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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Belajar dan Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Proses dimana seseorang mencari dan memahami informasi baru atau 

pengetahuan yang belum dipahami dinamakan proses belajar. Belajar adalah 

bertindak, belajar berarti segala upaya atau tindakan yang bertujuan untuk 

menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan diri. 

Winkel dalam (Purwanto, 2013: 39) menjelaskan belajar merupakan 

aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam diri seseorang dan proses interaksi 

aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Belajar merupakan aktivitas atau upaya dari 

seseorang untuk mendapatkan informasi, menambah wawasan dan 

mengembangkan keterampilan akan potensi diri sendiri. Pengertian belajar 

menurut Dahar dalam (Puwanto, 2013: 41) yaitu belajar sebagai perubahan 

perilaku seseorang yang diamati berkaitan antara stimulus dan respons menurut 

prinsip yang mekanistik. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi 

pada diri setiap orang sepanjang hidup. Proses belajar ini terjadi karena adanya 

interaksi antara seseorang dengan lingkungannnya. Oleh karena itu belajar dapat 

terjadi kapan saja dan dimana saja (Deny Budi, 2011: 6). 
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Berdasarkan pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa, belajar adalah 

upaya atau aktivitas dari seseorang yang mempengaruhi perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam diri seseorang. 

b. Pengertian Hasil Belajar 

Kemampuan dan keterampilan siswa sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan proses pembelajaran siswa di sekolah. Hasil belajar didapatkan siswa 

setelah menjani tes atau ujian sebagai akhir serangkaian kegiatan pembelajaran. 

Hasil belajar menurut pandangan Snelbeker dalam (Rusmono, 2012: 8) 

yaitu  perubahan-perubahan, keterampilan atau kemampuan baru yang diperoleh 

siswa setelah melalui proses belajar, karena belajar pada dasarnya bagaimana 

berubahnya perilaku seseorang berubah akibat dari pengalaman. Bisa dikatakan 

pengalaman adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar seseorang, 

dalam hal ini pengalaman yang dimasud adalah pengalaman pembelajaran. 

Winkel dalam (Purwanto, 2013: 45) mengartikan hasil belajar sebagai 

perubahan yang mempengaruhi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. 

Perubahan sikap dan tingkah laku yang dimaksud mencakup 3 aspek yaitu, aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Ranah kognitif merupakan tujuan belajar yang berhubungan dengan 

perkembangan pemahaman, pengetahuan intelektual dan keterampilan. Ranah 

afektif merupakan tujuan belajar yang menjelaskan pada minat, emosi, nilai-nilai, 

dan sikap. Ramah psikomotorik diartikan sebagai kelanjutan dari hasil belajar 

kognitif dan afektif, karena psikomotorik berkaitan keterampilan dan kemampuan 

bertindak setelah mendapatkan pengalaman belajar.  
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Menurut Anderson dan Krathwohl dalam (Rusmono, 2012: 8) menyebut 

ranah kognitif dalam taksonomi Bloom merevisi menjadi 2 dimensi, yaitu proses 

kognitif dan pengetahuan. Dimensi kognitif terdiri atas 6 tingkatan yang meliputi 

ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi dan  menciptakan, sedangkan 

dimensi pengetahuan terdiri dari empat tingkatan yang terdiri atas pengetahuan 

faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan meta-

kognitif 

2. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

a. Pengertian Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Model pembelajaran merupakan cara atau proses yang sistematis yang 

dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada murid. 

Model pembelajaran diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan 

baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh sebab itu, 

pendidik diharapkan mampu mempelajari model pembelajaran. Model 

pembelajaran yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran di kelas guna 

membuat siswa termotivasi dalam belajar, menjadi lebih bersemangat, dan tidak 

mudah merasa jenuh atau bosan saat kegiatan belajar di kelas.  

Model pembelajaran PBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya dalam pembelajaran. Panen 

dalam (Rusmono, 2012: 74) menjelaskan bahwa model pembelajaran PBL dalam 

penerapannya siswa diharapkan terlibat dalam proses pembelajaran dan 

diwajibkan untuk identifikasi permasalahan, mengumpulkan data, dan 

menggunakan data untuk memecahan masalah.  
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Kemendikbud (2013b) dalam (Abidin, 2014: 159) memandang model PBL 

suatu model pembelajaran yang mengajarkan peserta didik untuk belajar 

bagaimana belajar dan bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari 

permasalahan yang ada dunia nyata. Permasalahan yang diberikan digunakan 

untuk memikat peserta didik pada rasa ingin tahu tentang pembelajaran yang 

dilakukan. Permasalahan diberikan kepada peserta didik sebelum peserta didik 

diberikan konsep atau materi pembelajaran yang berkenaan dengan masalah yang 

harus dipecahkan. 

Berdasarkan teroi-teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa model 

Pembelajaran PBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan 

permasalahan nyata sebagai konteks untuk siswa agar belajar berfikir kritis, 

mempunyai keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. 

Pemecahan masalah pada model pembelajaran PBL menggunakan pendekataan 

studi kasus. 

b. Tujuan PBL 

Tujuan pembelajaran PBL untuk meningkatkan kemampuan dalam 

menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru, pengintegrasian konsep 

High Order Thinking Skills (HOT’s) yakni pengembangan kemampuan berfikir 

kritis kemampuan pemecahan masalah dan secara aktif mengembangkan 

keinginan dalam belajar dengan mengarahkan belajar diri sendiri dan 

keterampilan.  

Tujuan PBL adalah meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berfikir 

kritis, analisis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif dalam 
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memecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris untuk menumbuhkan 

sikap ilmiah (Sanjaya, 2010: 213). 

Tujuan PBL secara lebih rinci dikemukakan oleh Ibrahim dan Nur dalam 

(Rusman, 2014: 242) yaitu diantaranya adalah membantu siswa mengembangkan 

kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, belajar berbagai peran orang 

dewasa melalui keterlibatan mereka dalam pengalaman nyata, dan menjadi siswa 

yang otonom atau mandiri. 

Berdasarkan pendapat dari dua ahli di atas bisa disimpulkan bahwa tujuan 

dari model pembelajaran PBL adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk 

berfikir kritis, analisis, sistematis serta logis dalam memecahkan masalah serta 

mencari solusi yang tepat. Selain itu, model pembelajaran PBL mengajarkan siswa 

untuk mengembangkan kemandirian siswa dalam memecahkan masalah dalam 

pembelajaran. 

c. Karakteristik PBL 

Berdasar teori  Barrow, Min Liu (2005) dalam (Shoimin, 2014: 130) 

menjelaskan karakteristik dari PBL, yaitu : 

1) Learning is Student-Centered 

Proses pembelajaran menitikberatkan kepada siswa sebagai orang yang 

belajar. Karena PBL didukung oleh teori konstruktivisme dimana siswa didorong 

untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri. 
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2) Authentic Problems Form The Organizing Focus for Learning 

Masalah yang diberikan kepada siswa adalah masalah yang otentik sehingga 

siswa diharapkan mampu dengan mudah memahami masalah tersebut dan dapat 

menerapkannya dalam kehidupannya. 

3) New Information is Acquired Through Self-Directed Learning 

Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum mengetahui 

dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk 

mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. 

4) Learning Occurs in Small Group 

Agar terjadi tukar pemikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara 

kolaboratif, maka PBL dilaksakan dalam bentuk kelompok kecil. Setiap 

Kelompok dituntut membagi tugas yang jelas dan menetapkan tujuan yang jelas. 

5) Teachers Act as Facilitators 

Pada pelaksanaan PBL, guru berperan sebagai fasilitator. Namun, guru 

harus memantau perkembangan aktivitas belajar siswa dan mendorong siswa agar 

mencapai target yang akan dicapai. 

Ciri-ciri model PBL menurut Baron dalam (Rusmono, 2012: 74) 

diantaranya adalah menggunakan permasalahan dalam dunia nyata, pembelajaran 

dipusatkan pada penyelesaian masalah, tujuan pembelajaran ditentukan oleh 

siswa, guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian masalah yang digunakan 

menurutnya harus relevan dengan tujuan pembelajaran, mutakhir, menarik, 

berdasarkan informasi yang luas, terbentuk secara konsisten dengan masalah lain, 

dan termasuk dalam dimensi kemanusiaan. 
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Inti dari pembelajaran PBL adalah pembelajaran yang menuntut guru dan 

siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dimana guru berperan sebagai 

fasilitator memantau dan membantu siswa dalam proses belajar secara kolaboratif, 

komunikatif, dan kooperatif. 

d. Langkah-Langkah Penggunaan PBL 

Menurut Nur dalam (Rusmono, 2012: 81) langkah-langkah PBL adalah 

sebagai berikut: 

1) Orientasi Siswa Pada Masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan 

memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. 

2) Mengorganisasi Siswa Untuk Belajar 

Membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

3) Membimbing Pengalaman Individual Atau Kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. 

4) Mengembangkan Dan Menyajikan Hasil Karya 

Membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan, dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan 

temannya. 

5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. 
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Menurut Rusmono (2012: 82) menjelaskan, yang lebih dipentingkan dalam 

model pembelajaran PBL adalah dari segi proses belajar dan bukan hanya sekedar 

hasil belajar yang diperoleh siswa. Apabila proses belajar berlangsung secara 

maksimal, maka kemungkinan besar hasil belajar yang diperoleh juga akan 

optimal. Adapun bentuk penerapan dari kegiatan pembelajaran yang terdiri atas 

kegiatan pendahuluan, penyajian, dan penutup yang digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Bentuk Penerapan Kegiatan Pembelajaran 

Berdasarkan gambar, langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran 

PBL diuraikan sebagai berikut : 

1) Tahap Pendahuluan 

Guru membuka pelajaran dan berdoa, kemudian siswa memperkenalkan 

dirinya kepada guru mata pelajaran dan seluruh siswa di kelas. Guru memberikan 

motivasi belajar agar siswa bersemangat dalam pembelajaran. Sebelum 



17 
 

pembelajaran dimulai guru membagi siswa dalam ke dalam kelompok yang terdiri 

3 sampai 4 orang. Guru juga menjelaskan model pembelajaran yang digunakan, 

yaitu model PBL dan memberikan apersepsi tentang materi pembelajaran yang 

akan dipelajari.  

2) Penyajian 

a) Mengorientasikan Siswa Kepada Masalah 

Setiap kelompok siswa menerima bahan ajar atau buku pembelajaran 

sebagai bahan untuik diskusi. Setiap siswa memperoleh pengetahuan dari buku 

pembelajaran yang mereka baca. 

b) Mengorganisasikan Siswa Untuk Belajar 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan diskusi untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. 

c) Membantu Penyelidikan Madiri dan Kelompok 

Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada setiap inidividu dan 

setiap kelompok untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa akan materi 

pembelajaran yang telah didapat.  

d) Mengembangkan dan Mempresentasikan Hasil Karya dan Pameran 

Guru memberikan kesepatan kepada salah satu anggota kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah dilaksanakan. Sedangkan 

untuk kelompok yang lainnya diharuskan mengajukan pertanyaan atau sanggahan 

terhadap hasil dari diskusi kelompok tersebut. 
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e) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

Guru memberikan tanggapan terhadap presentasi setiap kelompok dan 

memberikan sanggahan terhadap hasil diskusi, kemudian memberikan umpan 

balik dari penjelasan siswa. 

3) Penutup 

Siswa merangkum materi yang telah dipelajari dan yang telah didiskusikan 

di kelas, dan guru memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, kemudian guru memberikan posttest dari materi yang telah 

dipelajari untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang sudah 

dipelajari dan memberikan Pekerjaan Rumah (PR). 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran PBL adalah model pembelajaran yang mengajarkan siswa 

untuk belajar secara berkelompok untuk memecahkan masalah dan mencari solusi 

dari materi pembelajaran, memberikan ruang untuk siswa agar terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran serta melatih keberanian dalam menyatakan pendapat dan 

bertanya. 

e. Keunggulan dan Kelemahan Model PBL 

Model yang digunakan dalam pembelajaran banyak jenisnya dan memiliki 

karakteristik sendiri-sendiri yang menjadikan ciri khas dari model pembelajaran 

tersebut. Tidak semua model pembelajaran dapat diterapkan kepada siswa dalam 

pembelajaran, karena masing-masing model memiliki keunggulan dan kelemahan 

penerapannya dalam pembelajaran.  
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Berdasarkan (Sanjaya, 2016: 220) menjelaskan bahwa model PBL memiliki 

beberapa keunggulan dan kelemahan sebagai berikut. 

1) Keunggulan Model PBL 

a) Pemecahan masalah (Problem Solving) merupakan teknik yang cukup bagus 

untuk lebih memahami isi pelajaran. 

b) Pemecahan masalah (Problem Solving) dapat menantang kemampuan siswa 

serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 

c) Pemecahan masalah (Problem Solving) dapat meningkatkan aktivitas 

pembelajaran siswa. 

d) Pemecahan masalah (Problem Solving) dapat membantu siswa bagaimana 

mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan 

nyata. 

e) Pemecahan masalah (Problem Solving) dianggap lebih menyenangkan dan 

disukai siswa. 

2) Kelemahan Model PBL 

a) Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan 

bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan 

merasa enggan untuk mencoba. 

b) Keberhasilan strategi pembelajaran melalui PBL membutuhkan cukup waktu 

untuk persiapan. 

c) Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah 

yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka 

ingin pelajari. 



20 
 

3. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran berasal dari kata media dan pembelajaran. Media 

berasal dari bahasa latin medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. 

Gerlach & Ely (1971) dalam (Arsyad, 2014: 3) menjelaskan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan atau sikap. Arti kata pembelajaran, berdasarkan teori kognitif 

pembelajaran adalah proses belajar yang diberikan oleh guru untuk 

mengembangkan kreativitas, pola pikir, dan menigkatkan kemampuan siswa 

untuk menguasai materi pembelajaran. Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas 

yang dilakukan siswa guna mencapai hasil belajar tertentu di bawah bimbingan, 

arahan, dan motivasi guru. Media dan pembelajaran bisa diartikan sebagai media 

pembelajaran atau media pendidikan, yang merupakan alat atau peraga yang 

digunakan atau membantu berlangsungnya proses belajar mengajar, media dalam 

hal ini bisa berupa manusia, cetakan, visual, audio, Audio-visual atau berbasis 

computer (Abidin, 2014: 6). 

Menurut Seels & Glasgow dalam (Arsyad, 2014: 34) mengelompokkan 

berbagai jenis media dilihat dari segi perkembangan teknologi menjadi dua yaitu 

media tradisional dan media teknologi mutakhir. 

a. Pilihan Media Tradisional 

Pilihan Media Tradisional terdiri dari visual diam yang diproyeksikan, 

visual yang tak diproyeksikan, audio, penyajian multimedia, visual dinamis yang 

diproyeksikan, cetak, permainan, dan realia. Dalam visual diam yang 
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diproyeksikan berupa proyeksi opaque (tak tembus pandang), proyeksi overhead, 

slides, filmstrips. Pada visual yang tak diproyeksikan berupa gambar, poster, foto, 

charts, grafik, diagram pameran, papan info, papan-bulu. Kemudian dalam audio 

terdapat rekaman piringan, pita kaset, reel, dan catridge. Serta dalam penyajian 

multimedia terdapat slide plus suara (tape) dan Multi-image. 

b. Pilihan Media Teknologi Mutakhir  

Pilihan media teknologi dibagi menjadi 2 jenis yaitu media berbasis 

telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. Pada media berbasis 

telekomunikasi sendiri terdapat telekonferen dan kuliah jarak jauh. Dalam media 

berbasis mikroprosesor terdapat beberapa komponen yaitu computer-assisted 

instruction, permainan komputer, sistem tutor intelijen, interktif, hypermedia, 

compact (video) disc. 

4. Pembelajaran Instalasi Motor Listrik 

Pembelajaran instalasi motor listrik merupakan salah satu mata pelajaran 

kelas XI program keahlian Teknik Tenaga Listrik di SMK Negeri 2 Klaten. 

Pembelajaran berlangsung selama 315 jam setiap minggunya. Mata pembelajaran 

instalasi motor listrik dibedakan menjadi dua, yaitu instalasi motor 1 fasa dan 3 

fasa. Pembelajaran instalasi motor listrik meliputi, pengenalan komponen-

komponen dalam pemasangan instalasi motor, gambar rangkaian motor, jenis-

jenis motor, cara pemasangan rangkaian motor dan aplikasi rangkaian motor di 

kehidupan nyata.   
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Silabus mata pelajaran instalasi motor listrik secara garis besar dijelaskan 

pada table di bawah ini: 

Tabel 2. Silabus Mata Pelajaran Instalasi Motor Listrik 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok 

3.5 Menerapkan prosedur 

pemasangan instalasi pengendali 

motor listrik dengan 

elektromagnetik untuk 

penghasutan motor listrik 

4.5 Memasang instalasi pengendali 

motor listrik dengan 

elektromagnetik untuk 

penghasutan motor listrik 

1. Prosedur pemasangan instalasi 

pengendali motor listrik dengan 

elektromagnetik untuk 

penghasutan motor listrik 

2. Teknik pemasangan instalasi 

pengendali motor listrik dengan 

elektromagnetik untuk 

penghasutan motor listrik 

3.6 Memahami jenis proteksi motor 

listrik 

4.6 Memilih jenis proteksi motor 

listrik 

1. Prosedur meilih jenis proteksi 

motor listrik 

2. Teknik memilih jenis proteksi 

motor listrik 

3. Teknik penggantian komponen 

jenis proteksi motor listrik 

4. Prosedur pengecek hasil 

perbaikan jenis proteksi motor 

listrik 

3.7 Menerapkan prosedur 

pemasangan sistem proteksi 

motor listrik 

4.7 Memasang sistem proteksi motor 

listrik 

1. Prosedur memilih jenis proteksi 

motor listrik 

2. Teknik memilih jenis proteksi 

motor listrik 

3. Teknik pemasangan komponen 

jenis proteksi motor listrik 

4. Prosedur pemasngan jenis 

proteksi motor listrik 

3.8 Menganalisis pemasangan sistem 

proteksi motor listrik 

4.8 Menguji pemasangan sistem 

proteksi motor listrik 

1. Prosedur memilih jenis proteksi 

motor listrik 

2. Teknik menganalisis jenis 

proteksi motor listrik 

3. Teknik menguji pemasangan 

komponen proteksi motor listrik 

4. Prosedur pemasangan jenis 

proteksi motor listrik 
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5. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

a. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Pandangan Lewin dalam (Arifin, 2012: 96) mengenai Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) yaitu guru untuk mengorganisasikan pembelajaran berdasarkan 

pengalamannya sendiri atau pengalamannya berkolaborasi dengan guru lain 

(kompetensi profesional) 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah bagaimana sekelompok guru dapat 

mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka, dan belajar dari 

pengalaman mereka sendiri. Mereka mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam 

praktek pembelajaran mereka, dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu 

(Wiriaatmadja, 2014: 12). 

Berdasar penjelasan di atas, Peneltian Tindakan Kelas (PTK) bisa diartikan 

sebagai cara guru dalam mengorganisasikan praktek pembelajaran dalam 

mengembangkan profesinya, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas praktek 

pembelajaran dan melihat pengaruh nyata dari kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakannya. 

b. Karakteristik PTK 

Penelitian atau eksperimen tentunya memiliki ciri atau karakteristik masing-

masing yang menjadi pembeda antara penelitian satu dengan penelitian yang 

lainnya. Hopkins dalam (Wiriaatmadja, 2014: 25) menyatakan bahwa 

karakteristik Penelitian Tindakan Kelas bersifat emansipatoris dan membebaskan 

karena penelitian ini mendorong kebebasan berfikir dan berargumen pada pihak 
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siswa dan mendorong guru untuk bereksperimen, meneliti, dan menggunakan 

kearifan dalam mengambil keputusan atau judgment. 

Menurut (Arifin, 2012: 100) karakteristik Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

secara khusus antara lain sebagai berikut : 

1) Dilakukan dalam bentuk refleksi diri 

2) Mengutamakan masalah-masalah praktis, terbatas sesuai situasi aktual dalam 

pembelajaran di kelas 

3) Fleksibel dan adaptif 

4) Bertujuan memperbaiki pembelajaran guru di kelas 

5) Menggunakan pendekatan kolaboratif terhadap orang-orang yang terlibat di 

dalamnya 

6) Melibatkan kelompok partisipan yang berkomitmen bersama melakukan 

evaluasi diri secara kontinu sebagai upaya memperbaiki praktik pembelajaran 

7) Memiliki kerangka kerja yang sistematis untuk mengembangkan 

keterampilan baru yang lebih baik 

8) Memiliki langkah yang spesifik (rencana, tindakan, observasi, evaluasi dan 

refleksi) 

9) Jika dilakukan secara kelompok, masing-masing anggota harus ikut 

berkontribusi dalam setiap tahap kegiatan 

10) Hasil PTK dapat langsung diterapkan 

Berdasarkan karakteristik yang telah dijelaskan, PTK dalam 

pelaksanaannya diketahui bahwa untuk memperbaiki pembelajaran guru di kelas 

dimana pada penerapan PTK guru sebagai fasilitator dan mengembangkan 
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kemampuan dan keterampilan siswa dalam bekerja secara individu dan 

berkelompok. Langkah-langkah dalam PTK terdiri atas rencana, tindakan, 

observasi, evaluasi dan refleksi.  

c. Tujuan PTK 

Penelitian Tindakan Kelas memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai 

sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan PTK yang 

dijabarkan (Arifin, 2012: 100) antara lain adalah sebagai berikut : 

1) Memperbaiki mutu isi, masukan, proses dan hasil pendidikan dalam 

pembelajaran di kelas 

2) Membantu guru dan tenaga kependidikan dalam pendidikan dan 

pembelajaran di kelas 

3) Meningkatkan kemampuan dan layanan profesi guru 

4) Mengembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah da LPTK 

5) Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan guru 

6) Meningkatkan kerja sama pofesional di antara guru dan tenaga kependidikan 

di sekolah. 

Ebbutt dalam (Wiriaatmadja, 2014: 12) berpendapat bahwa penelitian 

tindakan kelas adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek 

kependidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam 

pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan 

tersebut. 

 

 



26 
 

d. Model PTK 

Penelitian Tindakan Kelas dalam penerapannya terdapat beberapa model 

yang dapat dipakai. Rochiati dalam (Wiriaatmadja, 2014: 109) memaparkan 

beberapa model PTK, yaitu diantaranya adalah model Lewin, revisi model Lewin 

menurut Elliott, model spiral, model Ebbutt, dan moden McKernan. 

Model Lewin ditafsirkan oleh Kemmis adalah model PTK bentuk spiral 

yang terdiri beberapa siklus. Siklus pertama mengembangkan siklus dasar, terdiri 

dari identifikasi gagasan umum, melakukan reconnaissance, menyusun rencana 

umum, mengembangkan langkah tindakan pertama dan melakukan implementasi, 

melakukan evaluasi, dan memperbaiki rancangan umum. Apabila penelitian 

menemukan adanya kekurangan maka dapat dilakukan perbaikan atau modifikasi 

dengan perencanaan langkah kedua, jika masih ditemukan adanya kekurangan 

pada perencanaan langkah kedua maka dilakukan perencanaan tindakan ketiga 

atau spiral lanjutan. 

Menurut Elliot, model Lewin memiliki banyak kekurangan maka Elliot 

melakukan revisi. Hasil menurut Elliot menggambarkan model PTK memiliki tiga 

siklus. Setiap siklusnya terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut, identifikasi 

masalah, reconnaissance, perencanaan (tindakan 1,2,3), pelaksanaan, observasi, 

reconnaissance diskusi kegagalan dan refleksi. 

Model spiral atau model Kemmis & McTaggart merupakan pengembangan 

dari Kurt Lewin. Terdapat empat tahap dalam pelaksanaan PTK dalam satu siklus 

menurut Model Kemmis & McTaggart yaitu, Perencanaan (Planning), tindakan 
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(act), Observasi (Observation), dan refleksi (reflection). Setelah dilakukan 

refleksi, dilakukan perencanaan ulang dalam bentuk siklus tersendiri. 

Model Ebbutt menunjukkan alur kegiatan penelitian berawal dari, 

pemikiran awal, reconnaissance (mencakup kegiatan diskusi, negosiasi, 

menyelidiki kesempatan, mengakses kemungkinan kendala atau mencakup 

seluruh analisis yang dilakukan). Model penelitian menurut Ebbutt dilakukan 

sebagai suatu rangkaian siklus yang berturut-turut. 

e. Kelebihan dan Kekurangan PTK 

Penelitian dalam penerapannya memiliki kelebihan dan kekurangan pada 

pelaksanaannya termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK), seperti yang 

dijelaskan oleh (Arifin, 2012: 107-108) Penelitian Tindakan Kelas memiliki 

kelebihan dan kekurangan . 

Adapun kelebihan dari PTK yang dijabarkan Arifin yaitu sebagai berikut :  

1) Hasil PTK kolaboratif dapat dijadikan umpan balik bagi sistem pembelajaran 

yang lebih substansial dan kritis 

2) Mendorong guru berbagi masalah pembelajaran terhadap pihak-pihak yang 

terkait 

3) Memberdayakan potensi guru 

4) Menumbuhkan rasa memiliki melalui kolaborasi tim dalam pelaksanaan PTK 

5) Menumbuhkan berfikir kritis, kreatif, sistematis, dan logis 

6) Adanya upaya saling menolong untuk berubah dalam kerja sama  

7) Meningkatkan kesepakatan melalui kerja sama secara demokratis 

8) Timbulnya semangat dan motivasi kerja melalui dinamika kerja berkelompok 
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Kekurangan atau kelemahan dari PTK menurut Arifin dijabarkan sebagai 

berikut: 

1) Sulit mencapai keharmonisan kerjasama dengan orang yang memiliki latar 

belakang yang berbeda 

2) Kurangnya pengetahuan peneliti dalam model penelitian, karena pada 

penerapannya banyak menggunakan hal-hal yang bersifat praktis 

3) Rendahnya efisiensi waktu, karena guru sebagai peneliti terlibat dalam proses 

penelitian dan di lain pihak guru harus melakukan tugas rutin 

4) Adanya tuntutan pemimpin kelompok untuk bertindak secara demokratis 

terhadap kelompoknya 

5) Rendahnya validitas dan reabilitas 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Hasil 

penelitian pendukung yang dimaksud yaitu hasil penelitian model pembelajaran 

problem based learning antara lain: 

1. Yulius Ronaldo Dwiyatmoko (2018) yang berjudul implementasi model 

pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran PCPT di SMKN 

2 Yogyakarta. Disimpulkan dari penelitian menunjukkan pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL meningkatkan keaktifan 

belajar dan hasil belajar siswa kelas XI  mata pelajaran Pemeliharaan Chassis 

dan Pemindah Tenaga di SMK N 2 Yogyakarta. Hal ini Dilihat dari keaktifan 

siswa dari siklus I sebesar 61,55% dan pada siklus II mengalami peningkatan 
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menjadi 76,90%. Hasil belajar pengetahuan siswa terlihat dari nilai rata-rata 

kelas pada siklus I sebesar 77,6 dengan persentase ketuntasan 60% dan 

meningkat pada siklus II rata-rata kelas menjadi 81,1 dengan ketuntasan 83%. 

2. Wulansari (2017) yang berjudul upaya peningkatan keaktifan dan prestasi 

belajar dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada mata 

pelajaran Elektronika Dasar siswa kelas X Kompetensi Keahlian Teknik 

Elektronika Industri di SMK Negeri 3 Boyolangu Kabupaten Tulungagung. 

Disimpulkan dari penelitian menunjukkan dengan model pembelajaran PBL 

pada mata pelajaran elektronika dasar dapat meningkatkan keaktifan dan 

prestasi belajar siswa kelas X TEI 2 di SMK Negeri 3 Boyolangu. Dilihat dari 

adanya peningkatan keaktifan belajar siswa, Siklus I rata-rata persentase 

keaktifan belajar siswa yaitu 69,90 %. Siklus II rata-rata persentase keaktifan 

belajar siswa yaitu 78,97 %. PBL juga dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa, pada pra siklus rata-rata ketuntasan belajar siswa sebesar 48,65 %, siklus 

I rata-rata ketuntasan belajar siswa sebesar 75,67%, siklus II meningkat 

menjadi 89,19 %. 

3. Restiana Setyowati (2014) yang berjudul keefektifan model Problem Based 

Learning (PBL) berbantuan win bread board dalam pembelajaran penerapan 

prinsip Komponen elektronika digital di program keahlian Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Klaten. Disimpulkan bahwa model pembelajaran 

PBL berbantuan Win Bread Board pada aspek kognitif memiliki perbedaan 

hasil yang signifikan dibandingkan dengan model konvensional pada aspek 

yang sama dengan rerata gain 0,72 berbanding 0,55. Hasil penelitian 
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berikutnya yaitu model pembelajaran PBL berbantuan Win Bread Board pada 

aspek afektif memiliki perbedaan hasil yang signifikan dibandingkan dengan 

model pembelajran konvensional pada aspek yang sama dengan rerata skor 

68,75 berbanding 41,12. Hasil yang terakhir yaitu bahwa model pembelajaran 

PBL berbantuan Win Bread Board pada aspek psikomotorik memiliki 

perbedaan hasil yang signifikan dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional pada aspek yang sama dengan rerata skor 77,61 berbanding 

70,63. 

4. Ibnu Setyo Nugroho (2015) yang berjudul efektivitas model pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan media macromedia flash pada kompetensi 

Instalasi Penerangan Listrik di SMK Negeri 2 Wonosari. Disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan pada peningkatan kompetensi instalasi 

penerangan listrik pada ranah kognitif siswa yang menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan media macromedia flash dengan  

siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu thitung 

sebesar 2,818 > ttabel sebesar 2,021 dengan sig.(2-tailed) sebesar 0,007. 

Kemudian hasil yang kedua adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

pada kompetensi instalasi penerangan listrik pada ranah afektif siswa yang 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan media 

macromedia flash dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional yaitu thitung sebesar 1,129 < ttabel sebesar 2,021 dengan sig.(2-

tailed) sebesar 0,265. 
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Berdasarkan penelitian yang relevan disebutkan di atas, model Problem 

Based Learning (PBL) terbukti dapat diterapkan pada kurikulum 2013 dan 

mampu meningkatkan hasil belajar, prestasi siswa, dan kompetensi siswa dalam 

pembelajaran. Dilihat dari siklus ke siklus penggunaan model PBL dalam kegiatan 

pembelajaran mengalami peningkatan dalam hasil, prestasi dan kompetensi siswa. 

Selain itu meningkatkan kemampuan kognitif siswa, model PBL juga 

meningkatkan aspek kognitif siswa, terbukti dari siklus ke siklus keaktifan siswa 

dalam pembelajaran meningkat. Berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa 

model PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Persamaan dalam penelitian 

ini adalah menggunakan model PBL dan variabel yang digunakan adalah hasil 

belajar. Penelitian ini hanya akan mengamati hasil belajar siswa siswa dengan 

model PBL. Perbedaan dari penelitian ini adalah mata pelajaran, subyek dan objek 

dan tempat penelitian.  

C. Kerangka Berfikir 

Kegiatan belajar mengajar di sekolah dilakukan untuk meningkatkan 

prestasi siswa, yang meliputi keaktifan dalam kelas, hasil belajar dan kompetensi 

siswa. Tujuan belajar dapat tercapai apabila materi pembelajaran yang 

disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh siswanya. Diperlukan 

pembelajaran yang variatif agar siswa tidak merasa bosan dan merasa termotivasi 

untuk belajar, guru harus menerapkan model pembelajaran yang melibatkan peran 

aktif siswanya dalam pembelajaran sehingga pembelajaran tidak membosankan 

dan siswa merasa nyaman dalam belajar di sekolah. Penerapan model 

pembelajaran yang melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran di SMK Negeri 2 
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Klaten belum bisa dikatakan sepenuhnya terlaksana, penggunaan model ceramah 

di kelas masih menjadi model yang sering digunakan saat pembelajaran 

berlangsung. 

Mata Pelajaran Instalasi Motor Listrik masih sering dilakukan pembelajaran 

yang menggunakan model konvensional atau model ceramah. Selain itu siswa 

hanya mendapatkan materi pembelajaran dari apa yang dijelaskan guru dan yang  

ditulis guru di papan tulis, siswa tidak memiliki modul pembelajaran sebagai buku 

pegangan pelajaran. Kedua faktor tersebut dapat menghambat proses belajar 

siswa, perlu adanya tindak lanjut pengembangan dalam proses pembelajaran agar 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah. 

Berdasarkan observasi ditemukan bahwa, dari dua kelas dan kali ulangan 

harian siswa banyak yang belum mencapai nilai KKM yang ditentukan yaitu 70. 

Berdasarkan dua kali Ulangan Harian (UH) teori, UH pertama menggunakan soal 

pilgan berjumlah 30 soal dan UH kedua uraian 10 soal, dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 70, pada UH pertama kelas XI TTL A dari 36 

siswa tingkat ketuntasan KKM sebesar 52,78% dan untuk kelas XI TTL B dari 35 

siswa tingkat ketuntasan KKM sebesar 17,8%. Terjadi perbedaan hasil ulangan 

yang signifikan antara hasil ulangan kelas XI TTL A dan XI TTL B. UH Kedua 

kelas XI TTL A dari 36 siswa tingkat ketuntasan siswa hanya 5,56% dan untuk 

kelas XI TTL B dari 35 siswa tingkat ketuntasan siswa 5,71%. Hasil nilai dari UH 

kedua dari dua kelas tersebut sama-sama tidak sesuai yang diharapkan, hampir 

semua siswa tidak lulus KKM. 
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Berdasarkan observasi di atas ditemukan bahwa, hasil ulangan harian dari 

dua kelas XI TTL A dan XI TTL B masih banyak yang belum lulus/ tuntas dari 

nilai KKM yaitu 70. Perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran di kelas 

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu cara untuk memperbaiki 

hasil belajar siswa adalah menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dan penggunaan modul Instalasi Motor Listrik. PBL adalah 

model pembelajaran yang menuntut guru dan siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator memantau dan membantu siswa 

dalam proses belajar secara kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Pada modul 

Instalasi Motor Listrik dapat digunakan sebagai buku pegangan sekaligus 

penunjang belajar siswa, dimana buku tersebut dapat menjadi pedoman belajar 

siswa selama belajar di rumah atau di kelas. 

Penggunaan model pembelajaran PBL dan penggunaan modul Instalasi 

Motor Listrik kelas XI TTL di SMK Negeri 2 Klaten diharapkan dapat  membuat 

suasana belajar siswa menyenangkan sehingga materi pembelajaran dapat 

tersampaikan dengan baik dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas.  
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Kerangka pikir penelitian ini digambarkan pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 2. Kerangka Berfikir 

D. Pertanyaan Penelitian dan Hipotesis Tindakan 

1. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir maka pertanyaan 

penelitian ini sebagai berikut: “Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantuan 

modul dan jobsheet Instalasi Motor listrik pada mata pelajaran Instalasi Motor 

Listrik kelas XI TTL SMK N 2 Klaten?” 

2. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan pembahasan landasan teori dan kerangka berpikir di dapat 

dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: “Implementasi model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantuan modul dan jobsheet 

Instalasi Motor listrik dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Instalasi Motor Listrik kelas XI TTL SMK N 2 Klaten”. 

PENYEBAB
kegiatan pembelajaran kurang variatif

siswa pasif dalam pembelajaran
waktu pembelajaran teori kurang

MASALAH
Hasil belajar siswa kurang maksimal

TINDAKAN

Metode Pembelajaran Problem Based 

Learning

HASIL
Meningkatnya hasil belajar siswa 


