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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn siswa
melalui penerapan model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Intruction).
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan subjek penelitian 29 orang siswa
kelas X4 di SMA Negeri 1 Sawan pada semester genap tahun ajaran 2012/2013 dan objek
penelitian ini adalah aktivitas belajar siswa dan hasil belajar PKn siswa dalam penerapan
model pembelajaran berbasis masalah. Tindakan dilakukan dalam dua siklus. Data
dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I nilai
rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 53,24 dengan standar deviasi 5,07. Sedangkan pada
siklus II nilai rata-ratanya sebesar 60,97 dengan standar deviasi 4,00. Untuk hasil belajar
siswa yang diperoleh pada siklus I nilai rata-ratanya sebesar 70,86, dengan standar deviasi
10,86 dan ketuntasan belajar siswa mencapai 44,83%. Sedangkan pada siklus II nilai ratarata hasil belajar siswa sebesar 88,10, dengan standar deviasi 7,49 dan ketuntasan klasikal
siswa mencapai 93,10%.
Kata-kata kunci: model pembelajaran berbasis masalah (PBI), aktivitas belajar, hasil
belajar PKn

ABSTRACT
This study aimed at improving students’ activity and outcome in learning Civics
through the implementation of Problem Based Instruction (PBI) learning model. This study
was a classroom action research involving 29 students of X4 Class of SMAN 1 Sawan in
the second semester of the academic year 2012/2013 as the subject of this study and objects
of this study were students’ learning activity and students’ learning outcome. The action is
given in two cycle. The data were then analyzed by using descriptive quantitative analysis
and descriptive qualitative analysis. The result showed an increase from the first cycle to
the second cycle. In the first cycle the students’ learning activity average was 53,24 with
standard deviation 5,07. While the students’ learning activity average in the second cycle
was 60,97 with standard deviation 4,00. The students’ learning outcome average score in
the first cycle was 70,86, with standard deviation 10,86 and 44,83% classical mastery of the

students. Meanwhile, the result of the second cycle showed that the students’ learning
outcome average score was 88,10 with standar deviation 7,49 and 93,10% classical
mastery of the students’.
Key words: Problem based intruction, learning activity, Civics learning outcome.

1. PENDAHULUAN
Permasalahan pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mendapat
sorotan dari berbagai pihak. Guru cenderung lebih menekankan pada aspek produk saja
dibandingkan bagaimana produk itu diproses sehingga pembelajaran terfokus pada aspek
kognitif saja. Dalam pelaksanaan pembelajaran proses seharusnya lebih diutamakan.
Melalui proses pembelajaran, siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan
wawasannya mengenai arti penting pelajaran PKn dengan cara melihat, mendengar,
merasakan, dan mengalami sendiri situasi nyata di lingkungannya.
PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa dari
jenjang SD hingga perguruan tinggi. Pembelajaran PKn akan dapat membangun Sumber
Daya Manusia ( SDM ) Indonesia yang baik serta memiliki wawasan dan keterampilan
hidup bernegara. Melalui PKn siswa dapat belajar dan melatihkan potensi dirinya secara
optimal tentang cara hidup, menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah yang
dihadapi siswa ( Lasmawan, 2010: 266 ). Minat belajar siswa yang kurang, dikarenakan
model pembelajaran yang guru terapkan

selama ini masih menggunakan model

pembelajaran konvensional.
Kegiatan pembelajaran yang dibangun oleh guru dan siswa adalah kegiatan yang
bertujuan. Sebagai kegiatan yang bertujuan, maka segala sesuatu yang dilakukan guru dan
siswa hendakanya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Sanjaya, 2006:
63). Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, guru memiliki peran utama dalam
menciptakan pembelajaran yang kondusif. Guru harus bisa memberikan dorongan atau
memotivasi siswa untuk belajar, dengan cara menunjukkan pentingnya pengalaman dan
materi pelajaran bagi kehidupan siswa, sehingga siswa belajar tidak hanya sekedar
memperoleh nilai atau pujian tetapi didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan. Jika

motivasi siswa kurang, maka akan berpengaruh juga terhadap aktivitas yang cenderung
rendah.
Sehubungan dengan keinginan serta aktivitas siswa yang masih kurang dalam
mengikuti pelajaran PKn, maka akan menimbulkan konsekuensi bagi siswa itu sendiri.
Konsekuensinya yaitu hasil belajar siswa tidak sesuai dengan target atau Ketuntasan
Belajar Minimal (KBM). Sebagai seorang guru PKn hal ini pasti menjadi tantangan yang
sulit, terutama dalam menciptakan model pembelajaran yang menarik agar bisa
meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu guru harus bisa mengajar dengan
mengkolaborasikan materi pelajaran, sehingga tidak hanya menekankan pada konsep atau
teori namun lebih kepada aplikasi pembelajaran PKn dalam kehidupan sehari-hari. Hal
tersebut perlu diperhatikan mengingat pelajaran PKn merupakan pelajaran yang
menghendaki terbentuknya karakter siswa yang minimal mampu menjadi insan yang
bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi, maupun dalam masyarakat, bangsa, dan
Negara.
Berdasarkan observasi di lapangan, keadaan siswa di SMA Negeri 1 Sawan kelas X
khususnya kelas X4

tahun ajaran 2012/2013, dalam proses pembelajaran PKn

partisipasinya sangat kurang. Hal tersebut berdampak pada rendahnya aktivitas dan hasil
belajar siswa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa aktivitas
belajar siswa masih tergolong rendah. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai rata-rata aktivitas
yang diperoleh yaitu 46,43. Sedangkan berdasarkan hasil ulangan harian siswa diketahui
bahwa dari 29 siswa, hanya 12 orang yang mampu mencapai nilai diatas KKM yaitu
berkisar antara 70 sampi 80. Sedangkan 17 orang diantaranya memperoleh nilai dibawah
KKM yaitu pada rentang 40 sampai 60. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata hasil
belajar siswa adalah 68,46 dengan ketuntasan klasikal mencapai 41,38%.
Menyikapi permasalahan tersebut, dalam proses pembelajaran perlu melakukan
pembaharuan dengan menerapkan model pembelajaran yang efektif dan efisien. Hal
tersebut dilakukan untuk mengembangkan kreativitas dan partisipasi siswa guna mencapai
tujuan pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan materi
pembelajaran yang akan disampaikan dan memberikan manfaat bagi siswa untuk
diaplikasikan dalam kehidupan nyata.

Dilihat dari konteks perbaikan kualitas pendidikan, model pembelajaran berbasis
masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk
memperbaiki sistem pembelajaran. Terdapat beberapa kelebihan dari model pembelajaran
berbasis masalah antara lain (Hamruni, 2011: 144): (1) merupakan tehnik yang cukup
bagus untuk memahami isi pelajaran, (2) meningkatkan aktivitas siswa, (3) membantu
siswa untuk mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan
nyata. (4) mengembangkan minat siswa untuk belajar, (5) mengembangkan kemampuan
siswa untuk berpikir kritis dan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan
pengetahuan baru, dan (6) memberi kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan
pengetahuan yang meeka miliki dalam dunia nyata.
Menurut Riyanto (2009: 285) model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu
model pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan untuk mengembangkan
kemampuan berpikir peserta didik dalam memecahkan masalah. Model Pembelajaran
berbasis masalah (PBI) adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan masalah
dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan
keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang
esensial dari materi pelajaran ( Nurhadi & Agus, 2003: 45). Sehingga dengan menggunakan
model pembelajaran berbasis masalah (PBI), proses pembelajaran akan bermakna bagi
siswa. hal tersebut dikarenakan siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teoritis
tetapi juga bisa mengaplikasikan teori tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.
Berdasarakan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan di atas, penelitian
ini dilakukan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam proses
pembelajaran PKn. Tujuan tersebut diuraikan menjadi dua yaitu, (1) untuk meningkatkan
aktivitas belajar siswa, dan (2) untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa melalui
penerapan model pembelajaran berbasis masalah (PBI) pada siswa kelas X4 di SMA Negeri
1 Sawan semester genap tahun ajaran 2012/2013.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian
tindakan kelas (PTK) merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang didisain untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran. Sajalan dengan hal tersebut Mulyasa (2009: 11)
menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu upaya untuk mencermati
kegiatan belajar siswa dengan memberikan sebuah tindakan (treatment) yang sengaja
dimunculkan dengan maksud untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, yang mana setiap siklusnya terdiri dari
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Adapun subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas X4 di SMA Negeri 1 Sawan yang berjumlah 29 orang
siswa. Sedangkan objek penelitian ini adalah aktivitas dan hasil belajar PKn siswa dengan
penerapan model pembelajaran berbasis masalah (PBI). Data di kumpulkan dengan
menggunakan pedoman lembar observasi dan tes pemahaman konsep. Untuk mengetahui
aktivitas belajar siswa dilakukan observasi langsung dengan berpedoman pada lembar
observasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk mengetahui hasil belajar
siswa diperoleh dengan memberikan tes pemahaman konsep pada setiap akhir siklus. Data
dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif
kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan data yang
diperoleh dengan menggunakan perhitungan statistik, sedangkan analisis deskriptif
kualitatif digunakan untuk memberi makna terhadap deskripsi data tentang isi (content) dan
prosesnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan.
Pertemuan pertama dan kedua membahas materi pelajaran tentang status kewarganegaraan
dan naturalisasi, kemudian pada pertemuan ketiga memberikan tes pemahaman konsep.
Hasil analisis pada siklus I diketahui nilai rata-rata aktivitas belajar PKn siswa adalah
52,24, dengan standar deviasi 5,03. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siswa 70,86,
dengan standar deviasi 10,86 dan ketuntasan klasikal sebesar 44,83%. Penelitian dikatakan
berhasil apabila nilai rata-rata siswa lebih besar atau sama dengan 76, dan ketuntasan
klasikal siswa lebih besar atau sama dengan 85%. Jadi dapat dikatakan bahwa pembelajaran
pada siklus I ini belum mencapai keberhasilan, sehingga akan dilakukan perbaikan pada
pelaksanaan siklus II.

Adapun perbaikan yang dilakukan pada siklus II ,yaitu: (1) lebih menekankan pada
langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah, (2) melakukan pendekatan dengan
siswa yang belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan (3) memberikan
bimbingan secara intensif kepada siswa baik secara individu maupun kelompok. Selain itu
juga memberikan peringatan kepada siswa, untuk lebih aktif baik dalam bertanya dan
menyampaikan pendapat terkait dengan isu-isu sosial yang dibahas dalam pembelajaran.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan melakukan perbaikan pada siklus II,
diketahi bahwa nilai rata-rata aktivitas belajar siswa yaitu 60,97 dengan standar deviasi
4,00. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siswa 88,10 dengan standar deviasi 7,49 dan
ketuntasan klasikal sebesar 93,1%. Dengan perolehan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa
pembelajaran pada siklus II dapat dikategorikan berhasil. Keberhasilan tersebut
dikarenakan siswa sudah memahami konsep materi yang diberikan dan siswa mampu
memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru dengan mengaitkan antara teori-teori
yang ada dengan konsep-konsep yang mereka temukan sendiri.
Hasil analisis terhadap proses pelaksanaan pembelajaran menunjukkan, bahwa
dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (PBI) di kelas X4 SMA Negeri
1 Sawan, aktivitas dan hasil belajar PKn siswa sudah meningkat dan dapat dikatakan
berhasil. Hal ini relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Hamruni (2011:107), bahwa
model pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal tersebut dikarenakan dalam implementasinya ada
sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Model pembelajaran berbasis masalah tidak
mengharapkan siswa hanya sekedar mendengar, mencatat, kemudian menghafal materi.
Namun melalui model pembelajaran berbasis masalah siswa diharapkan aktif berpikir,
berkomunikasi, mencari, dan mengolah dan akhirnya menyimpulkan materi yang dipelajari.
Senada dengan teori pamdangam tersebut, Ibrahim & Nur (dalam Ardana, 2010: 16)
menjelaskan bahwa model pembelajaran berbasis masalah (PBI) merupakan model
pembelajaran yang dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan
berpikir, terutama kemampuan berpikir tingkat tinggi, pemecahan masalah, dan
keterampilan intelektual. Dengan model pembelajaran berbasis masalah siswa dapat belajar
tentang cara berpikir kritis sehingga memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial

dari mata pelajaran. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri
dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya, hingga siswa mendapatkan jawaban
atas permasalahan tersebut. Selain itu potensi siswa lebih diberdayakan dengan dihadapkan
pada permasalahan

yang mengakibatkan rasa ingin tahu, menyelidiki masalah dan

menemukan jawabannya melalui kerjasama serta mengkomunikasikan hasil karyanya
kepada orang lain.
Berdasakan hasil penelitian ini, model pembelajaran berbasis masalah ternyata
efektif untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa. Sesuai dengan teori yang dikemukakan
oleh Glazer (2001: 18), bahwa model pembelajaran berbasis masalah (PBI) dapat
memberikan kesempatan untuk meraih hasil belajar yang fokus pada penyiapan siswa untuk
aktif dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dalam proses pembelajarannya
materi yang dibahas dikaitkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat
hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan implementasi dalam kehidupan
sehari-hari (real world education). Dengan demikian, pembelajaran akan lebih bermakna
(meaningfull learning), penuh pengalaman nyata, dan mendorong siswa untuk belajar aktif
(active learning) (Suprijono, 2009: 121).
Berdasarkan hasil penelitian dan kaitannya dengan teori yang ada, maka dapat
dikatakan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis masalah efektif dalam
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn siswa. Dilihat dari proses dan produk yang
dihasilkan, dapat diketahui bahwa proses pembelajaran yang efektif akan berpengaruh
terhadap aktivitas belajar siswa dan berimplikasi pula terhadap hasil belajar siswa. Dengan
tercapainya hasil belajar siswa sesuai dengan yang ditetapkan, maka tujuan pembelajaran
dapat dikatakan berhasil.

4. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dengan menerapkan model pembelajaran berbasis
masalah (PBI) dalam pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa (1) dapat meningkatkan
aktivitas belajar PKn siswa, dan (2) dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas X4
di SMA Negeri 1 Sawan tahun ajaran 2012/2013. Hal ini dibuktikan dengan adanya

peningkatan aktivitas siswa dan rata-rata hasil belajar PKn siswa sebelum dilakukan
tindakan dan setelah dilakukan tindakan pada siklus I dan siklus II.
Adapun saran-saran yang dapat diajukan setelah proses pelaksanaan penelitian ini
adalah sebagai berikut. (1) Model pembelajaran Problem Based Intruction (PBI) dapat
dijadikan sebagai alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil
belajar dalam proses pembelajaran PKn bagi siswa. (2) Bagi guru, dalam menerapkan
model PBI dianjurkan untuk mengeksplorasi masalah-masalah kontekstual yang berkaitan
dengan materi yang akan diberikan sehingga dapat menumbuhkan motivasi dan minat
siswa pada materi tersebut. Selain itu dalam menyusun RPP agar memperhatikan alokasi
waktu untuk setiap kegiatan dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan alokasi waktu
yang diberikan di sekolah, agar proses pembelajaran lebih intensif. (3) Bagi peneliti
selanjutnya yang menggunakan penelitian sejenis, penelitian ini dapat dijadikan acuan
terutama terhadap sintaks-sintaks model pembelajaran PBI sehingga dalam pelaksanaanya
sesuai dengan sintaks yang sudah ada. Disamping itu peneliti disarankan lebih teliti dalam
memilih permasalahan yang akan didiskusikan oleh siswa
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