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PENINGKATAN HASIL BELAJAR EKONOMI MELALUI 

MODEL PROBLEM BASED LEARNING PADA SISWA 

 KELAS X DI SMA NEGERI 1 PULOKULON 
 

Abstrak 

   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar siswa 

melalui model Problem Based Learning (PBL) pada siswa kelas X IPS I SMA 

Negeri 1 Pulokulon. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan dalam dua siklus yang masing-masing siklus dilalui dengan empat tahapan 

yaitu : (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) Evaluasi dan Refleksi. 

Subyek  pada penelitian ini adalah guru dan siswa kelas X IPS I SMA Negeri I 

Pulokulon yang berjumlah 36 siswa yang terdiri dari dari 14 siswa laki-laki dan 22 

siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, 

observasi, tes, dokumentasi.  Indikator pencapaian dalam penelitian ini adalah 

indikator pencapaian hasil belajar yang ditetapkan minimal 70% dari 36 siswa yang 

memperoleh nilai ekonomi ≥ 70. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan 

model pembelajaran problem based learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar 

ekonomi siswa baik dari pra siklus, siklus I, dan siklus II. Sebelum dilakukan 

tindakan persentase hasil belajar siswa hanya (30,56%) setelah dilakukan tindakan 

pada siklus I persentase hasil belajar siswa menjadi (47,22%), dan setelah dilakukan 

tindakan pada siklus II I persentase hasil belajar siswa menjadi (77,78%). 

Berdasarkan data dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IPS I 

SMA Negeri 1 Pulokulon.  

Kata kunci: hasil belajar, model PBL, pembelajaran ekonomi  

 

Abstract  

 

This study aims to determine whether there is an increase in student learning 

outcomes through a model Problem Based Learning (PBL) in class X IPS I SMA 

Negeri 1 Pulokulon. This type of research is a classroom action research conducted 

in two cycles, each of which consists of four stages: (1) Planning, (2) 

Implementation, (3) observation, (4) Evaluation and Reflection. The subjects in this 

study were teachers and students of class X IPS I at SMA Negeri 1 Pulokulon, 

totaling 36 students consisting of 14 male students and 22 female students. The data 

collection techniques used were interviews, observations, tests, documentation. The 

indicator of achievement in this study is an indicator of achievement of learning 

outcomes which is set at least 70% of the 36 students who get an economic value of 

≥ 70. The results of this study indicate that the application of the learning model 

Problem Based Learning (PBL) can improve students' economic learning outcomes 

from pre-cycle, cycle I, and cycle II. Before the action was taken, the percentage of 

student learning outcomes was only (30.56%) after the action was taken in the first 

cycle the percentage of student learning outcomes became (47.22%), and after the 

action was taken in the second cycle I the percentage of student learning outcomes 

became (77.78%). Based on the data from the research results it can be concluded 
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that the learning model Problem Based Learning (PBL) can improve the learning 

outcomes of class X IPS I SMA Negeri 1 Pulokulon 

Keywords: learning outcomes, PBL model, economic learning 

 

1. PENDAHULUAN  

Di Indonesia saat ini terjadi persaingan global dengan Negara-negara lainnya, dalam 

menyiapkan perubahan yang terjadi pendidikan merupakan hal penting dalam 

merubah karakter bangsa. Indonesia saat ini sedang terkena wabah pandemic covid-

19 sejak tahun 2020. Pendidikan Indonesia ikut terdampak karena adanya wabah 

pandemic covid-19. Sejak saat itu sistem pendidikan di Indonesia berubah menjadi 

pendidikan online yang dituntut disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, dan 

ada fasilitas dan sumber daya yang harus disediakan. Pembelajaran secara online 

seharusnya bisa mendorong siswa untuk lebih kreatif mengakses sumber 

pengetahuan sebanyak mungkin, menghasilkan karya, dan mengasah wawasan. 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang digunakan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut juga telah dicantumkan 

dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Pasal 1 disebutkan bahwa : 

   Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Berhasilnya suatu proses pembelajaran pada umumnya dilihat dari hasil 

belajar. Menurut Subiki (Ari Gita Prahmana Putra, Singgih Bektiarso, dan Rif‟ati 

Dina Handayani,  2016: 130) Hasil belajar merupakan suatu puncak dari proses 

belajar. Menurut Slameto (Eriza Nur Hidayanti & Djumali, 2016: 12) menyebutkan 

bahwa, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi di lingkungannya. 

Permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini adalah pandangan 

bahwa ilmu pengetahuan sebagai perangkat fakta yang harus dihafalkan oleh siswa, 

termasuk mata pelajaran ekonomi. Proses belajar mengajar di dalam kelas masih 
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berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut Sudjana (Sri Puji 

Haryati, 2015: 81) kegiatan pembelajaran tidak lain ialah “pelaksanaan proses 

menterjemahkan dan menstransformasi nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum 

kepada para siswa melalui interaksi belajar mengajar”.   

Saat ini pembelajaran di Indonesia diterapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) 

karena adanya wabah pandemic covid-19.  Di SMA Negeri 1 Pulokulon menerapkan 

proses pembelajarannya secara online. Pembelajaran secara online menjadi tantangan 

sendiri untuk guru karena guru perlu memastikan bahwa siswa memahami materi 

pembelajaran. Seperti halnya di kelas X IPS I SMA Negeri 1 Pulokulon Tahun 

Ajaran 2020/2021. Permasalahan peneliti pada saat Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) secara onlne adalah pada model pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

Saat proses pembelajaran berlangsung siswa kurang fokus dan memperhatikan, hal 

ini karena kurangnya niat dan semangat dari siswa untuk mengikuti pembelajaran 

secara online sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang masih rendah. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil ulangan-ulangan harian siswa yang persenatse ketuntasan 

belajarnya masih dibawah 50%.  

Sistem pembelajaran online yang dilakukan dengan pemberian tugas melalui 

google classroom akan membuat siswa semakin malas belajar. Dalam penyelesaian 

ini guru perlu memahami model pembelajaran yang tepat dan dapat diterapkan sesuai 

dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh siswa.  

Upaya yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar yaitu 

melalui penerapan model pembelajaran. Dalam penelitian ini model yang diterapkan 

yaitu pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning). Menurut Sujana 

(Rizal Abdurrozak, Asep Kurnia Jayadinata, dan Isrok „atun, 2016: 873) PBL adalah 

suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik 

dan berfungsi bagi siswa, sehingga masalah tersebut dapat dijadikan batu loncatan 

untuk melakukan investigasi dan penelitian”. 

Model PBL dinilai sangat potensial untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

karena menurut Putra (Anna Sylvia. E. Ibrahim, Suyuti dan Lukman Nadjamuddin, 

2017: 11) PBL memiliki kelebihan, antara lain: “siswa lebih memahami konsep yang 

diajarkan lantaran Ia yang menemukan konsep tersebut dan pengetahuan tertanam 
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berdasarkan skemata yang dimiliki siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna.” 

Model pembelajaran tersebut dirancang agar siswa mampu berfikir kreatif, logis, dan 

memahami materi untuk memperoleh pengetahuan penting dalam memecahkan 

masalah, sehingga siswa dapat menguasai materi yang disampaikan oleh guru.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut: Adakah peningkatan hasil belajar ekonomi melalui model Problem 

Based Learning pada siswa kelas X IPS I SMA N 1 Pulokulon?.  

 

2. METODE  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Menurut burns (Wina Sanjaya, 2016: 25) penelitian tindakan adalah penerapan 

berbagai fakta yang ditemukan untuk memecahkan masalah dalam situasi sosial 

untuk meningkatkan kualitas tindakan yang dilakukan dengan melibatkan kolaborasi 

dan kerjasama para peneliti dan praktisi. Penelitian tindakan kelas dilakukan 

menggunakan siklus model Stephen Kemmis dan Robbin Mc. Taggart. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pulokulon tahun ajaran 2020/2021. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, tes, dan 

dokumentasi. Dalam masa pandemi covid-19 teknik wawancara dilakukan secara 

tatap muka dengan guru mata pelajaran ekonomi dengan mematuhi protokol 

kesehatan. Observasi dilakukan secara online menggunakan media whatshaap karena 

adanya dampak pandemi covid-19, semua pembelajaran dilakukan secara online. Tes 

dilakuan secara online menggunakan media google classroom secara individu. 

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh daftar nama, persensi siswa, hasil belajar 

siswa, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan dokumen lainnya yang 

mendukung berjalannya penelitian.   

Saat penelitian dilakukan bersamaan dengan covid-19, jadi untuk teknik 

pengumpulan datanya berbeda dengan saat situasi normal Sedangkan teknik analisis 

datanya menggunakan reduksi data, mendiskripsikan data, dan membuat 

kesimpulan. Indikator pencapaian dalam penelitian ini adalah indikator pencapaian 

hasil belajar yang ditetapkan minimal 70% dari 36 siswa yang memperoleh nilai 

ekonomi ≥ 70. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara online pada siswa kelas X IPS 

1 SMA Negeri 1 Pulokulon dalam II siklus, setiap siklusnya dilakukan satu kali 

pertemuan. Berdasarkan observasi awal pada tanggal 10 september 2020, hasil 

penelitian sebelum dilakukan tindakan dikelas X IPS I ditemukan bahwa hasil belajar 

ekonomi siswa kelas X IPS I masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya niat dan 

semangat siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Guru masih menggunakan 

model pembelajaran konvensional yaitu menggunakan metode ceramah untuk 

menyampaikan materi dan belum dilakukan variasi model pembelajaran lain. Hal 

tersebut dapat mengakibatkan siswa menjadi pasif dan tidak memperhatikan 

pelajaran yang disampaikan guru sehingga siswa dalam menguasai materi kurang 

maksimal dan menyebabkan hasil belajar menjadi rendah. Hasil observasi yang 

dilakukan peneliti menunjukan bahwa dari jumlah 36 siswa hanya 11 siswa yang 

dinyatakan tuntas atau 30,56%.  

Pada siklus I, penerapan model Problem Based Learning dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 

68,96774194 dengan siswa yang mencapai ketuntasan dengan nilai ≥70 sebanyak 17 

siswa atau 47,22%. Persentase ketuntasan hasil belajar sebelum dilakukan tindakan 

dan sesudah tindakan pada siklus 1 mengalami peningkatan sebesar 16,66%. 

Meskipun hasil belajar siswa sudah mengalami peningkatan tetapi peneliti merasa 

bahwa peningkatan tersebut belum maksimal, peneliti tetap melanjutkan penlitian 

pada siklus II untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pada siklus II nilai rata-rata 

yang diperoleh meningkat sebesar 76,66667 dengan siswa yang mencapai ketuntasan 

dengan nilai ≥70 sebanyak 28 siswa atau 77,78%. Persentase ketuntasan hasil belajar 

dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 30,56%. Hal tersebut dapat 

dinyatakan bahwa penelitian yang dilakukan mengalami peningkatan dari siklus ke 

siklus. Adapun peningkatan hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X IPS I SMA 

Negeri I Pulokulon dapat dilihat dari tabel berikut:  
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Tabel 1.  Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dengan model  

Problem Based Learning (PBL) 

KETERANGAN HASIL BELAJAR EKONOMI 

 PRA SIKLUS SIKLUS I SIKLUS II 

Jumlah nilai  1865 2138 2530 

Nilai rata-rata 62,1667 68,9677 76,6667 

Jumlah siswa tuntas 11 17 28 

Jumlah siswa belum tuntas  25 19 8 

Presentase ketuntasan  30,56% 47,22% 77,78% 

 

Peningkatan hasil belajar ekonomi siswa dapat dilihat melalui grafik 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1. Grafik Tingkat Hasil Belajar Siswa Dengan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) 

Berdasarkan grafik diatas, hasil belajar ekonomi siswa kelas X IPS 1 SMA 

Negeri 1 Pulokulon mengalami peningkatan setelah diterapkan model Problem 

Based Learning (PBL) yang dilakukan selama dua siklus. Persentase sebelum 

dilakukan tindakan sebesar 30,56% selajutnya pada siklus I sebesar 47,22% 

kemudian pada siklus II sebesar 77,78%. Adapun peningkatan persentase dari pra 

siklus ke siklus I sebesar 16,66%, peningkatan pada siklus I ke siklus II sebesar 

30,56%.  
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Berdasarka uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menerapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Menurut Wafroturrohmah dan Suyatmini (2013: 36) Metode pembelajaran 

berbasis masalah adalah salah satu jenis metode dalam rumpun the information 

processing family yang dikembangkan terutama untuk membantu mahaasiswa 

mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah dan ketrampilan 

intelektual. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa dan 

ketuntasan belajar siswa kelas X IPS 1 dan dari hasil pengamatan saat proses 

pembelajaran. Siswa yang sebelumnya cenderung malu bertanya sekarang menjadi 

lebih aktif, percaya diri, dan berani bertanya.  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, hipotesis yang 

dirumuskan dapat diterima, hal ini berarti “Terjadi peningkatan hasil belajar ekonomi 

melalui model Problem Based Learning (PBL) pada siswa kelas X IPS 1 SMA 

Negeri 1  Pulokulon tahun ajaran 2020/2021. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Fida Rahmantika Hadi (2016) “Penerapan Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV Sekolah 

Dasar” menunjukan bahwa setelah diterapkan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) pada hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Melinda ratna sari (2018) “Pelaksanaan 

Problem Based Learning untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa” 

menunjukan bahwa bahwa pelaksanaan Problem Based Learning dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Yulis Suwandi (2015) “Peningkatan Hasil Belajar IPA 

Tentang Ekosistem Melalui Metode Problem Based Learning Pada Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar Kabupaten Tana Tidung” Menunjukan bahwa setelah diterapkan 

metode Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nensy Rerung, Iriwi 

L.S. Sinon, Dan Sri Wahyu Widyaningsih (2017) “Penerapan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik 

SMA Pada Materi Usaha Dan Energi” menunjukan bahwa setelah diterapkan model 

PBL hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan. Berdasarkan uraian di atas, 
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menerapkan model Problem Based 

Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IPS 1 SMA Negeri 

1 Pulokulon.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan dari hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh 

peneliti, kesimpulan yang dapat diambil yaitu: (1) Adanya peningkatan hasil belajar 

ekonomi melalui penerapan model pembelajaran problem based learning (PBL) kelas 

X IPS I SMA Negeri 1 Pulokulon tahun ajaran 2020/2021. (2)  Penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan dua kali, yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus dilaksanakan 

satu kali pertemuan yaitu hari kamis secara online. (3) Presentase hasil belajar pra 

siklus sebesar 30,56%, siklus I sebesar 47,22%, siklus II sebesar 77,78%. (4) Terjadi 

peningkatan yang cukup signifikan dari pra siklus ke siklus I sebesar 16,66%, dan 

dari siklus I ke siklus II sebesar 30,56%.  
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