 60,60% 84,84% 

2 Siswa kurang aktif dalam hasil 

belajar kerajinan Bahan Keras 

(Jumlah siswa 37) 

57,57% 39,39% 15,15% 

3 Siswa pasif dalam belajar kerajinan 

Bahan Keras (Jumlah siswa 2) 
6,06% 0% 0% 

 

4. PENUTUP 

Dari penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada siswa kelas XI A 

Teknik Mesin SMK Muhammadiyah 1 Surakarta ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

Pelaksanaan pembelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan metode Problem 

Based Learning memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran dan mengembangkan kemampuan kewirausahaan. Adanya peningkatan 

keaktifan siswa dalam memahamai yang berdampak terhadap peningkatan keaktifan 

siswa dalam kerajinan bahan keras menjadi salah satu indikator bahwa metode yang 

digunakan sudah berhasil dan dapat dikembangkan dalam skala yang lebih luas. 

Terbukti dengan dilakukannya metode Poblem Based Learning dari prasiklus ke 

siklus 1 dan selanjutnya terlihat ada peningkatan yang signifikan dari awal pra siklus 
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hanya terdapat siswa yang aktif sebanyak 12 siswa (36,36%) dan siklus 1 menunjukan 

peningkatan dengan siswa yang aktif sebanyak 20 siswa (60,60%) selanjutnya yang 

paling menentukan adalah di siklus II yang menunjukkan hasil yang sangat signifikan 

yaitu sebanyak 28 siswa (84,84%) yang aktif dalam pembelajaran berlangsung, dengan 

tingkat keberhasilan yang diinginkan adalah 80%. 

 Penilaian yang dilakukan secara terbuka dapat menjadi faktor yang 

mempengaruhi keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, sehingga peserta didik 

terlihat antusias dalam menunjukan peran mereka serta saat diskusi. 
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