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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran 
 

Model secara harfiah berarti “bentuk”, dalam pemakaian secara umum model 

merupakan interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukurannya yang diperoleh 

dari beberapa sistem. Sedangkan menurut Suprijono dalam Sulistyani (2012), model 

diartikan sebagai bentuk representasi akurat sebagai proses yang memungkinkan 

seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. 

Menurut Tampubolon (2014: 88) model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran serta pendidik dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Menurut Marsudi (2016: 17). Model 

pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar berisi unsur-unsur antara lain; tujuan 

dan asumsi, tahapan kegiatan, setting pembelajaran, kegiatan guru dan siswa, 

perangkat pembelajaran dan dampak hasil belajar. 

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah  kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. 
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b. Karakteristik Model Pembelajaran 

Hamruni  (2011: 6) menyebutkan bahwa istilah model pembelajaran 

mempunyai empat ciri khusus ialah. 

1) Rasional teoritik yang logis yang disusun oleh pencipta atau 
pengembangnya. 

2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar  
tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

3) Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil. 
4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai. 
 

Guru sebagai perancang pembelajaran harus mampu mendesain seperti apa 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Model pembelajaran merupakan desain 

pembelajaran yang akan dilaksanakan guru di dalam kelas. Beberapa ciri khusus dan 

karakteristik model pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum mengajar 

guru harus menentukan model pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian guru 

dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pola, tujuan, tingkah laku, 

lingkungan, dan hasil belajar yang direncanakan sehingga proses pembelajaran akan 

berjalan dengan baik dan tepat sesuai dengan mata pelajarannya. 

 

c. Model Pembelajaran Aktif 

Menurut Santoso (2007: 274) pembelajaran yang berkualitas adalah terlibatnya 

peserta didik secara aktif dalam pebelajaran. Keterlibatan yang dimaksud adalah: 

aktivitas mendengarkan, komitmen terhadap tugas, mendorong berpartisipasi, 

menghargai kontribusi/pendapat, menerima tanggungjawab, bertanya kepada 

pengajar atau teman, dan merespon pertanyaan. 



9 
 

Menurut Hartono dalam Sulistyani (2012), pembelajaran aktif dimaksudkan 

untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, 

sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai 

dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu, pembelajaran aktif 

juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa/ peserta didik agar tetap tertuju 

pada proses pembelajaran. 

Sementara itu terdapat pengertian lain yaitu mengenai Cara Belajar Siswa Aktif 

(CBSA). Model Pembelajaran CBSA adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran 

yang menitikberatkan pada keaktifan siswa, yang merupakan inti dari kegiatan belajar 

(Oemar, 2005: 137). Saiful Sagala (2006: 201) berpendapat bahwa CBSA dapat 

diartikan sebagai anutan pembelajaran yang mengarah kepada pengoptimalisasian 

pelibatan intelektual-emosional siswa dalam proses pembelajaran, dengan pelibatan 

fisik siswa apabila diperlukan. 

Berdasarkan uraian mengenai pembelajaran aktif dan CBSA di atas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran aktif adalah sistem belajar mengajar yang 

menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional guna 

memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Siswa dituntut untuk terlibat maupun 

berperan dalam proses pembelajaran.  Siswa tidak hanya sekedar mengikuti dan 

mendengarkan pembelajaran, namun siswa melihat, melakukan, mencobakan dan 

mengatasi permasalahan yang muncul sehingga harapannya siswa lebih dapat 

menguasai tentang apa yang mereka pelajari. 

Adapun karakteristik model pembelajaran aktif, yang dimaksud dengan 

karakteristik merupakan hal-hal yang menjadi ciri atau pembeda dengan model 
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pembelajaran lainnya. Karakteristik utama pembelajaran aktif adalah pendidik hanya 

sebagai transformer informasi atau materi pembelajaran di mana peserta didik 

dituntut untuk aktif untuk mencari nilai-nilai atau kompetensi yang dibutuhkan oleh 

peserta didik. 

Menurut Bonwell dalam Sulistyani (2012), pembelajaran aktif memiliki 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut. 

1) Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh 

pengajar melainkan pada pengembangan ketrampilan pemikiran analitis 
dan kritis terhadap permasalahan yang dibahas. 

2) Peserta didik tidak hanya mendengarkan materi pelajaran secara pasif 

tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran 
tersebut. 

3) Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan 
materi pelajaran. 

4) Peserta didik lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa dan 

melakukan evaluasi.   
5) Umpan-balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. 

 
Dari karakterisrik-karakteristik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa 

inti dari karakteristik pembelajaran aktif adalah adanya penekanan pada poses 

pembelajaran, interaksi aktif pada siswa serta penekanan penanaman nilai dan sikap 

sesuai dengan materi pelajaran. 

 

2. Metode Problem Solving 

Menurut Janawi (2013: 213), problem solving merupakan model pembelajaran 

di mana peserta didik dihadapkan pada suatu kondisi bermasalah. Untuk itu, peserta 

didik harus menemukan sejumlah strategi untuk memecahkan masalah tersebut. 

Menurut Yamin (2007: 164), metode problem solving merupakan metode yang 

merangsang berfikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat 
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yang disampaikan oleh siswa. Guru hanya melihat jalan fikiran yang disampaikan 

siswa, pendapat siswa, motivasi siswa untuk mengeluarkan pendapat mereka dan 

guru harus selalu menghargai setiap pendapat siswa. 

Menurut Hamdayama (2016: 115), metode problem solving adalah penggunaan 

metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih peserta didik menghadapi 

berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah 

kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. 

Sedangkan menurut Makarao dalam Rismawan (2014 : 35) metode problem 

solving adalah metode yang mengajar yang bersifat mencari secara logis, kritis, 

analitis menuju suatu kesimpulan yang meyakinkan. Problem solving menitik 

beratkan pada terpecahnya suatu masalah secara rasional, logis, dan tepat. Sehingga 

hakekatnya metode ini ditekankan pada proses terpecahnya masalah. 

Dari beberapa pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

problem solving adalah cara mengajar guru untuk mengetahui bagaimana tindakan 

dan pemikiran pemikiran siswa dalam memecahkan masalah dengan logis, kritis dan 

anlitis untuk menarik kesimpulan dari masalah secara individu maupun kelompok. 

Metode ini mengarah ke proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa. 

Metode problem solving sangat potensial untuk melatih peserta didik berfikir kreatif 

dalam menghadapi berbagai masalah pribadi maupun masalah kelompok untuk 

dipecahkan sendiri atau secara bersama. Di dalam problem solving, peserta didik 

belajar sendiri untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan untuk memecahkan 

masalahnya. Tugas guru dalam metode problem solving adalah memberikan kasus 

atau masalah kepada peserta didik untuk dipecahakan.  
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Menurut Mulyatiningsih dalam Rismawan (2014 : 36 ) 

 Kegiatan peserta didik dalam problem solving dilakukan melalui prosedur:  

1) mengidentifikasi penyebab masalah, 
2) mengaji teori untuk mengatasi masalah atau menemukan solusi, 

3) memilih dan menetapkan solusi yang paling tepat, 
4) menyusun prosedur mengatasi masalah berdasarkan teori yang telah 

dikaji, 
 

Metode problem solving bukan hanya sekedar metode mengajar tetapi juga 

merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan 

metode-metode lainnya dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik 

kesimpulan. Tujuan utama dari penggunaan metode pemecahan masalah adalah:  

a. Mengembangkan kemampuan berfikir, terutama didalam mencari sebab 
akibat dan tujuan suatumasalah. Metode ini melatih siswa dalam cara-cara 
mendekati dan cara-cara mengambil langkah-langkah apabila akan 

memecahkan suatu masalah.  
b. Memberikan kepada siswa pengetahuan dan kecakapan praktis yang 

bernilai/bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Metode ini 
memberikan dasar-dasar pengalaman yang praktis mengenai bagaimana 
cara-cara memecahkan masalah dan kecakapan ini dapat diterapkan bagi 

keperluan menghadapi masalah-masalah lainnya didalam masyarakat. 
    

  Adapun keuntungan dan kelemahan dalam penerapan metode problem solving 

menurut Rismawan  (2014: 38) sebagai berikut. 

Kebaikan atau keuntungan dalam penerapan metode problem solving. 

a. Mendidik murid untuk berfikir secara sistematis.  
b. Mendidik berfikir untuk mencari sebab-akibat.  

c. Menjadi terbuka untuk berbagai pendapat dan mampu membuat     
pertimbangan untuk memilih satu ketetapan.   

d. Mampu mencari berbagai cara jalan keluar dari suatu kesulitan atau 
masalah.  

e. Tidak lekas putus asa jika menghadapi suatu masalah.  

f. Belajar bertindak atas dasar suatu rencana yang matang.   
g. Belajar bertanggung jawab atas keputusan yang telah ditetapkan dalam 

memecahkan suatu masalah. 
h. Tidak merasa hanya bergantung pada pendapat guru saja. 
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i. Belajar menganalisa suatu persoalan dari berbagai segi. 

j. Mendidik suatu sikap-hidup, bahwa setiap kesulitan ada jalan    
pemecahannya jika dihadapi dengan sungguh-sungguh. 

  
Sedangkan kelemahan atau kekurangan metode problem solving:  

a. Metode ini memerlukan waktu yang cukup jika diharapkan suatu hasil 
keputusan yang tepat. Padahal kita ketahui bahwa jam-jam pelajaran 

selalu terbatas.   
b.  Dalam satu jam atau dua jam pelajaran mungkin hanya satu atau dua 

masalah saja yang dapat dipecahkan, sehingga mungkin sekali bahan 

pelajaran akan tertinggal.  
c. Metode ini baru akan berhasil bila digunakan pada kurikulum yang 

berpusat pada anak dengan pembangunan semesta, dan bukan dari 
kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran seperti pada kurikulum 
konvensional/tradisional.   

 

3. Keaktifan Belajar 

a. Alasan pentingnya Keaktifan peserta didik dalam pembelajaraan  

Menurut Sardiman dalam Sulistyani (2012), belajar mengacu pada kegiatan 

peserta didik dan mengajar mengacu pada kegiatan guru. Mengajar pada dasarnya 

merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang 

mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Wina 

Sanjaya dalam Sulistyani (2012), menyampaikan bahwa keterkaitan antara belajar 

dan mengajar itulah yang disebut dengan pembelajaran. 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa dalam 

pembelajaran sangat penting. Guru harus berperan aktif sebagai fasilitator untuk 

memberikan arahan agar siswa lebih aktif. Aktivitas terbaik oleh peserta didik  ialah 

ketika siswa dapat membaca, mendengar, melihat, mengucap, dan melakukan tentang 
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materi yang sedang dipelajarinya, sehingga peserta didik benar-benar dapat 

mengingat materi yang diterimanya. 

b. Pengertian Keaktifan Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 24-25), aktif adalah giat 

(bekerja, berusaha), sedangkan keaktifan adalah suatu keadaan atau hal di mana siswa 

dapat aktif. Pada penelitian ini keaktifan yang dimaksud adalah keaktifan belajar 

siswa. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik dan 

relatif tetap, serta ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubahnya 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. Jadi 

keaktifan belajar peserta didik adalah suatu keadaan di mana peserta didik aktif dalam 

belajar. 

Keaktifan belajar peserta didik dapat kita lihat dari keterlibatan peserta didik 

dalam proses belajar mengajar yang beraneka ragam seperti pada saat peserta didik 

mendengarkan ceramah, mendiskusikan, membuat suatu alat, membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan sebagainya. 

Dari berbagai pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keaktifan 

belajar adalah keadaan di mana peserta didik dapat aktif dalam belajar secara jasmani 

dan rohani. 

 

4. Mata Pelajaran Mekanika Teknik 

Menurut Kurikulum SMK Revisi 2013, ilmu Mektek yang akan dipelajari oleh 

peserta didik Kelas X Bidang Keahlian DPIB mencakup materi: elemen-elemen 
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struktur, faktor yang mempengaruhi struktur bangunan, macam-macam gaya, 

menyusun gaya, analisis struktur balok sederhana, analisis struktur rangka sederhana, 

tegangan dan regangan. Materi-materi tersebut disampaikan selama dua semester di 

Kelas X. Adapun  kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik pada mata 

pelajaran Mektek. Berikut kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik: 

Tabel 1 Silabus Mektek 

Kompetensi Dasar Materi Alokasi Waktu 

  3.1.Memahami elemen-elemen struktur  Jenis elemen-
elemen struktur 

 Unsur-unsur dan 
fungsi elemen-

elemen struktur 

6 JP 

  4.1.Menyajikan unsur-unsur dan fungsi 
elemen-elemen struktur 

1.2.Memahami faktor yang 
mempengaruhi struktur bangunan 

berdasarkan kriteria desain dan 
pembebanan 

 Faktor yang 
mempengaruhi 

struktur bangunan 
berdasarkan 

kriteria desain dan 
pembebanan 

 

9 JP 

1.2. Menyajikan faktor yang 

mempengaruhi struktur bangunan 
berdasarkan kriteria desain dan 

pembebanan 

1.3.  Memahami macam-macam gaya 
dalam struktur bangunan 

 Macam-macam gaya 
dalam struktur 
bangunan 

9 JP 

4.3.Menyajikan macam-macam gaya 

dalam struktur bangunan 

3.4.Memahami cara menyusun gaya 
dalam struktur bangunan 

 Cara menyusun gaya 
dalam struktur 
bangunan 

15 JP 

4.4.Menyajikan susunan dan perhitungan 

gaya dalam struktur bangunan 

3.5.  Memahami gaya-gaya dalam 
(momen, geser dan normal) pada 
struktur bangunan 

 Gaya-gaya dalam 
(momen, geser dan 
normal) pada 
struktur bangunan 

 

12 JP 

4.5. Menyajikan cara dalam Menghitung 

gaya-gaya dalam (momen, geser dan 
normal) 
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Kompetensi Dasar Materi Alokasi Waktu 

3.6.Memahami keseimbangan gaya pada 

konstruksi balok sederhana. 
 Spesifikasi 

keseimbangan 
gaya pada 
konstruksi balok 

sederhana. 

15 JP 

4.6.Menyajikan Cara Menghitung 

keseimbangan gaya pada  konstruksi 
balok sederhana. 

3.7.Memahami tentang cara menganalisis 
gaya-gaya batang pada konstruksi 

rangka sederhana 

 Menganalisis gaya-
gaya batang pada 
konstruksi rangka 
sederhana 

 Menghitung gaya-
gaya batang pada 
konstruksi rangka 
sederhana 

12 JP 

4.7.Menyajikan cara Menghitung gaya-
gaya batang pada konstruksi rangka 

sederhana 

3.8.Memahami tentang cara menganalisis 
tegangan-tegangan yang terjadi pada 

balok  

 Menganalisis 
tegangan-tegangan 
yang terjadi pada 
balok 

 Menghitung 
tegangan-tegangan 
yang terjadi pada 
balok 

15 JP 

4.8.Menyajikan cara menghitung 
tegangan-tegangan yang terjadi pada 

balok 

3.9.Memahami tentang cara mengevaluasi 

kekuatan balok sederhana berdasarkan 
tegangan yang terjadi. 

 Mengevaluasi 
kekuatan balok 
sederhana 
berdasarkan 
tegangan yang 
terjadi. 

 Melakukan 
pemeriksaan 
kekuatan balok 
sederhana 
berdasarkan 
tegangan yang 
terjadi. 

15 JP 

4.9.Menyajikan cara melakukan 

pemeriksaan kekuatan balok 
sederhana berdasarkan tegangan yang 

terjadi 

 

 Dari kompetensi dasar Tabel 1 penelitian ini mengambil materi pokok 

memahami Memahami cara menghitung beban pada balok sederhana pada struktur 

bangunan pada kompetensi dasar 3.5.  
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5. Hasil Belajar 

Menurut Abdurrahman dalam Tampubolon (2014: 140) berpedapat bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. 

Belajar merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha memperoleh bentuk 

perubahan perilaku yang relatif menetap.  

Kunandar (2013: 95) tingkat ketercapaian hasil belajar peserta didik harus 

dinilai atau diukur dengan instrumen atau alat ukur yang tepat dan akurat. Ada tiga 

ranah yang harus dinilai atau diukur, yaitu aspek kognitif (pengetahuan), afektif 

(sikap) dan psikomotor (keterampilan).   

1) Kognitif (pengetahuan)  

Kunandar (2013: 159) penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah 

penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan 

peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Kunandar (2013: 167) juga 

mengutarakan, guru menilai kopetensi pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, dan 

penugasan.  

2) Afektif (sikap)  

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Kunandar 

(2013: 100) kemampuan afektif berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat 

berbentuk tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, 

menghargai orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Guru melakukan 

penilaian kopetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, 
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jurnal dan wawancara. Dalam ranah afektif ini peneliti memilih teknik observasi 

untuk penilaian kopetensi sikap.  

3) Psikomotor (keterampilan)  

Hasil belajar kognitif dan afektif akan menjadi hasil belajar psikomotorik 

apabila peserta didik telah menentukan perilaku tertentu sesuai dengan makna yang 

terkandung dalam ranah kognitif dan afektif. Arikunto (2013: 251) kompetensi 

penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat 

pencapaian kompetensi keterampilan dari peserta didik yang meliputi aspek imitasi, 

manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Guna menilai kompetensi 

keterampilan melalui penilaian berupa kinerja, proyek, dan portofolio. Pada ranah 

keterampilan ini peneliti memilih mengunakan penilaian kinerja yaitu dengan 

mengunakan intrumen lembar pengamatan (observasi). 

 
B. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Setya Norma Sulistyani (2012) “Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa dalam 

Penerapan Metode Guided Note Taking pada Mata Diktat Memilih Bahan Baku 

Busana di SMK N 4 Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa keaktifan 

akan tumbuh jika guru sebagai fasilitator mampu menerapkan metode yang 

telah membuat siswa lebih akif dalam pembelajaran. Keaktifan belajar siswa 

pada pra siklus sebesar 27,68% atau sejumlah 10 siswa yang melakukan. 

Setelah dikenai tindakan pada siklus pertama keaktifan belajar siswa meningkat 

25,58% menjadi 53,26% atau sejumlah 19 siswa yang melakukan. Pada siklus 

ke dua keaktifan belajar siswa meningkat 22,52% menjadi 75,78% atau 
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sejumlah 27 siswa yang melakukan. Hasil penelitian pada siklus ke II tidak 

mencapai 100% karena pada aspek mengemukakan gagasan, jumlah siswa yang 

melakukan sebesar 23,1% atau sejumlah 10 siswa yang melakukan. 

2. Rahmad Rismawan (2014) Penggunaan Metode Problem Solving  untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Gambar Teknik di SMK N 

3 Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan dengan menggunakan metode 

problem solving dapat meningkatkan keaktifan dan hasil prestasi siswa. Dari 

data yang telah diperoleh dari siklus I dan siklus II terdapat peningkatan 

keaktifan yang signifikan. Rata-rata keaktifan siklus I yaitu sebesar 36,66% dan 

keaktifan siswa pada siklus II meningkat menjadi 74,43%. Hasil belajar pada 

siklus pertama menunjukkan dari 30 siswa yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran, sebanyak 16 siswa (53,33%) telah tuntas hasil belajarnya dan 

sebanyak 14 siswa (46,67%) tidak tuntas hasil belajarnya dan rata-rata nilai 

pada siklus I yaitu 70,4. Sedangkan pada siklus II jumlah siswa yang tuntas 

hasil belajarnya sebanyak 27 siswa (90%) dan siswa yang tidak tuntas hasil 

belajarnya sebanyak 3 siswa (10%) dan rata-rata nilai pada siklus II ini yaitu 

82,13. Sehingga besar kenaikan prestasi belajar dari siklus I ke siklus II yaitu 

sebesar 11,73. 

3. Ahmad Nasikun (2017) Penerapan Metode Problem Solving untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran  IPS Kelas 

IV SD Negeri 2  Endang Rejo. Pada siklus I, nilai aktivitas siswa secara 

klasikal adalah 65,60 dengan  kategori “cukup aktif”. Kemudian meningkat 

pada siklus II, nilai aktivitas siswa secara klasikal mencapai 72,90 dengan 
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kategori “sangat aktif”. Persentase keaktifan siklus I sebesar 47,50% dengan 

kriteria keaktifan “Sedang”, meningkat pada siklus II menjadi 82,50 % dengan 

kriteria keaktifan “Sangat Tinggi”. Nilai hasil belajar secara klasikal pada siklus 

I adalah 68,30 dengan predikat “Baik”. Kemudian meningkat sebesar 5,60 pada 

siklus II, menjadi 70,90 dengan predikat “Baik”. Ketuntasan hasil belajar siklus 

I mencapai 40% dengan kriteria “Sedang”, meningkat pada siklus II menjadi 

90% dengan kriteria “Sangat Tinggi”. 

 
 

 
C. Kerangka Pikir 

Keaktifan belajar siswa sangat penting dalam suatu proses pembelajaran. Guru 

sebagai fasilitator diharapkan mampu membuat peserta didik lebih aktif dalam 

pembelajaran. Kreativitas guru dalam memilih metode pembelajaran sangat penting 

untuk menjadikan peserta didik berfikir kritis dan lebih aktif  dalam pembelajaran. 

Penerapan metode problem solving pada mata pelajaran Mektek diharapkan 

mampu membuat peserta didik lebih berfikir memahami materi yang diajarkan 

dengan suatu masalah sehingga siswa lebih mudah meningkat materi yang diajarkan. 

Dengan diberikan suatu permasalahan peserta didik akan dilatih berfikir kritis dan 

kreatif untuk memecahkan masalah tersebut. Peningkatan pola pikir kritis dan kreatif 

akan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori dan kerangka pikir, maka hipotesis 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Penerapan metode problem solving dapat meningkatkan keaktifan peserta didik 

dalam pembelajaran dan membuat peserta didik berfikir kritis dan kreatif pada 

mata pelajaran Mektek pada Bidang Keahlian DPIB di SMKN 2 Wonosari  . 

2. Penerapan metode problem solving sehingga mampu meningkatkan hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Mektek pada Bidang Keahlian DPIB di SMKN 

2 Wonosari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


