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ABSTRAK 

Permasalahan dalam penelitian in i adalah Sejauhmanakah peningkatan prestasi belajar  Interaksi 

keruangan dalam kehidupan di Negara-negara Asean dengan penerapan model problem based 

instruct ion pada siswa Kelas VIII-A SMP Negeri 1 Onan Ganjang Tahun Pelajaran T.P. 2020/2021.  

Bagaimanakah pengaruh Metode pengajaran problem based instruction  terhadap motivasi belajar  

pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Interaksi keruangan dalam kehidupan di Negara-negara 

Asean pada siswa Kelas VII I-A di SMP Negeri 1 Onan Ganjang Tahun Pelajaran 2020/2021.  

Tujuan penelitian tindakan kelas in i adalah Mengetahui peningkatan prestasi belajar pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Sosial setelah diterapkannya metode pengajaran problem based instruct ion  

materi Interaksi keruangan dalam kehidupan di Negara-negara Asean pada siswa Kelas VIII-A 

SMP Negeri 1 Onan Ganjang Tahun Pelajaran 2020/2021. Mengetahui pengaruh motivasi belajar  

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial setelah diterapkan Metode pengajaran problem based 

instruct ion pada siswa Kelas VIII  SMP Negeri 1 Onan Ganjang Tahun Pelajaran 2020/2021.  

Subyek penelitian adalah seluruh siswa-siswi Kelas VII I-A SMP SMP Neger i Onan Gan jang yang 

berjumlah 32 siswa pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021. Penelitian tindakan kelas in i 

dilakukan pada pokok bahasan Interaksi keruangan dalam kehidupan di Negara-negara Asean.  

Sebelum dilakukan t indakan, nila i rata-rata hasil belajar siswa 70.52 dengan jumlah siswa yang 

tuntas sebanyak 8 orang (29,63%) dan belum tuntas sebanyak 19 orang (70,37%). Setelah 

dilakukan penerapan siklus I penerapan model problem based instruct ion (PBI) di atas 

menunjukkan peningkatan nila i secara klasikal, dengan nilai rata-rata 75,8. Siswa yang tuntas 

sebanyak 14 orang, artinya Persentase Ketuntasan Klasikal siswa yang belum tuntas sebanyak 13 

orang. Ini menunjukkan adanya selisih persentase ketuntasan klasikal antara tes awal dengan tes 

siklus I sebesar 5.28%. Pada siklus II siswa yang tuntas 25 orang (92,59%) sedangkan yang belum 

tuntas 2 orang (7,41%) dengan nilai rata-rata 82,04. Jadi selisih peningkatan nila i rata-rata siswa 

pada siklus I dan siklus II sebesar 24,82%.  

Kata Kunci: Hasil Belajar, Problem Based Instruction  

 

PENDAHULUAN 

Dalam proses pembelajaran keberhasikan guru dan siswa agar dapat meminimalisasi 

pemahaman dan salah persepsi maka penilaian pada aspek: kognitif, afektif dan 

Psikomotorik. Dalam kaitan antara minat dan prestasi belajar, peneliti ingin mengetahui  

apakah seiring kemajuan teknologi senantiasa berbanding lurus dengan kemajuan minat dan 

prestasi siswa di sekolah dengan melakukan penelitian di kelas, tempat (lokasi) yang sama  

maka dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi perkembanga n minat 

dan prestasi belajar 
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Proses belajar siswa perlu mengikuti aturan tertentu untuk mencapai tujuan yang 

menantang. Penerapan problem based instruction dapat meningkatkan minat dan motivasi 

siswa dalam belajar. Melalui metode ini siswa dapat mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik, tugas, jadwal, dll.) guru 

mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah. 

Model pembelajaran merupakan sarana yang dapat merangsang siswa agar lebih 

senang dan tertarik belajar siswa dan untuk membantu proses belajar mengajar sehingga 

pembelajaran dapat berhasil dengan baik. Penerapan Inquiry based Learning (pembelajaran 

penemuan pemecahan masalah) merupakan model pembelajaran yang menarik perhatian 

siswa dalam belajar sosial  dimana guru secara langsung menjadikan materi pembelajaran 

menjadi fokus sebagai contoh untuk diamati secara langsung oleh siswa. Proses belajar 

siswa perlu mengikuti aturan tertentu untuk mencapai tujuan yang menantang. Penerapan 

Inquiry based Learning dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Melalui 

model ini siswa dapat mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah 

tersebut (menetapkan topik, tugas, jadwal, dll.) guru mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan, 

pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah. Pembelajaran merupakan cara 

mengajar yang dilaksanakan dalam bentuk praktek dimana cara menyampaikan pelajaran 

siswa langsung dengan keterlibatan siswa sebagai focus pembelajaran.  

KAJIAN TEORITIS 

Pengertian Hasil Belajar 

Dalam proses pembelajaran keberhasikan guru dan siswa agar dapat meminimalisasi 

pemahaman dan salah persepsi maka penilaian pada aspek: kognitif, afektif dan 

Psikomotorik. Dalam kaitan antara minat dan prestasi belajar, peneliti ingin mengetahui  

apakah seiring kemajuan teknologi senantiasa berbanding lurus dengan kemajuan minat dan 

prestasi siswa di sekolah dengan melakukan penelitian di kelas, tempat (lokasi) yang sama 

maka dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi perkembangan minat 

dan prestasi belajar 

Pencapaian Prestasi Belajar  

Bahwa siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Berhasil 

atau gagalnya pencapaian tujuan pendidik dan tergantung pada proses belajar dan 

mengajar yang dialami siswa dan pendidik baik ketika para siswa itu disekolah maupun di 

lingkungan keluarganya sendiri. 

Untuk mencapai keberhasilan prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, ada yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri dan ada yang berasal dari 

luar diri siswa itu sendiri. Rangkuti (1989:13) mengemukakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar yaitu: 

a. Dari dalam diri siswa meliputi kondisi kesehatan, intelegensi, minat dan motivasi dan 

cara belajar. 

b. Dari luar diri siswa meliputi, keluarga, sekolah, masyarakat dan keadaan lingkungan. 
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Hasil Belajar  

Pengertian Hasil Belajar Siswa, belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak 

bisa dipisahkan. Belajar merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek 

dalam belajar. Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan 

seseorang guru sebagai pengajar. Hasil belajar terdiri dari dua kata yaitu: “hasil dan 

belajar”. Hasil merupakan akibat dari yang ditimbulkan karena berlangsungnya suatu proses 

kegiatan. Sedangkan belajar adalah serangkaian kegiatan memperoleh perubahan tingkah 

laku sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Abdulrahman (1999: 37-38) mengatakan bahwa “Hasil belajar adalah kemampuan 

yang diperoleh siswa setelah melalu i kegiatan belajar, dimana perolehan tersebut dalam 

perubahan tingkah yang relative menetap”. 

Defenisi tersebut menyatakan bahwa hasil belajaran adalah hasil yang diperoleh 

siswa setelah mengikuti suatu materi tertentu dari mata pelajaran yang berupa kuantitatif 

maupun kualitatif. 

Pengajaran Problem Based Instruction  

Prinsip ini digunakan untuk menunjang pemberian tugas kompleks di kelas seperti 

proyek, simulasi, penyelidikan masyarakat, menulis untuk disajikan kepada forum pendengar 

yang sesungguhnya, dan tugas-tugas autentik lainnya. Istilah situated learning (Prawat, 

1992) digunakan untuk menggambarkan pembelajaran yang terjadi di dalam  kehidupan 

nyata, tugas-tugas outentik/asli yang sebenarnya. 

Memilih Model Pembelajaran Yang Baik 

Sebagai seorang guru harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat bagi 

peserta didik. Karena itu dalam memilih model pembelajaran, guru harus memperhatikan 

keadaan atau kondisi siswa, bahan pelajaran serta sumber-sumber belajar yang ada agar 

penggunaan model pembelajaran dapat diterapkan secara efektif dan menunjang 

keberhasilan belajar siswa. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (Classroom 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. Men urut Oja 

dan Sumarjan (dalam Titik Sugiarti, 1997: 8)  

Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart  

(dalam Sugiarti, 1997: 6), yaitu berbentuk spiral dari sklus yang satu ke siklus yang 

berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation 

(pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah perncanaan 

yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 

dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi permasalahan.  

Sebelum melaksanakan tindakan, terlebih dahulu peneliti merencanakan secara 

seksama jenis tindakan yang akan dilakukan. Kedua, setelah rencana disusun secara 

matang, barulah tindakan itu dilakukan. Ketiga, bersamaan dengan dilaksanakan tindakan, 

peneliti mengamati proses pelaksanaan tindakan itu sendiri dan akibat yang ditimbulkannya. 
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Keempat, berdasarkan hasil pengamatan tersebu, peneliti kemudian melakukan refleksi atas 

tindakan yang telah dilakukan. jika hasil refleksi menunjukkan perlunya dilakukan perbaikan 

atas tindakan yang telah dilakukan, maka rencana tindakan perlu disempurnakan lagi agar 

tindakan yang dilaksanakan berikutnya tidak sekar mengulang apa yang telah diperbuat 

sebelumnya. Demikian seterusnya sampai masalah yang diteliti dapat mengalami kemajuan. 

Pra Siklus  

Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, peneliti merencanakan kegiatan yang akan dilakukan pada 

penelitian tindakan kelas (PTK), adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam perencanaan 

adalah sebagai berikut:  

Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

• Membuat skenario  

• Membuat alat evaluasi  

• Membuat lembar observasi 

Pelaksanaan Tindakan  

Kegiatan dilaksanakan selama 2 jam pelajaran (2 x 40 menit) pada bulan Oktober 

2020 dalam tahap ini adalah melaksanakan skenario pembelajaran yang telah direncanakan 

sesuai dengan RPP yang terlampir  

Pengamatan  

Pada tahap observasi, peneliti sebagai guru pengajar melakukan tindakan dengan 

menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) tindakan yang sedang dilakukan oleh 

guru dan aktivitas siswa didalam kelas dilakukan dengan lembar pengamatan yan telah 

disiapkan. (Lembar Pengamatan terlampir) 

Refleksi  

Kegiatan pada tahap ini adalah peneliti bersama-sama observer mendiskusikan hasil 

tindakan, dari hasil tersebut peneliti dan guru dapat merefleksiknnya dengan melihat data 

pengamatan yang diperoleh pada saat melakukan suatu observasi di lapangan 

Siklus I 

Perencanaan 

Pada tahap ini penelti merumuskan dan mempersiapkan: rencana jadwal 

pelaksanaan tindakan, rencana pelaksanaan pembelajaran, materi/bahan pelajaran sesuai 

dengan pokok bahasan, lembar, tugas siswa, lembar penilaian hasil belajar, instrumen 

lembar observasi, dan mempersiapkan kelengkapan lain yang diperlukan dalam rangka 

analisis data.  

Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan selama 2 x 40 menit (1 x pertemuan) November 

disesuaikan dengan setting tindakan yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) terlampir.  
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Pengamatan 

Pengamatan saat proses pembelajaran berlangsung dilakukan pengamatan tehadap 

perilaku siswa. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui sikap dan perilaku siswa terhadap 

pembelajaran dengan penerapan model Problem Based Instruction (PBI). Pelaksanaan 

pegnamatan mulai awal pembelajaran ketika guru melakukan apersepsi sampai akhir 

pembelajaran dengan menggunakan lembar pengamatan terlampir  

Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan menganalisis semua data atau informasi yang 

dikumpulkan dari penelitian tindakan yang dilaksanakan, sehingga dapat diketahui berhasil 

atau tidaknya tindakan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang diharapkan 

Siklus II 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, diadakan kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki 

rencana dan tindakan yang telah dilakukan. Langkah-langkah kegiatan pada siklus II pada 

dasarnya sama seperti langkah-langkah pada siklus I, tetapi ada beberapa perbedaan 

kegiatan pembelajaran pada siklus II. 

Perencanaan  

Sebagai tindak lanjut siklus I,dalam siklus II dilakukan perbhaikan,penulis mencari 

kekurangan dan kelebihan pada pembelajaran membuat ringkasan wacana pada siklus I. 

kelebihan yang ada pada siklus I sipertahankan pada siklus II, sedangkan kekurangannya 

diperbaiki, peneliti memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajran berdasarkan siklus I. 

Penulis juga menyiapkan pedoman wawancara, lembar observasi untuk mengetahui untuk 

mengetahui kemampuan siswa memahami  materi pelajaran dengan penerapan model 

Problem Based Instruction (PBI) pelaksanaan tindakan 

Pengamatan 

Adapun yang diobservasi pada siklus II sama seperti siklus I, meliputi: hasil tes dan 

nontes (pengamatan dan wawancara) pedoman pengamatan pada siklus II memperhatikan 

instrumen serta kriteria yang terdapat pada siklus I. 

Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan menganalisis semua data atau informasi yang 

dikumpukan dari penelitian tindakan yang dilaksanakan, sehingga dapat diketahui berhasil 

atau tindakannya 

Kemampuan Awal Siswa 

Sebelum perencanaan tindakan siklus I dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pre tes 

yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa serta untuk mengetahui 

gambaran kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal pada 

kegiatan diruang kelas dengan penerapan model Problem Based Instruction di dalam kelas 

yang disajikan untuk mengetahui sudah sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik 

tentang pokok bahasan Interaksi keruangan dalam kehidupan di Negara-negara Asean di 

Kelas VIII-A semester ganjil pada SMP Negeri 1 Onan Ganjang Tahun Pelajaran 2020/2021.  
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Dari tes awal yang dilakukan diperoleh tingkat ketuntasan yang dapat dilihat pada 

Tabel 1: 

Tabel 1.1 Hasil Tes Awal 

Kode Nama Siswa Nilai 
Keterangan 

Belum Tuntas Tuntas 

Jumlah Nilai 2493   

Rata-rata 77.89   

Tuntas (persen)  23 71.87% 

Belum Tuntas (pesen)  9 28% 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa 77,89 

dengan jumlah siswa yang belum tuntas sebanyak 9 orang (28%) dan siswa yang tuntas 

sebanyak 23 orang (71.87%).  

Persen klasikal siswa yang tuntas 23 orang dan yang belum tuntas 9 orang. Dengan 

ini dapat diketahui persen klasikal ketuntasan, yaitu tingkat ketuntasan belajar secara 

klasikal masih rendah, maka selanjutnya dilakukan perbaikan dengan penerapan problem 

based instruction untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan Interaksi 

keruangan dalam kehidupan di Negara-negara Asean di Kelas VIII-A semester ganjil pada 

SMP Negeri 1 Onan Ganjang Tahun Pelajaran 2020/2021.  

Siklus I 

Perencanaan 

Selanjutnya setelah mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa, peneliti 

merancang suatu alternatif pemecahan masalah bagi siswa. Kegiatan yang dilakukan dalam 

tahap perencanaan adalah sebagai berikut: 

 Guru mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi  

pembelajaran Interaksi keruangan dalam kehidupan di Negara-negara Asean.  

(a) Membuat lembar observasi, guru mengamati proses pembelajaran 

(b) Membuat Lembar Observasi, teman mengamati siswa selama proses pembelajaran 

(c) Mempersiapkan berbagai alat dan bahan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran langsung 

(d) Merancang pembagian kelompok, siswa dibagi menjadi 6 kelompok 

(e) Menyusun alat evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa di akhir 

pelajaran 

Pelaksanaan 

Selanjutnya dibagikan LKS yang telah disusun oleh peneliti sesuai dengan materi 

Interaksi keruangan dalam kehidupan di Negara-negara Asean. Selanjutnya peneliti 

memanggil salah satu kelompok untuk melakukan presentasi atas hasil kerja kelompok 

masing-masing. Pada akhir pelajaran, peneliti dan siswa sama-sama menyimpulkan 

pelajaran. Di akhir pertemuan siklus I, peneliti memberikan tes hasil belajar sebagai bahan 

evaluasi terhadap hasil belajar siswa  
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Tabel 1.2. Hasil Perolehan Nilai Pada Saat Siklus I 

Nama Siswa Skor Nilai Keterangan 

Jumlah  259   

Rata-rata  80.94 80.15  

Tuntas (persen) 26  81.25%  

Belum Tuntas (persen) 6   18.75% 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat 3,95 dari 

nilai tes awal awal 77,89 menjadi 80.94 pada siklus I, dengan jumlah siswa yang tuntas 26  

orang 81,25% dan yang belum tuntas 6 orang 18,75% 

Siklus I di atas menunjukkan peningkatan nilai secara klasikal, dengan nilai rata-rata 

80,94. Siswa yang tuntas sebanyak 26 orang, artinya Persentase Ketuntasan Klasikal (PKK) 

Ini menunjukkan adanya selisih persentase ketuntasan klasikal antara tes awal dengan tes 

siklus I sebesar 80,94%. Namun demikian tingkat Ketuntasan belajar secara klasikal belum 

mencapai nilai maksimal yang diharapkan, untuk itu perlu dilakukan pembelajaran kembali 

dengan memperbaiki langkah-langkah yang dianggap belum efektif. 

Pengamatan 

Pada tahap ini, peneliti mendapatkan bantuan dari be berapa orang rekan guru 

untuk ikut serta mengamati peneliti selama melangsungkan proses belajar mengajar (PBM) 

dengan menerapkan penerapan model problem based instruction Berikut disajikan hasil 

pengamatan pada siklus I: 

 Dapat diketahui Persentase hasil pengamatan sebagai berikut: kategori penilaian 

adalah cukup. Dengan demikian peneliti telah melakukan 70,83% dari keseluruhan indikator 

yang harus dilaksanakan dengan baik. Sesuai dengan data observasi aktivitas siswa di atas 

maka persentase aktivitas siswa selama Proses Belajar Mengajar adalah kategori penilaian 

”cukup”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama proses belajar mengajar 

berlangsung, 79,16% aktivitas siswa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi terhadap siklus I, maka penulis dapat menyusun refleksi 

atas kegiatan yang berlangsung pada siklus I, sebagai berikut: 

1. Pada Siklus I, tingkat Persentase Ketuntasan Klasikal siswa masih dianggap rendah 

sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan melaksanakan siklus II 

2. Pada siklus I, penulis belum mencapai indikator yang diinginkan dalam PBM 

3. Pada Siklus I, siswa yang aktif mengutarakan pendapatnya masih tergolong sedikit.  

Siklus II 

Perencanaan  

Alternatif pemecahan masalah yang dirancang pada siklus II ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyusun RPP dan menentukan soal-soal latihan yang akan diberikan kepada siswa 

pada saat pelajaran berlangsung 
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2. Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran 

3. Peneliti kembali membagi kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa per kelompok 

4. Peneliti bersama-sama dengan siswa akan menyaksikan peragaan langsung tentang 

materi pembelajaran. 

Pelaksanaan 

Peneliti kembali melaksanakan problem based instruction dengan harapan, akan 

diperoleh peningkatan hasil belajar siswa pada Interaksi keruangan dalam kehidupan di 

Negara-negara Asean. Tindakan dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

yang telah disusun sebelumnya.  

Tabel 1.5 Hasil Tes Siklus II 

Nama Siswa Skor Nilai Keterangan 

Jumlah  273.3   

Rata-rata  85.39 84.58  

Tuntas (persen) 31  97%  

Belum Tuntas (pesen) 1  0.3  

 

 Dari data siklus II di atas terdapat peningkatan nilai secara klasikal, yaitu Nilai rata-

rata belajar siswa 85.39 Siswa yang telah tuntas 31 orang dan yang belum tuntas 1 orang. 

Dengan demikian dapat diketahui persentase ketuntasan klasikal: yang belum tuntas. Hal ini 

menunjukkan ada peningkatan hasil belajar siswa pada Interaksi keruangan dalam 

kehidupan di Negara-negara Asean dengan penerapan model pembelajaran problem basad 

learning.  

Pengamatan. 

Pada tahap pengamatan siklus II ini masih tetap dengan bantuan guru dan rekan 

guru lainnya utnuk mengamati peneliti dan siswa dalam  proses belajar mengajar. Hasil 

pengamatan pada siklus II dipaparkan pada tabel di bawah ini  

Sesuai dengan tabel data observasi di atas maka hasil pengamatan aktivitas siswa 

pada saat kegiatan belajar mengajar adalah dengan kategori penilaian baik sekali. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa selama proses belajar mengajar berlangsung 91,66% 

aktivitas siswa sudah berjalan dengan baik sekali sesuai dengan yang diharapkan. 

Refleksi 

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan observasi siklus II, dapat diketahui Persentase 

Ketuntasan Klasikal semakin meningkat hingga mencapai 87,50%. Peneliti sudah penerapan 

problem based instruction dengan baik Aktivitas siswa semakin meningkat, hal ini terlihat 

dari aktifnya siswa dalam kerjasama dalam kelompok 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran dengan penerapan model problem based instruction dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal-soal pada pokok bahasan 

Interaksi keruangan dalam kehidupan di Negara-negara Asean. Sebelum dilakukan tindakan, 
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nilai rata-rata hasil belajar siswa 71.87, dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 23 

orang dan belum tuntas sebanyak 9 orang. 

Setelah dilakukan model problem based instruction pada siklus I nilai rata-rata hasil 

belajar siswa meningkat 9,62% dari nilai awal menjadi 71.87% pada siklus I, dengan jumlah 

siswa yang tuntas 26 orang dan yang belum tuntas 6 orang. Pada siklus II nilai rata-rata 

kelas lebih meningkat lagi, siswa yang tuntas 31 orang (97,00) sedangkan yang belum 

tuntas 1 orang (3%) dengan nilai rata-rata 85,39 Jadi selisih peningkatan nilai rata-rata 

siswa pada siklus I dan siklus II sebesar 4,45%. Maka dapat kita lihat selisih penilaian hasil 

observasi guru dalam mengajar pada siklus I dan siklus II sebesar 19,75%. Dapat 

disimpulkan bahwa peneliti telah menerapkan model problem based instruction dengan baik. 

Peningkatan nilai rata-rata serta jumlah siswa yang tuntas mulai dari tes awal, siklus I dan 

siklus II. Sebelum dilakukan tindakan, nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan 77,89 jumlah 

siswa yang tuntas sebanyak 23 orang dan belum tuntas sebanyak 9 orang. 

Hal ini berarti pembelajaran dengan penerapan model problem based instruction 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pokok bahasan Interaksi keruangan dalam 

kehidupan di Negara-negara Asean di Kelas VIII-A SMP Negeri 1 Onan Ganjang Tahun 

Pelajaran 2020/2021.  

SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan  

1. Sebelum dilakukan tindakan, nilai rata-rata hasil belajar siswa 70.52 dengan jumlah 

siswa yang tuntas sebanyak 8 orang (29,63%) dan belum tuntas sebanyak 19 orang 

(70,37%).  

2. Setelah dilakukan penerapan siklus I penerapan model problem based instruction (PBI) 

di atas menunjukkan peningkatan nilai secara klasikal, dengan nilai rata-rata 75,8. 

Siswa yang tuntas sebanyak 14 orang, artinya Persentase Ketuntasan Klasikal siswa 

yang belum tuntas sebanyak 13 orang. Ini menunjukkan adanya selisih persentase 

ketuntasan klasikal antara tes awal dengan tes siklus I sebesar 5.28%. Pada siklus II 

siswa yang tuntas 25 orang (92,59%) sedangkan yang belum tuntas 2 orang (7,41%) 

dengan nilai rata-rata 82,04. Jadi selisih peningkatan nilai rata-rata siswa pada siklus I 

dan siklus II sebesar 24,82%.  

3. Berdasarkan hasil refleksi siklus I dan siklus II yang telah dilakukan oleh peneliti, 

maka terjadi perubahan peningkatan hasil belajar yang terlihat dari penelitian 

Pembelajaran dengan menggunakan problem based instruction (PBI) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa SMP Negeri 1 Onan Ganjang. Kabupaten Humbang 

Hasundutan T.P 2020/2021.  

SARAN 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya guru dapat menggunakan media dan metode pembelajaran yang 

bervariasi sehingga Pembelajaran menyenangkan dapat terwujud.  

2. Siswa diharapkan dapat membangun pola interaksi dan kerjasama, baik dengan 

sesama siswa, dengan guru, dan lingkungan demi terlaksananya proses belajar 
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mengajar yang baik proses pembelajaran hendaknya harus diciptakan student centre 

yang berarti siswa menjadi pusat pembelajaran selama proses berjalan siswa 

memberikan kreatifitas dan peranan dalam pembelajaran, bukan sekedar pendengar 

yang baik namun menjadi subjek dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan jenis penelitian yang sama, hendaknya 

dapat memperbaiki tahapan-tahapan dalam metode ini serta mengkombinasikannya 

dengan metode pembelajaran yang lain sehingga dapat menghasilkan data penelitian 

yang lebih baik dan benar. 
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