
 
 

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED 

LEARNING  (PBL) UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR 

SISWA BIMBINGAN BELAJAR (BIMBEL) KELAS X MATA 

PELAJARAN EKONOMI KOMPETENSI DASAR KELANGKAAN 

SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA GENTONG KECAMATAN PARON 

 KABUPATEN NGAWI 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada 

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

Disusun Oleh : 

NI’MATUR ROFI’AH 

A210160230 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI  

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

2020



1 
 

  

i 



2 
 

 

ii 



3 
 

 

iii 



1 
 

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED 

LEARNING  (PBL) UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR 

SISWA BIMBINGAN BELAJAR (BIMBEL) KELAS X MATA 

PELAJARAN EKONOMI KOMPETENSI DASAR KELANGKAAN 

SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA GENTONG KECAMATAN  

PARON KABUPATEN NGAWI 

 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar dalam 

pembelajaran ekonomi serta untuk mendeskripsikan  peningkatan prestasi 

pembelajaran melalui model Problem Based Learning  (PBL) pada siswa kelas X 

Bimbingan Belajar (BIMBEL) di Desa gentong Kecamatan Paron Kabupaten 

Ngawi. Jenis penelitian ini  adalah penelitian tindakan kelas  yang dilakukan 

dalam dua tahap siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

bimbingan belajar yang berjumlah 12  siswa. Metode pengumpulan data yang 

digunakan  adalah observasi,  tes,  catatan lapangan,  dan dokumen.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa mata pelajaran  ekonomi  

siswa mengalami peningkatan. Sebelum dilakukan tindakan, prestasi belajar  

ekonomi  siswa  yang tuntas  sebesar  16,67%, pada  siklus I hasil  belajar  

ekonomi  siswa  yang tuntas meningkat menjadi  75%, pada siklus II prestasi 

belajar  ekonomi  meningkat menjadi 91,67%. Berdasarkan data hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning  (PBL)   

dapat meningkatkan prestasi belajar ekonomi siswa kelas X bimbingan belajar di 

Desa Gentong Kecamatan Paron Ngawi. 

Kata kunci: prestasi belajar, PBL, pembelajaran ekonomi 

Abstract 

This study aims to describe the improvement of learning achievement in 

economic learning and to describe the improvement of learning achievement 

through Problem Based Learning  (PBL)  (PBL)  model in grade X students of 

Tutoring (BIMBEL) in the village of Paron SubDistrict Ngawi. This type of 

research is a class action study conducted in two stages of the cycle. The subjects 

in this study were 12 students in grade X tutoring. Data collection methods used 

are observations, tests, field notes, and documents.  The results showed that 

students' learning achievements in economic subjects increased. Prior to the 

action, the complete student economic learning results by 16.67%, in the first 

cycle of complete student economic learning results increased to 75%, in the 

second cycle the results of economic learning increased to 91.67%. Based on the 

data from the research, it can be concluded that Problem Based Learning  (PBL)  

model can improve economic learning achievement of grade X students tutoring 

in Gentong Village, Paron Ngawi SubDistrict. 

Keywords: learning achievement, PBL, economic learning 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perkembangan dan 

perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara 

(Munandar, 2012: 6). Dengan pendidikan diharapkan membawa perubahan dan 

melahirkan generasi yang berkualitas yang berguna bagi bangsa dan negara. 

Kualitas hasil pendidikan dipengaruhi oleh kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Perkembangan sistem pembelajaran yang 

meliputi aspek ilmiah, ekonomis dan sosial menuntut generasi muda mampu 

menghadapi tantangan tantangan masa depan. Hal ini dapat dimulai dengan 

mengubah metode pembelajaran dari metode tradisional ke metode pembelajaran 

yang berfokus pada pelatihan gaya berpikir siswa dalam mempersiapkan siswa 

dalam kompetisi pembelajaran di era globalisasi (Al-khatib, 2012). Artinya siswa 

tidak hanya diberikan informasi melalui pengajaran yang berfokus pada guru 

melainkan pembelajaran untuk mengembangkan berpikir sehingga mereka 

mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari dengan keterampilan, inovasi dan kreativitas. 

Masalah dalam proses belajar mengajar diantaranya masih rendah dalam 

prestasi belajar siswa. Selain berkembangnya ilmu pengetahauan dan teknologi 

membuat kekhawatiran bagi guru karena tidak semua dunia teknologi, dan 

informasi tidak selalu positif. Salah satu kekhawatiran guru yang besar adalah 

proses belajar siswa yang mempengaruhi hasil kualitas dan prestasi siswa. Oleh 

karena itu perlu berbagai cara dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran yaitu 

dengan cara pengembangan model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan 

metode pembelajaran. Dengan menggunakan model Problem Based Learning  

(PBL) , siswa diharapkan dapat mengikuti pembelajaran secara aktif dan berfikir 

kritis dalam proses belajar mengajar. Dalam ciri model pembelajaran Problem 

Based Learning  (PBL)  yaitu penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai suatu 

yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan mengembangkan keterampilan 

berpikir dan keterampilan mengatasi masalah, mempelajari penerapan orang 

dewasa dan menjadi pelajar yang mandiri (Aryanti & Surtikanti, 2017) dapat 

disimpulkan bahwa dengan model ini, siswa dituntut untuk mempelajari ilmu 
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yang didapat dari proses belajar mengajar dan mengimplementasikan dalam 

kehidupan nyata sehingga dapat menjadi siswa yang berprestasi dan dapat 

bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.  

Beberapa tahun lalu, terdapat berbagai masalah kurangnya tingkat 

penguasaan konsep siswa disebabkan proses pembelajaran yang tidak berorientasi 

pada masalah. Celik et al., (2011) berpendapat bahwa PBL adalah metode 

pembelajaran efektif  yang digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswanya khususnya untuk guru yang belum lama mengajar materi ajar. 

Hal tersebut berarti PBL salah satu media yang sangat tepat digunakan untuk 

menyampaikan materi ajar khususnya calon guru atau guru baru. Selain itu 

Argaw, Halle, Ayalew, & Kuma, (2017) melakukan penelitian mengenai 

keefektifan penggunaan instruksi PBL dalam menumbuhkan motivasi dan 

kemampuan memecahkan masalah siswa. Dari penelitian tersebut, dihasilkan 

suatu kesimpulan bahwa keterampilan pemecahan masalah dari kelompok yang 

menggunakan metode pembelajaran PBL meningkat secara signifikan dari 

kelompok yang menggunakan sistem pembelajaran konvensional. 

Menurut hasil observasi yang dilakukan terhadap siswa di Desa Gentong 

Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi mata pelajaran ekonomi, terdapat beberapa 

siswa yang pasif dan kurang kreatif dalam proses pembelajaran dikarenakan guru 

bimbingan belajar  yang kurang kreatif dalam mengajar dan guru masih 

menggunakan pola teacher centered. Menurut Ramadhani (2017) metode teacher 

centered merupakan pembelajaran yang bersifat satu arah selama proses belajar, 

dimana seorang guru lebih banyak menjelaskan meteri dengan ceramah sedangkan 

siswa lebih banyak diam dan mendengarkan atau mencatat. Pada saat di kelas 

guru aktif dalam memeberikan materi di kelas sedangkan siswa dibiarkan 

mendengarkan begitu saja sehingga terjadi komunikasi satu arah. Dari 15 siswa 

terdapat 3 siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini belum 

menunjukkan proses pembelajaran hasil prestasi yang maksimal. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh 

peneliti dengan berkolaborasi bersama guru ekonomi. Penelitian ini dilaksanakan 
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di Desa Gentong RT, 002, RW, 005 Dusun Pehnongko, Kecamatan Paron, 

Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kode Pos 63253.  Subjek penelitian adalah siswa 

kelas X bimbingan belajar dan guru bimbingan belajar yang bernama Fauzan 

Abadi, S.Pd. sebagai pemberi tindakan dan penerima tindakan adalah siswa kelas 

X  bimbingan belajar yang berjumlah 12 siswa yang terdiri dari 7 orang siswa 

putri dan 5 orang siswa putra. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 

tahun 2020.  Dalam penelitian teknik  pengumpulan data meliputi: 1)  observasi,  

untuk mengamati cara guru mengajar, aktivitas belajar siswa dan suasana 

pembelajaran. 2) Tes,  untuk memperoleh nilai prestasi belajar siswa  kelas X IPS 

3  pada mata pelajaran ekonomi. 3) Dokumen, untuk memperoleh data nilai  

siswa, daftar nama siswa, foto kegiatan pembelajaran dan dokumen lain.  4) 

Catatan lapangan, untuk mencatat kejadian-kejadian pada saat tindakan 

pembelajaran yang belum ada pada pedoman observasi. Teknik analisis  data 

dalam penelitian ini yaitu: 1) teknik analisis deskriptif komparatif digunakan 

untuk data kuantitatif yaitu dengan membandingkan hasil nilai antar siklus, baik 

pra siklus, siklus I, maupun siklus II. 2) Teknik analisis  kritis  untuk 

mengidentifikasi pemahaman materi, reaksi atau sikap terhadap model 

pembelajaran yang baru, aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran, 

antusias dalam belajar, kepercayaan diri, dan lain-lain.  Indikator keberhasilan 

penelitian ini indikator prestasi belajar. Indikator kinerja yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah peningkatan prestasi belajar ekonomi, sedangkan indikator 

pencapaian prestasi belajar dalam penelitian ini ditetapkan minimal 75% dari 12 

siswa memperoleh nilai ekonomi ≥ 75. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas X bimbingan belajar 

dalam II siklus. Berdasarkan observasi awal hasil penelitian sebelum dilakukan 

tindakan di kelas X  diperoleh  data bahwa dari jumlah 12 siswa hanya 2 siswa 

yang dinyatakan tuntas dalam mata pelajaran ekonomi. Hal ini menunjukkan 

bahwa prestasi belajar siswa pada kelompok belajar mata pelajaran ekonomi 

masih rendah disebabkan karena semangat belajar siswa yang kurang dan pada 
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saat pembelajaran siswa masih kurang kreatif dan cenderung monoton sehingga 

berdampak pada prestasi belajar siswa. Tingkat prestasi belajar siswa yang rendah 

disebabkan karena semangat belajar yang rendah dan pemilihan model 

pembelajaran oleh guru mata pelajaran ekonomi yang masih belum tepat dan 

cenderung monoton sehingga berdampak pada prestasi belajar pada siswa itu 

sendiri. Guru bimbingan belajar masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional dimana pembelajaran lebih berpusat pada guru dan metode yang 

digunakan hanya metode ceramah dan kurang bervariasi. Meskipun suasana kelas 

tidak terlalu gaduh, tetapi masih banyak siswa yang kurang memperhatikan guru, 

mengobrol dengan temannya mengenai hal di luar materi, ada juga yang sedang 

mengerjakan tugas mata pelajaran lain.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning  (PBL)   dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

dalam suatu proses pembelajaran yang ditandai dengan adanya peningkatan 

prestasi belajar  ekonomi pada siswa kelas X bimbingan belajar. Adapun 

peningkatan prestasi belajar ekonomi siswa kelas X bimbingan belajar dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 

Peningkatan belajar Siswa Bimbingan Belajar 

KETERANGAN 

PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI 

PRA SIKLUS SIKLUS I SIKLUS II 

Jumlah nilai 708 932 974 

Nilai rata-rata 59 77,67 81,17 

Jumlah siswa tuntas 2 9 11 

Jumlah siswa belum tuntas  10 3 1 

Persentase Ketuntasan 16,67% 75% 91,67% 
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Prestasi belajar pada pembelajaran pra siklus sebesar 16,67% dengan 2 

siswa lulus KKM dan 10 siswa belum lulus. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

adalah 75. Siswa yang dinyatakan tuntas sebanyak 2 anak dengan persentase 

sebesar 16,67%, sedangkan siswa yang dinyatakan belum tuntas sebanyak 10 

siswa dengan persentase ketuntasan 83,33%. Nilai tertinggi yang diperoleh pada 

data pra siklus adalah 80 dan nilai terendah adalah 44. Sedangkan pada siklus I 

dengan pencapaian nilai rata-rata 77,67 dari jumlah keseluruhan 12 siswa dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal 75. Persentase ketuntasan belajar mencapai 83,33% 

atau dari 12 siswa terdapat 9 siswa yang dinyatakan tuntas dan 3 siswa dinyatakan 

tidak tuntas. Nilai tertinggi yang diperoleh pada siklus I adalah 92 dan nilai 

terendah yang diperoleh adalah 60. Dari data pra siklus ke siklus I pada proses 

pembelajaran PBL mata pelajaran ekonomi mengalami peningkatan dengan 

persentase 16,67%  meningkat menjadi 75%.  Pada siklus II rata-rata nilai 77,67 

dengan keseluruhan siswa sebanyak 12. Prestasi belajar siswa yang dinyatakan 

tuntas sebanyak 11 siswa dengan dengan persentase 91.67% dan tidak tuntas 

sebanyak 1 siswa dengan persentase 8,33%. Mengalami peningkatan dari 

persentase ketuntasan dari data pra siklus 16,67%, siklus I 75%, dan siklus II 

91,67%. 

 

Grafik 1. Persentase Hasil Belajar 
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Berdarakan grafik diatas persentase prestasi belajar pada pembelajaran pra 

siklus sebesar 16,67% dengan 2 siswa lulus KKM dan 10 siswa belum lulus 

KKM. Setelah diberikan tindakan pada siklus I prestasi belajar siswa meningkat 

menjadi menjadi 75% dengan 9 siswa lulus KKM dan 3 siswa belum lulus KKM, 

sedangkan pada siklus II persentase prestasi belajar meningkat menjadi 91,67% 

dengan 11 siswa lulus KKM dan 1 siswa belum lulus KKM.. Dengan demikian 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL)  maka dapat meningkatan 

profesionalisme guru yang ditandai dengan peningkatan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran ekonomi.  

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Husein, Indiwati & Lestari, 

(2017) bahwa siswa mengamati fenomena yang disajikan oleh guru di awal 

pembelajaran dan mencermati bacaan yang diberikan agar dapat merumuskan 

masalah yang muncul dari fenomena tersebut. Peningkatan ini juga disebabkan 

karena dalam diskusi kelompok guru menekankan untuk saling bertukar informasi 

dan menjelaskan temannya yang belum mengerti, pemahaman siswa terhadap 

materi semakin bertambah juga dikarenakan pemberian pekerjaan rumah (PR) 

sehingga siswa setelah mempelajari materi di sekolah kemudian siswapun 

mengulangnya di rumah. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sudjana (2009: 

61) indikator keaktifan siswa dapat dilihat dalam hal siswa melaksanakan diskusi 

kelompok ada beberapa siswa yang sudah mulai berani bertanya dalam presentasi. 

Indicator keaktifan juga didukung juga menurut Bahri (2010: 84-85) indikator 

cara belajar siswa aktif dalam dilihat dari komponen aktivitas anak didik salah 

satunya anak didik belajar dalam bentuk kelompok untuk memecahkan masalah. 

Pada tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya siswa dituntut untuk 

aktif mengutarakan hasil diskusi bersama dengan kelompoknya. Sementara siswa 

lain menanggapi dan mengomentari, pada tahapan ini terjadi interaksi antara 

siswa dan siswa aspek berani mengajukan pertanyaan dan menanggapi 

pertanyaan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta didukung oleh Savery (2006:1) 

dan penelitian yang relevan dalam skripsi Umi Nur Hanifah (2014) dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based Learning  
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(PBL)  dapat meningkatan prestasi belajar siswa. Dalam proses pembelajaran 

siklus II mengalami peningkatakan sesuai dengan kriteria ketuntasan bahwa siswa 

mulai beradaptasi dengan model pembelajaran, siswa juga sudah terbiasa 

berdiskusi dan bertukar informasi dengan anggota kelompoknya. Keaktifan siswa 

juga terlihat saat siswa memperhatikan penjelasan guru dan siswa lain saat 

berbicara di kelas, siswa sudah mulai berani untuk bertanya dan mengeluarkan 

pendapatnya ketika diberikan pertanyaan. Dalam penyelesaian masalah yang 

diberikan antusias siswa meningkat pada setiap pertemuan. Masing-masing 

kelompok berusaha lebih cepat dan lebih baik dalam menyelesaikan kasus yang 

diberikan daripada kelompok lain Siswa dalam kelas sudah mulai tenang dan 

tidak ramai dan pada saat diskusi siswa lebih memiliki tanggung jawab dan saling 

tukar pikiran. Hal ini senada yang disampaikan oleh (Novitasari, Wahyuni, 

Prihatin, 2015) bahwa PBL ini memiliki kelebihan yaitu lebih ingat dan 

meningkatkan pemahamannya atas materi ajar, meningkatkan fokus pada 

pengetahuan yang relevan, mendorong untuk berpikir, membangun kerja tim, 

kepemimpinan, dan keterampilan sosial, membangun kecakapan belajar, 

memotivasi, pembelajar, realistik dengan kehidupan siswa.  

Secara klasikal proses pembelajaran pada siklus II dinyatakan tuntas karena 

telah memenuhi kriteria ketuntasan dalam proses pembelajaran 75%. Hal tersebut 

karena model pembelajaran PBL menurut Savery & Duffy (dalam Sungur & 

Tekkaya 2006: 308) dalam prosesnya siswa dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, 

dan memonitor pemahaman mereka. Di dukung menurut Hoffman and Ritchie 

dalam penerapan model pembelajaran Probelem Based Leaning (dalam Sungur & 

Tekkaya 2006: 308) menyatakan bahwa ketika siswa menggunakan pendekatan 

PBL dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa yang dipelajari di 

sekolah ke dalam kehidupan siswa selanjutnya. Hal ini ditunjukkan dengan 

peningkatan prestasi belajar siswa pada setiap siklusnya.  

Berdasarkan data prestasi belajar peserta didik menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik pada materi usaha dan energi. Hal ini sesuai dengan dengan penelitian yang 

dilakukan Suherman (2008) yang menyatakan bahwa penerapan model 
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pembelajaran PBL dapat meningkatkan prestasi belajar fisika peserta didik di 

MTS Negeri 3 Pondok Pinang-Jakarta dan penelitian yang dilakukan oleh Asy’ari 

, Prayogi (2013) yang menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran PBL 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPA 2 MAN Gerung tahun 

pelajaran 2012/2013. Dari siklus II mendapatkan nilai rendah sebesar 72 sebanyak 

1 siswa dikarenakan peserta didik kurang percaya diri untuk mengutarakan 

pendapatnya dan mewakili kelompoknya dalam mengutarakan presentasi. Dari 

prestasi belajar yang diperoleh maka dilakukan solusi yaitu memotivasi peserta 

didik untuk lebih serius pada saat praktikum dan membimbing seluruh peserta 

didik agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dari uraian di atas penelitian 

tindakan kelas dengan model pembelajaran Problem Based Learning  (PBL)  

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa Bimbingan Belajar (BIMBEL) di Desa 

Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi 

. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan Model Problem Based Learning  (PBL)  

(PBL)  dapat meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran ekonomi yang 

ditandai dengan adanya peningkatan prestasi belajar siswa. Peningkatan prestasi 

belajar siswa dapat diketahui dari perolehan perbandingan nilai rata-rata siswa di 

kelas, dari perbandingan  ketuntasan belajar siswa, dan dari hasil pengamatan saat 

proses pembelajaran. Siswa mengalami peningkatan prestasi belajar dengan 

dilihat dari kenaikan rata-rata yang diperoleh, mulai dari pra siklus lalu ke siklus I 

dan yang terakhir siklus II. Dengan hal ini, jika guru ingin proses pembelajaran 

berjalan dengan baik maka guru harus meningkatkan profesionalismenya dalam 

mengajar yaitu dengan memilih model yang tepat sehingga pembelajaran tidak 

bersifat monoton yang akan menyebabkan siswa menjadi merasa bosan. Jika guru 

melakukan perbaikan dalam metode mengajar  di kelas, maka akan berpengaruh 

pada prestasi belajar siswanya. Oleh karena itu, model pembelajaran Problem 

Based Learning  (PBL) bagus untuk diterapkan pada pembelajaran ekonomi 

karena dengan dilakukan tindakan ini terdapat peningkatan profesionalisme guru 
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dan peningkatan prestasi belajar siswa dari pra siklus ke siklus I dan pada 

akhirnya di siklus II. 
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