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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kegiatan Pra Siklus 

Kegiatan pra siklus dilaksanakan sebelum penelitian dilakukan saat 

dilaksanakannya Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) dari tanggal  12 September 

2018 sampai dengan 12 November 2018, berupa observasi untuk mengetahui 

permasalahan yang ada di dalam kelas XI TTL pada mata pelajaran Instalasi 

Motor Listrik (IML). Observasi dan pengumpulan informasi dengan melakukan 

wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran IML dan siswa tentang 

permasalahan saat pembelajaran IML berlangsung. 

Berdasarkan observasi ditemukan beberapa permasalahan dalam kegiatan 

pembelajaran. Permasalahan yang pertama yaitu saat pembelajaran Instalasi 

Motor Listrik tidak ada modul dan jobsheet sebagai buku pegangan siswa dalam 

belajar. Permasalahan kedua yaitu dalam proses pembelajaran guru cenderung 

menjelaskan materi pembelajaran secara lisan dan menuliskan materi 

pembelajaran di papan tulis sedangkan siswa menulis materi yang disampaikan 

guru di buku tulis masing-masing, pada proses pembelajaran IML masih terlihat 

proses pembelajaran satu arah atau menggunakan metode ceramah sehingga siswa 

belum terlalu terlihat aktif alam proses pembelajaran. Permasalahan yang ketiga 

berdasarkan hasil ulangan harian dari 2 kelas, nilai kelas XI TTL B cenderung 

lebih rendah daripada nilai kelas XI TTL A. Permasalahan keempat yaitu 

kurangnya pengetahuan siswa tentang materi pembelajaran secara teori daripada 
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praktek. Terkadang siswa masih ada yang belum paham dengan materi yang 

sedang dipelajari dan dipraktekkan, karena dari 8 jam pembelajaran IML hanya 1 

jam untuk teori dan sisanya untuk praktek. 

Kegiatan prasiklus ini juga dilakukan untuk menyamakan persepsi 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning 

pada mata pelajaran IML. Penyamaan persepsi tersebut dilakukan agar dalam 

pelaksanaan penelitian dapat berjalan lancar dan hasil penelitian yang diperoleh 

sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan dengan merumuskan 

rencana tindakan yaitu dengan kegiatan sebagai berikut: 

a. Menentukan Materi Pembelajaran Dengan PBL 

Materi pembelajaran didiskusikan bersama dengan guru mata pelajaran 

tentang materi yang akan diajarkan nantinya sewaktu pelaksanaan penelitian 

dengan model pembelajaran PBL. Bedasarkan hasil diskusi ditentukan materinya 

adalah Kompetensi Dasar (KD) prosedur dan teknik pemasangan instalasi 

pengendali motor listrik dengan elektromagnetik untuk penghasutan motor listrik 

untuk siklus pertama, sedangkan untuk siklus kedua memahami jenis proteksi 

motor listrik. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus 

terdiri dari dua pertemuan. Siklus pertama materi yang dipelajari adalah jenis-

jenis komponen motor listrik untuk penghasutan motor listrik, prinsip kerja dari 

komponen, dan cara pemasangan. Siklus kedua mempelajari tentang memahami 

jenis proteksi motor listrik dan cara pemasangannya, dalam hal ini adalah Circuit 

Breaker, fuse, dan Overload. Materi pembelajaran diambil dari modul dan 
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jobsheet Instalasi Motor Listrik yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pembelajaran IML. 

b. Menyusun Silabus dan RPP 

Silabus dan RPP disusun sebagai pedoman pembelajaran saat kegiatan 

penelitian berlangsung. Silabus dan RPP merupakan seperangkat rencana dan 

pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas dan penilaian hasil 

belajar. Penyusunan Silabus dan RPP dimaksudkan agar setiap tahap 

pembelajaran dapat terlaksanan sesuai rencana dan alokasi waktu yang telah 

ditentukan. 

c. Menyusun Lembar Permasalahan, Instrumen dan Pekerjaan Rumah (PR) 

Lembar permasalahan disusun untuk menunjang kegiatan inti dari 

pelaksanaan tahapan-tahapan dengan model pembelajaran PBL. Sedangkan 

instrumen digunakan sebagai alat untuk melakukan pengamatan dan 

pengumpulan data penelitian. Adapun instrumen yang digunakan adalah lembar 

observasi, catatan lapangan, dan tes. lembar observasi dan catatan lapangan 

digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penerapan model PBL 

dalam pembelajaran tiap pertemuan agar dapat dipakai sebagai acuan untuk 

meningkatkan pertemuan kegiatan pembelajaran selanjutnya.  

Tes yang digunakan berupa pretest dan posttest, terdapat satu kali pretest 

dan posttest setiap siklusnya dengan soal yang berbeda setiap siklusnya. Soal yang 

diujikan dalam pretest dan posttest berupa pilhan ganda yang berjumlah 25 soal 

pada setiap siklusnya. Sedangkan pekerjaan rumah diambil dari modul Instalasi 

Motor Listrik yang telah disediakan oleh peneliti. 
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d. Membuat Daftar Kelompok 

Daftar pembagian kelompok digunakan untuk mempermudahkan pelaksanaan dan 

efisiensi waktu saat penelitian. Pembagian kelompok berdasarkan undian tiap 

siswa, terdapat 11 kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa pada setiap kelompoknya. 

e. Menentukan Waktu Penelitian 

Waktu penelitian direncanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari 

dua pertemuan. Berdasarkan kesepakatan dengan guru, waktu penelitian 

disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran Instalasi Motor Listrik kelas XI TTL 

B. Jadwal rencana penelitian disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 9. Waktu Penelitian 

Siklus Pertemuan Hari/tanggal penelitian Waktu 

I 
1 Selasa, 12 Maret 2019 10.15 – 14.00 

2 Selasa, 19 Maret 2019 10.15 – 15.30 

II 
1 Selasa, 16 April 2019 10.15 – 14.00 

2 Selasa, 22 April 2019 10.15 – 15.30 

 

f. Menentukan Observer 

Pelaksanaan penelitian ini bersifat kolaboratif, yaitu dengan melibatkan 2 

guru pengampu mata pelajaran dan 2 orang teman sebaya sebagai observer dan 

dokumenter kegiatan. Guru bertugas untuk memantau berlangsungnya kegiatan 

proses pembelajaran. Observer bertugas untuk mengamati aktivitas belajar siswa 

dan mendokumentasikan kegiatan pembelajaran berlangsung. Peneliti dan 

observer didampingi oleh Guru Pengampu Mata Pelajaran IML Bapak Sutarjo 

sebagai kolaborator. Selanjutnya dilakukan penyamaan persepsi bersama 

kolaborator sebelum melakukan penelitian. Kolaborator berdiskusi mengenai 
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persiapan dan rancangan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dengan 

menggunakan model pembelajaran PBL pada mata pelajaran IML. 

2. Siklus I 

a. Pertemuan Pertama 

1) Tahap Perencanaan 

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu menyiapkan perangkat 

mengajar yang mendukung penggunaan model PBL yang nantinya diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun persiapan  yang dilakukan 

sebelum melakukan penelitian adalah :  

a) Mempersiapkan RPP yang telah dibuat untuk melaksanakan pembelajaran. 

b) Mempersiapkan materi pembelajaran/lembar permasalahan untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran. 

c) Mempersiapkan lembar observasi pelaksanaan pembelajara dengan PBL. 

d) Mempersiapkan soal pretest siklus I. 

e) Menyiapkan Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dikerjakan oleh siswa. 

f) Mempersiapkan daftar pembagian kelompok untuk diskusi. 

2) Tahap Tindakan 

Pelaksanaan tindakan kelas pada siklus I dilaksanakan sebanyak dua kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Selasa, 12 Maret 2019 pukul 

10.15-14.00 dengan alokasi 4x45 menit dan pertemuan kedua pada Selasa, 19 

Maret 2019 pukul 10.15-15.30 dengan alokasi 6x45 menit. Tindakan yang 

diberikan adalah penerapan model pembelajaran Problem Based Learning pada 

mata pelajaran Instalasi Motor Listrik kelas XI TTL B. Pertemuan pertama 



63 
 

dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Maret 2019 dengan alokasi 4x45 menit. 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan sebagai berikut. 

a) Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan belajar mengajar dimulai dengan guru memasuki ruang kelas dan 

memberikan salam pembuka pembelajaran. Kemudian mengkondisikan siswa 

untuk siap menerima pembelajaran dilajutkan dengan berdoa. Guru melakukan 

presensi kehadiran siswa, jumlah siswa adalah 34 siswa. Guru menyampaikan 

materi pembelajaran yang akan dipelajari yaitu kompetensi dasar prosedur 

pemasangan instalasi pengendali motor listrik dengan elektromagnetik untuk 

penghasutan motor listrik dan menjelaskan model pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu Problem Basaed Learning. Guru menyampaikan tujuan dari 

pembelajaran dan pentingnya mempelajari materi yang akan dipelajari, serta 

memberikan motivasi dan apersepsi terkait dengan materi pelajaran yang akan 

disampaikan. 

Guru meminta siswa untuk mengumpulkan PR, selanjutnya guru 

memeriksa PR yang sudah dikumpulkan untuk mengetahui apakah siswa sudah 

memahami materi yang sudah diberikan. Guru bertanya kepada siswa apakah 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan PR yang diberikan. Siswa dibagi 

menjadi 11 kelompok dengan jumlah siswa setiap kelompoknya adalah 3-4 orang. 

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama siklus I diawali dengan 

pretest siklus I dengan durasi waktu 25 menit. Kemudian guru meminta siswa 

untuk berkumpul menurut kelompoknya masing-masing. Guru memberikan 
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modul Instalasi Motor Listrik sebagai panduan dalam pembelajaran dan 

memberikan gambaran tentang materi yang akan dipelajari yaitu prosedur 

pemasangan instalasi pengendali motor listrik dengan elektromagnetik untuk 

penghasutan motor listrik. Guru memberikan pertanyaan tentang komponen 

pengendali motor listrik yang digunakan untuk penghasutan motor, siswa yang 

ingin menjawab menunjukkan jari dan apabila belum ada yang menjawab maka 

guru menunjuk salah seorang siswa untuk menjawab. Siswa diberikan kesempatan 

bertanya apabila masih ada yang kurang jelas akan materi yang disampaikan. 

Guru memberikan lembar permasalahan kepada setiap kelompok untuk 

berdiskusi dan bertukar ide sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siswa 

diberi kesempatan mencari referensi materi yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diberikan, baik dari jobsheet, internet, modul, dan lainnya. 

Guru disini bertindak sebagai observer mengamati kegiatan belajar bersama 

kelompoknya masing-masing dan pengamatan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dengan model PBL.  

Setelah semua kelompok menyelesaikan tugas diskusi yang diberikan, 

selanjutnya memberikan kesempatan kepada perwakilan antar kelompok untuk 

presentasi 1-2 orang siswa untuk menjelaskan hasil diskusi mereka dan kelompok 

yang tidak presentasi diberikan kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan 

sanggahan. Guru membantu siswa dalam melaksanakan refleksi atas jawaban 

hasil diskusi pemecahan masalah. Guru memberikan konfirmasi dan penjelasan 

atas jalannya diskusi yang berlangsung. Guru mengevaluasi kegiatan 

pembelajaran yang telah berlangsung. 
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c) Kegiatan Penutup 

Guru mengingat ulang pemahaman siswa dengan melakukan tanya jawab 

kepada setiap kelompok tentang materi yang sudah dipelajari. Guru mengarahkan 

siswa untuk menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran. Guru memberikan 

pekerjaan rumah (PR) kepada siswa dari buku modul yang tersedia dan 

menjelaskan materi yang akan dipelajari minggu depan yaitu praktik penghasutan 

motor listrik 3 fasa star delta otomatis. Guru menutup pembelajaran dengan 

berdoa dan mengucapkan salam penutup. 

3) Observasi 

Pengamatan (observasi) dilakukan selama proses pembelajaran siklus I 

pertemuan pertama berlangsung. Observasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan 

oleh observer dengan menggunakan lembar observasi dan catatan lapangan yang 

sudah disiapkan, sedangkan observasi hasil belajar dilihat dari hasil pretest siklus 

I. 

Hasil pengamatan dari pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama 

belum memuaskan. Siswa masih terlihat pasif dan kurang antusias dalam proses 

pembelajaran, karena kebanyakan siswa masih belum terbiasa dengan model 

pembelajaran PBL. Proses diskusi masih berjalan pasif, masih ada beberapa 

anggota kelompok yang tidak ikut serta dalam kegiatan diskusi kelompoknya. 

Siswa masih malu untuk bertanya apabila kurang paham dengan materi 

permasalahan yang didiskusikan.  

Hasil belajar dari pertemuan pertama dilihat dari nilai pretest I dengan 20 

butir soal pilihan ganda yang dikerjakan dalam waktu 25 menit. Hasil belajar 
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digunakan sebagai acuan terhadap keberhasilan penggunaan model pembelajaran 

PBL dalam kegiatan belajar mengajar. Data hasil belajar siswa pada siklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 10.  Nilai Pretest Siklus I 

No Nilai Ketuntasan Siswa No Nilai Ketuntasan Siswa 

1 30 Tidak Tuntas 18 55 Tidak Tuntas 

2 35 Tidak Tuntas 19 45 Tidak Tuntas 

3 75 Tuntas 20 65 Tidak Tuntas 

4 35 Tidak Tuntas 21 55 Tidak Tuntas 

5 40 Tidak Tuntas 22 80 Tuntas 

6 40 Tidak Tuntas 23 70 Tuntas 

7 65 Tidak Tuntas 24 35 Tidak Tuntas 

8 40 Tidak Tuntas 25 45 Tidak Tuntas 

9 55 Tidak Tuntas 26 45 Tidak Tuntas 

10 35 Tidak Tuntas 27 60 Tidak Tuntas 

11 50 Tidak Tuntas 28 40 Tidak Tuntas 

12 70 Tuntas 29 40 Tidak Tuntas 

13 60 Tidak Tuntas 30 35 Tidak Tuntas 

14 60 Tidak Tuntas 31 45 Tidak Tuntas 

15 60 Tidak Tuntas 32 60 Tidak Tuntas 

16 20 Tidak Tuntas 33 45 Tidak Tuntas 

17 75 Tuntas 34 35 Tidak Tuntas 

Jumlah Seluruh Nilai 1700 

Tuntas 5 

Tidak Tuntas 29 

Rata-rata nilai 50 

Persentase Ketuntasan 14,71% 

 

4) Refleksi 

Berdasarkan pertemuan pertama sikus I dengan model pembelajaran 

Problem Based Learning dan hasil yang diperoleh dari observasi diperoleh 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a) Implementasi model Problem Based Learning dalam pembelajaran masih 

belum berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat masih terdapat langkah-

langkah penerapan model Problem Based Learning yang belum dilaksanakan 

secara maksimal. 
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b) Siswa masih terlihat pasif dan kurang antusias dalam proses pembelajaran, 

karena kebanyakan siswa masih belum terbiasa dengan model pembelajaran 

PBL sehingga pembelajaran masih belum efektif. 

c) Proses diskusi masih berjalan pasif, masih ada beberapa anggota kelompok 

yang kurang tertarik dengan kegiatan diskusi dan tidak ikut serta dalam 

kegiatan diskusi kelompoknya.  

d) Siswa masih malu untuk bertanya apabila kurang paham dengan materi 

permasalahan yang didiskusikan. 

e) Hasil belajar siswa dalam pengetahuan masih belum mencapai kriteria minimal 

yang ditetapkan 75%. Persentase ketuntasan nilai pretest sebesar 14.71%. 

b. Pertemuan Kedua 

1) Perencanaan 

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu menyiapkan perangkat 

mengajar yang mendukung penggunaan model PBL yang nantinya diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun persiapan yang dilakukan 

sebelum melakukan penelitian adalah :  

a) Mempersiapkan RPP yang telah dibuat untuk melaksanakan pembelajaran 

b) Mempersiapkan materi pembelajaran/lembar permasalahan untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran 

c) Mempersiapkan lembar observasi pelaksanaan pembelajara dengan PBL 

d) Mempersiapkan soal posttest siklus I 

e) Menyiapkan Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dikerjakan oleh siswa 

f) Mempersiapkan daftar pembagian kelompok untuk diskusi  
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2) Tahap Tindakan 

Pelaksanaan tindakan kelas pada siklus I dilaksanakan sebanyak dua kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Selasa, 12 Maret 2019 pukul 

10.15-14.00 dengan alokasi 4x45 menit dan pertemuan kedua pada Selasa, 19 

Maret 2019 pukul 10.15-15.30 dengan alokasi 6x45 menit. Tindakan yang 

diberikan adalah penerapan model pembelajaran Problem Based Learning pada 

mata pelajaran Instalasi Motor Listrik kelas XI TTL B. Pertemuan kedua 

dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Maret 2019 dengan alokasi 6x45 menit. 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan sebagai berikut. 

a) Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan belajar mengajar dimulai dengan guru memasuki ruang kelas dan 

memberikan salam pembuka pembelajaran. Kemudian mengkondisikan siswa 

untuk siap menerima pembelajaran dilajutkan dengan berdoa. Guru melakukan 

presensi kehadiran siswa, jumlah siswa adalah 34 siswa. Guru menyampaikan 

materi pembelajaran yang akan dipelajari yaitu kompetensi dasar teknik 

pemasangan instalasi pengendali motor listrik elektromagnetik untuk penghasutan 

motor listrik dan menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan yaitu 

Problem Basaed Learning. Guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran dan 

pentingnya mempelajari materi yang akan dipelajari, serta memberikan motivasi 

dan apersepsi terkait dengan materi pelajaran yang akan disampaikan.  

Guru meminta siswa untuk mengumpulkan PR, selanjutnya guru 

memeriksa PR yang sudah dikumpulkan untuk mengetahui apakah siswa sudah 

memahami materi yang sudah diberikan. Guru bertanya kepada siswa apakah 
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mengalami kesulitan dalam mengerjakan PR yang diberikan. Siswa dibagi 

menjadi 11 kelompok dengan jumlah siswa setiap kelompoknya adalah 3-4 orang. 

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua siklus I diawali dengan guru 

menyampaikan materi pengantar praktik berupa prosedur K3, rangkaian motor 

yang akan dirangkai, prinsip kerja dan cara pemasangan instalasi motor 3 fasa. 

Guru meminta siswa untuk berkumpul sesuia dengan kelompoknya.  Guru 

memberikan pertanyaan tentang komponen pengendali motor listrik yang 

digunakan untuk penghasutan motor, siswa yang ingin menjawab menunjukkan 

jari dan apabila belum ada yang menjawab maka guru menunjuk salah seorang 

siswa untuk menjawab. Siswa diberikan kesempatan bertanya apabila masih ada 

yang kurang jelas akan materi yang disampaikan. 

Guru memberikan lembar permasalahan dan jobsheet kepada setiap 

kelompok untuk berdiskusi dan bertukar ide sesuai dengan kelompoknya masing-

masing. Siswa diberi kesempatan mencari referensi materi yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diberikan, baik dari jobsheet, internet, modul, dan 

lainnya. Setiap kelompok diharuskan mengerjakan soal nomor 1 dari lembar 

permasalahan terlebih dahulu yaitu menggambar rangkaian daya dan rangkaian 

kendali sesuai jobsheet yang diberikan. Gambar rangkaian yang telah dibuat 

kemudian dipresentasikan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok, 

kelompok yang tidak presentasi diberikan kesempatan untuk bertanya dan 

mengemukakan sanggahan. Setelah semua kelompok mempresentasikan gambar 

rangkaian daya dan kendali yang telah digambar siswa, guru memberikan 
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penilaian terhadap gambar masing-masing kelompok dan memberikan gambar 

yang telah disediakan sebelumnya. Siswa membandingkan gambar rangkaian dari 

guru dengan pekerjaan mereka, kemudian seluruh siswa menggambar rangkaian 

kendali dan rangkaian daya yang tersebut.  

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan dan 

mengecek alat dan bahan untuk praktek. Setelah semua kelompok selesai dengan 

pengecekan kegiatan praktek dimulai. Uji kerja hasil praktikum dibagi menjadi 

dua, pertama uji kerja rangkaian kendali tanpa rangkaian daya dan yang kedua uji 

kerja rangkaian kendali dan rangkaian daya. Kelompok yang sudah selesai harus 

meminta guru untuk mengecek rangkaiannya sudah benar dan dapat dioperasikan, 

barulah siswa dapat mempresentasikan uji kerja di meja mereka masing-masing. 

Siswa diharuskan berdiskusi menyelesaikan lembar permasalahan yang sudah 

diberikan dan mempresentasikan hasilnya, kelompok yang lainnya diberikan 

kesempatan bertanya dan menyanggah. Guru membantu siswa dalam 

melaksanakan refleksi atas jawaban hasil diskusi pemecahan masalah. Guru 

memberikan konfirmasi dan penjelasan atas jalannya diskusi yang berlangsung. 

Guru mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. 

c) Kegiatan Penutup 

. Guru mengingat ulang pemahaman siswa dengan melakukan tanya jawab 

kepada setiap kelompok tentang materi yang sudah dipelajari. Guru mengarahkan 

siswa untuk menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran. Guru memberikan 

posttest di akhir siklus I pertemuan kedua untuk mengukur keberhasilan dari 

siklus pertama. Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa dari buku 



71 
 

modul yang tersedia dan menjelaskan materi yang akan dipelajari minggu depan 

yaitu memahami jenis proteksi motor listik. Guru menutup pembelajaran dengan 

berdoa dan mengucapkan salam penutup. 

3) Observasi 

Pengamatan (observasi) dilakukan selama proses pembelajaran siklus I 

pertemuan kedua berlangsung. Observasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan 

oleh observer dengan menggunakan lembar observasi dan catatan lapangan yang 

sudah disiapkan, sedangkan observasi hasil belajar dilihat dari posttest siklus I. 

Hasil pengamatan dari pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua 

sudah terlihat lebih baik dan mulai antusias dengan model PBL dari pertemuan 

yang pertama. Siswa sudah mulai terbiasa dan terlihat aktif dalam pembelajaran 

walaupun terkadang masih ada siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru 

dengan model PBL. Proses diskusi sudah lebih baik, beberapa siswa terlihat saling 

beradu argumen dalam diskusi kelompoknya, tetapi masih ada siswa yang melihat 

praktek temannya dan mengobrol dengan temannya dari kelompok lain. Masing-

masing dari anggota kelompok yang kurang paham dengan praktek atau menemui 

masalah sudah mulai aktif bertanya kepada guru tentang solusi atas kendala yang 

mereka temui. Kegiatan pembelajaran praktek lebih menarik bagi siswa dari pada 

pembelajaran teori. Semua siswa lebih termotivasi dan semangat saat kegiatan 

praktek berlangsung, terutama saat mempresentasikan hasil praktek dan uji fungsi 

rangkaian terlihat mereka saling membantu menjawab pertanyaan dari guru. Saat 

salah satu kelompok mempresentasikan hasil praktek sudah banyak anggota dari 
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kelompok lain yang bertanya tentang hasil praktek mereka atau memberikan saran 

terhadap kesalahan uji fungsi rangkaian. 

Hasil belajar dari pertemuan kedua dilihat dari nilai posttest I dengan 20 

butir soal pilihan ganda yang dikerjakan dalam waktu 25 menit. Hasil belajar 

digunakan sebagai acuan terhadap keberhasilan penggunaan model pembelajaran 

PBL dalam kegiatan belajar mengajar. Data hasil belajar siswa pada siklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 11. Nilai Posttest Siklus I 

No Nilai Ketuntasan Siswa No Nilai Ketuntasan Siswa 

1 45 Tidak Tuntas 18 75 Tuntas 

2 55 Tidak Tuntas 19 75 Tuntas 

3 90 Tuntas 20 75 Tuntas 

4 60 Tidak Tuntas 21 60 Tidak Tuntas 

5 55 Tidak Tuntas 22 90 Tuntas 

6 40 Tidak Tuntas 23 80 Tuntas 

7 85 Tuntas 24 45 Tidak Tuntas 

8 75 Tuntas 25 65 Tidak Tuntas 

9 50 Tidak Tuntas 26 70 Tuntas 

10 50 Tidak Tuntas 27 70 Tuntas 

11 60 Tidak Tuntas 28 75 Tuntas 

12 85 Tuntas 29 60 Tidak Tuntas 

13 75 Tuntas 30 85 Tuntas 

14 70 Tuntas 31 80 Tuntas 

15 75 Tuntas 32 70 Tuntas 

16 50 Tidak Tuntas 33 60 Tidak Tuntas 

17 95 Tuntas 34 55 Tidak Tuntas 

Jumlah Seluruh Nilai 2305 

Tuntas 19 

Tidak Tuntas 15 

Rata-rata nilai 67.79 

Persentase Ketuntasan 55.88% 

 

4) Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan pada mata pelajaran IML selama siklus I 

pertemuan kedua dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dari pertemuan pertama 
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namun belum maksimal sehingga perlu diupayakan perbaikan untuk siklus 

selanjutnya. Berdasarkan pelaksanaan dan observasi yang dilakukan pada siklus I 

terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a) Impelementasi model pembelajaran Problem Based Learning sudah lebih baik, 

langkah-langkah penerapan model Problem Based Learning sudah terlaksana 

dan siswa sudah mulai terbiasa dengan model pembelajaran. 

b) Diskusi kelompok sudah mulai terlihat aktif namun masih ada beberapa siswa 

yang belum aktif. Pertanyaan/sanggahan antar kelompok saat presentasi dan 

uji fungsi rangkaian sudah mulai terlihat walaupun siswa yang melakukan 

pertanyaan dan sanggahan hanya didominasi oleh beberapa siswa. 

c) Hasil belajar siswa dalam pengetahuan mengalami peningkatan tetapi masih 

belum mencapai kriteria minimal yang ditetapkan 75%. Persentase ketuntasan 

pada posttest mengalami kenaikan menjadi 55.88% dari Persentase nilai pretest 

14.71%. 

3. Siklus II 

a. Pertemuan Pertama 

1) Tahap Perencanaan 

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu menyiapkan perangkat 

mengajar yang mendukung penggunaan model PBL yang nantinya diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun persiapan yang dilakukan 

sebelum melakukan penelitian adalah :  

a) Mempersiapkan RPP yang telah dibuat untuk melaksanakan pembelajaran. 
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b) Mempersiapkan materi pembelajaran/lembar permasalahan untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran. 

c) Mempersiapkan lembar observasi pelaksanaan pembelajara dengan PBL. 

d) Mempersiapkan soal pretest siklus II. 

e) Menyiapkan Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dikerjakan oleh siswa. 

f) Mempersiapkan daftar pembagian kelompok untuk diskusi. 

2) Tahap Tindakan 

Pelaksanaan tindakan kelas pada siklus II dilaksanakan sebanyak dua kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Selasa, 16 April 2019 pukul 

10.15-14.00 dengan alokasi 4x45 menit dan pertemuan kedua pada Selasa, 23 

April 2019 pukul 10.15-15.30 dengan alokasi 6x45 menit. Tindakan yang 

diberikan adalah penerapan model pembelajaran Problem Based Learning pada 

mata pelajaran Instalasi Motor Listrik kelas XI TTL B. Pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari Selasa, 16 April 2019 dengan alokasi 4x45 menit. 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan sebagai berikut. 

a) Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan belajar mengajar dimulai dengan guru memasuki ruang kelas dan 

memberikan salam pembuka pembelajaran. Kemudian mengkondisikan siswa 

untuk siap menerima pembelajaran dilajutkan dengan berdoa. Guru melakukan 

presensi kehadiran siswa, jumlah siswa adalah 34 siswa. Guru menyampaikan 

materi pembelajaran yang akan dipelajari yaitu kompetensi dasar memahami jenis 

proteksi motor listik dan menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu Problem Based Learning. Guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran 
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dan pentingnya mempelajari materi yang akan dipelajari, serta memberikan 

motivasi dan apersepsi terkait dengan materi pelajaran yang akan disampaikan. 

Guru meminta siswa untuk mengumpulkan PR, selanjutnya guru 

memeriksa PR yang sudah dikumpulkan untuk mengetahui apakah siswa sudah 

memahami materi yang sudah diberikan. Guru bertanya kepada siswa apakah 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan PR yang diberikan. Siswa dibagi 

menjadi 11 kelompok dengan jumlah siswa setiap kelompoknya adalah 3-4 orang. 

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama siklus kedua diawali 

dengan pretest siklus II dengan durasi waktu 25 menit. Kemudian guru meminta 

siswa untuk berkumpul menurut kelompoknya masing-masing dan memberikan 

modul Instalasi Motor Listrik sebagai panduan dalam pembelajaran. Guru 

memberikan gambaran tentang materi yang akan dipelajari yaitu memahami jenis 

proteksi motor listik. Guru memberikan pertanyaan tentang komponen proteksi 

motor listrik yang digunakan untuk penghasutan motor, siswa yang ingin 

menjawab menunjukkan jari dan apabila belum ada yang menjawab maka guru 

menunjuk salah seorang siswa untuk menjawab. Siswa diberikan kesempatan 

bertanya apabila masih ada yang kurang jelas akan materi yang disampaikan. 

Guru memberikan lembar permasalahan kepada setiap kelompok untuk 

berdiskusi dan bertukar ide sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siswa 

diberi kesempatan mencari referensi materi yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diberikan, baik dari jobsheet, internet, modul, dan lainnya. 

Guru disini bertindak sebagai observer mengamati kegiatan belajar bersama 
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kelompoknya masing-masing dan pengamatan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dengan model PBL.  

Setelah semua kelompok menyelesaikan tugas diskusi yang diberikan, 

selanjutnya memberikan kesempatan kepada perwakilan antar kelompok untuk 

presentasi 1-2 orang siswa untuk menjelaskan hasil diskusi mereka dan kelompok 

yang tidak presentasi diberikan kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan 

sanggahan. Guru membantu siswa dalam melaksanakan refleksi atas jawaban 

hasil diskusi pemecahan masalah. Guru memberikan konfirmasi dan penjelasan 

atas jalannya diskusi yang berlangsung. Guru mengevaluasi kegiatan 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

c) Kegiatan Penutup 

Guru mengingat ulang pemahaman siswa dengan melakukan tanya jawab 

kepada setiap kelompok tentang materi yang sudah dipelajari. Guru mengarahkan 

siswa untuk menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran. Guru memberikan 

pekerjaan rumah (PR) kepada siswa dari buku modul yang tersedia dan 

menjelaskan materi yang akan dipelajari minggu depan yaitu praktik 

mengoperasikan motor listrik 3 fasa putar kanan/kiri otomatis. Guru menutup 

pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam penutup. 

3) Observasi 

Pengamatan (observasi) dilakukan selama proses pembelajaran siklus II 

pertemuan pertama berlangsung. Observasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan 

oleh observer dengan menggunakan lembar observasi dan catatan lapangan yang 

sudah disiapkan, sedangkan observasi hasil belajar dilihat dari pretest siklus II. 
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Hasil pengamatan dari pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama 

siklus II sudah terlihat sangat baik dan antusias belajar menggunakan model PBL. 

Siswa sudah terbiasa dan terlihat aktif dalam pembelajaran walaupun kadang 

masih ada siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru dengan model PBL. 

Proses diskusi sudah lebih baik, beberapa siswa terlihat saling beradu argumen 

dalam diskusi kelompoknya. Masing-masing dari anggota kelompok yang kurang 

paham dengan materi atau menemui masalah sudah aktif bertanya kepada guru 

tentang solusi atas kendala yang mereka temui. Saat salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi sudah banyak anggota dari kelompok lain yang 

bertanya atau memberikan saran terhadap kelompok presentasi. 

Hasil belajar dari pertemuan pertama dilihat dari nilai pretest II dengan 20 

butir soal pilihan ganda yang dikerjakan dalam waktu 25 menit. Hasil belajar 

digunakan sebagai acuan terhadap keberhasilan penggunaan model pembelajaran 

PBL dalam kegiatan belajar mengajar. Data hasil belajar siswa pada siklus II dapat 

dilihat pada tabel 12. 

Tabel 12. Nilai Pretest Siklus II 

No Nilai Ketuntasan Siswa No Nilai Ketuntasan Siswa 

1 50 Tidak Tuntas 18 80 Tuntas 

2 60 Tidak Tuntas 19 75 Tuntas 

3 75 Tuntas 20 60 Tidak Tuntas 

4 60 Tidak Tuntas 21 50 Tidak Tuntas 

5 45 Tidak Tuntas 22 65 Tidak Tuntas 

6 50 Tidak Tuntas 23 85 Tuntas 

7 80 Tuntas 24 65 Tidak Tuntas 

8 75 Tuntas 25 60 Tidak Tuntas 

9 50 Tidak Tuntas 26 65 Tidak Tuntas 

10 80 Tuntas 27 60 Tidak Tuntas 

11 40 Tidak Tuntas 28 60 Tidak Tuntas 

12 65 Tidak Tuntas 29 75 Tuntas 

13 80 Tuntas 30 75 Tuntas 

14 70 Tuntas 31 75 Tuntas 
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No Nilai Ketuntasan Siswa No Nilai Ketuntasan Siswa 

15 75 Tuntas 32 60 Tidak Tuntas 

16 70 Tuntas 33 50 Tidak Tuntas 

17 85 Tuntas 34 60 Tidak Tuntas 

Jumlah Seluruh Nilai 2230 

Tuntas 15 

Tidak Tuntas 19 

Rata-rata nilai 65,59 

Persentase Ketuntasan 44,12% 

 

4) Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan pada mata pelajaran IML selama siklus II  

pertemuan pertama dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning dapat dikatakan sudah berjalan dengan sangat  baik dan sesuai dengan 

harapan dibandingkan dengan dua pertemuan siklus I. Berdasarkan pelaksanaan 

dan observasi yang dilakukan pada siklus II terdapat beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

a) Masih ada beberapa siswa yang masih terlihat pasif dalam diskusi antar 

kelompok. 

b) Hasil belajar siswa dalam pengetahuan mengalami peningkatan tetapi masih 

belum mencapai kriteria minimal yang ditetapkan 75%. Persentase ketuntasan 

nilai pretest 44.12%. 

b. Pertemuan Kedua 

1) Perencanaan 

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu menyiapkan perangkat 

mengajar yang mendukung penggunaan model PBL yang nantinya diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
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Adapun persiapan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian adalah :  

a) Mempersiapkan RPP yang telah dibuat untuk melaksanakan pembelajaran 

b) Mempersiapkan materi pembelajaran/lembar permasalahan untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran 

c) Mempersiapkan lembar observasi pelaksanaan pembelajara dengan PBL 

d) Mempersiapkan soal posttest siklus II 

e) Mempersiapkan daftar pembagian kelompok untuk diskusi  

2) Tahap Tindakan 

Pelaksanaan tindakan kelas pada siklus II dilaksanakan sebanyak dua kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Selasa, 16 April 2019 pukul 

10.15-14.00 dengan alokasi 4x45 menit dan pertemuan kedua pada Selasa, 23 

April 2019 pukul 10.15-15.30 dengan alokasi 6x45 menit. Tindakan yang 

diberikan adalah penerapan model pembelajaran Problem Based Learning pada 

mata pelajaran Instalasi Motor Listrik kelas XI TTL B. Pertemuan kedua 

dilaksanakan pada hari Selasa, 23 April 2019 dengan alokasi 6x45 menit. 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan sebagai berikut. 

a) Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan belajar mengajar dimulai dengan guru memasuki ruang kelas dan 

memberikan salam pembuka pembelajaran. Kemudian mengkondisikan siswa 

untuk siap menerima pembelajaran dilajutkan dengan berdoa. Guru melakukan 

presensi kehadiran siswa, jumlah siswa adalah 34 siswa. Guru menyampaikan 

materi pembelajaran yang akan dipelajari yaitu kompetensi dasar memilih jenis 

proteksi motor listrik dan menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan 
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yaitu Problem Basaed Learning. Guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran 

dan pentingnya mempelajari materi yang akan dipelajari, serta memberikan 

motivasi dan apersepsi terkait dengan materi pelajaran yang akan disampaikan.  

Guru meminta siswa untuk mengumpulkan PR, selanjutnya guru 

memeriksa PR yang sudah dikumpulkan untuk mengetahui apakah siswa sudah 

memahami materi yang sudah diberikan. Guru bertanya kepada siswa apakah 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan PR yang diberikan. Siswa dibagi 

menjadi 11 kelompok dengan jumlah siswa setiap kelompoknya adalah 3-4 orang. 

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua siklus II diawali dengan 

guru menyampaikan materi pengantar praktik berupa prosedur K3, rangkaian 

motor yang akan dirangkai, prinsip kerja dan cara pemasangan instalasi motor 3 

fasa. Guru meminta siswa untuk berkumpul sesuia dengan kelompoknya.  Guru 

memberikan pertanyaan tentang jenis proteksi motor listrik, siswa yang ingin 

menjawab menunjukkan jari dan apabila belum ada yang menjawab maka guru 

menunjuk salah seorang siswa untuk menjawab. Siswa diberikan kesempatan 

bertanya apabila masih ada yang kurang jelas akan materi yang disampaikan. 

Guru memberikan lembar permasalahan dan jobsheet kepada setiap 

kelompok untuk berdiskusi dan bertukar ide sesuai dengan kelompoknya masing-

masing. Siswa diberi kesempatan mencari referensi materi yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diberikan, baik dari jobsheet, internet, modul, dan 

lainnya. Setiap kelompok diharuskan mengerjakan soal nomor 1 dari lembar 

permasalahan terlebih dahulu yaitu menggambar rangkaian daya dan rangkaian 
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kendali sesuai jobsheet yang diberikan. Gambar rangkaian yang telah dibuat 

kemudian dipresentasikan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok, 

kelompok yang tidak presentasi diberikan kesempatan untuk bertanya dan 

mengemukakan sanggahan. Setelah semua kelompok mempresentasikan gambar 

rangkaian daya dan kendali yang telah digambar siswa, guru memberikan 

penilaian terhadap gambar masing-masing kelompok dan memberikan gambar 

yang telah disediakan sebelumnya. Siswa membandingkan gambar rangkaian dari 

guru dengan pekerjaan mereka, kemudian seluruh siswa menggambar rangkaian 

kendali dan rangkaian daya yang tersebut.  

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan dan 

mengecek alat dan bahan untuk praktek. Setelah semua kelompok selesai dengan 

pengecekan kegiatan praktek dimulai. Uji kerja hasil praktikum dibagi menjadi 

dua, pertama uji kerja rangkaian kendali tanpa rangkaian daya dan yang kedua uji 

kerja rangkaian kendali dan rangkaian daya. Kelompok yang sudah selesai harus 

meminta guru untuk mengecek rangkaiannya sudah benar dan dapat dioperasikan, 

barulah siswa dapat mempresentasikan uji kerja di meja mereka masing-masing. 

Siswa diharuskan berdiskusi menyelesaikan lembar permasalahan yang sudah 

diberikan dan mempresentasikan hasilnya, kelompok yang lainnya diberikan 

kesempatan bertanya dan menyanggah. Guru membantu siswa dalam 

melaksanakan refleksi atas jawaban hasil diskusi pemecahan masalah. Guru 

memberikan konfirmasi dan penjelasan atas jalannya diskusi yang berlangsung. 

Guru mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. 
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c) Kegiatan Penutup 

. Guru mengingat ulang pemahaman siswa dengan melakukan tanya jawab 

kepada setiap kelompok tentang materi yang sudah dipelajari. Guru mengarahkan 

siswa untuk menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran. Guru memberikan 

posttest di akhir siklus II pertemuan kedua untuk mengukur keberhasilan dari 

siklus pertama. Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa dari buku 

modul yang tersedia dan menjelaskan materi yang akan dipelajari minggu depan. 

Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam penutup. 

3) Observasi 

Pengamatan (observasi) dilakukan selama proses pembelajaran siklus II 

pertemuan kedua berlangsung. Observasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan 

oleh observer dengan menggunakan lembar observasi dan catatan lapangan yang 

sudah disiapkan, sedangkan observasi hasil belajar dilihat dari posttest siklus II. 

Hasil pengamatan dari pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua 

sudah terlihat lebih baik dan antusias sesuai yang diharapkan. Siswa sudah 

terbiasa dan terlihat aktif dalam pembelajaran dan diskusi kelompok dengan 

pembelajaran dengan model PBL. Siswa kurang paham dengan materi atau 

menemui masalah, sudah aktif bertanya kepada guru tentang solusi atas kendala 

yang mereka temui. Saat salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

sudah banyak anggota dari kelompok lain yang bertanya atau memberikan saran 

terhadap kelompok presentasi. Respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

model PBL sudah sangat baik dan mereka merasa lebih bersemangat. 
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Hasil belajar dari pertemuan kedua dilihat dari nilai posttest II dengan 20 

butir soal pilihan ganda yang dikerjakan dalam waktu 25 menit. Hasil belajar 

digunakan sebagai acuan terhadap keberhasilan penggunaan model pembelajaran 

PBL dalam kegiatan belajar mengajar. Data hasil belajar siswa pada siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 13. Nilai Posttest Siklus II 

No Nilai Ketuntasan Siswa No Nilai Ketuntasan Siswa 

1 65 Tidak Tuntas 18 85 Tuntas 

2 70 Tuntas 19 75 Tuntas 

3 90 Tuntas 20 80 Tuntas 

4 50 Tidak Tuntas 21 65 Tidak Tuntas 

5 60 Tidak Tuntas 22 85 Tuntas 

6 55 Tidak Tuntas 23 85 Tuntas 

7 90 Tuntas 24 70 Tuntas 

8 80 Tuntas 25 75 Tuntas 

9 60 Tidak Tuntas 26 80 Tuntas 

10 75 Tuntas 27 75 Tuntas 

11 70 Tuntas 28 80 Tuntas 

12 85 Tuntas 29 85 Tuntas 

13 85 Tuntas 30 90 Tuntas 

14 80 Tuntas 31 70 Tuntas 

15 85 Tuntas 32 75 Tuntas 

16 70 Tuntas 33 70 Tuntas 

17 90 Tuntas 34 70 Tuntas 

Jumlah Seluruh Nilai 2575 

Tuntas 28 

Tidak Tuntas 6 

Rata-rata nilai 75,74 

Persentase Ketuntasan 82,35% 

 

4) Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan pada mata pelajaran IML selama siklus II  

pertemuan kedua dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning dapat dikatakan sudah berjalan dengan sangat  baik dan sesuai dengan 

harapan dibandingkan dengan dua pertemuan sebelumnya. Berdasarkan 
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pelaksanaan dan observasi yang dilakukan pada siklus II terdapat beberapa 

refleksi sebagai berikut: 

a) Hasil belajar siswa dalam pengetahuan mengalami peningkatan dan sudah 

mencapai kriteria minimal yang ditetapkan 75%. Persentase ketuntasan nilai 

posttest  82.35%. 

b) Persentase ketuntasan siswa belum mencapai 100%, masih terdapat 6 siswa 

yang nilainya belum mencapai KKM 70. 

B. Pembahasan 

Penelitian dilaksanakan terhadap siswa kelas XI TTL B SMK Negeri 2 

Klaten pada mata pelajaran Instalasi Motor Listrik. Penelitian menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Proses pengambilan data dilakukan selama dua siklus, setiap siklus terdiri 

atas dua pertemuan. Instrumen penelitian dengan menggunakan lembar observasi, 

catatan lapangan dan soal pretest-posttest. Lembar observasi dan catatan lapangan 

digunakan untuk mengamati dan memantau proses kegiatan belajar agar 

mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi di dalam kelas. 

Pretest digunakan untuk mengetahui seberapa penguasaan siswa terhadap materi 

dan posttest untuk mengukur tingkat keberhasilan setelah diberi tindakan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terhadap siswa 

kelas XI TTL B SMK Negeri 2 Klaten pada mata pelajaran Instalasi Motor Listrik, 

diketahui adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning. Peningkatan hasil belajar tersebut dapat 
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dilihat melalui pretest-posttest siklus I dan pretest-posttest siklus II. Rincian data 

hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 14. Nilai Pretest-Posttest Siklus I dan II 

NO 
NILAI PRETEST DAN POSTTEST TIAP SIKLUS 

Pretest I Posttest I Pretest II Posttest II 

1 30 45 50 65 

2 35 55 60 70 

3 75 90 75 90 

4 35 60 60 50 

5 40 55 45 60 

6 40 40 50 55 

7 65 85 80 90 

8 40 75 75 80 

9 55 50 50 60 

10 35 50 80 75 

11 50 60 40 70 

12 70 85 65 85 

13 60 75 80 85 

14 60 70 70 80 

15 60 75 75 85 

16 20 50 70 70 

17 75 95 85 90 

18 55 75 80 85 

19 45 75 75 75 

20 65 75 60 80 

21 55 60 50 65 

22 80 90 65 85 

23 70 80 85 85 

24 35 45 65 70 

25 45 65 60 75 

26 45 70 65 80 

27 60 70 60 75 

28 40 75 60 80 

29 40 60 75 85 

30 35 85 75 90 

31 45 80 75 70 

32 60 70 60 75 

33 45 60 50 70 

34 35 55 60 70 

Rata-rata 50 67,79 65,59 75,74 

Nilai 

Tertinggi 
80 95 85 90 

Nilai 

Terendah 
20 40 40 50 

Nilai ≥70 5 19 15 28 

Persentase 

Ketuntasan 
14.71% 55.88% 44.12% 82.35% 
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Gambar 4. Rata-rata Nilai Tes Kelas XI TTL B 

Berdasarkan gambar menunjukkan bahwa terjadi kenaikan rata-rata nilai 

dari setiap siklusnya. Nilai rata-rata pada pretest siklus I adalah 50, sedangkan pada 

posttest siklus I mengalami kenaikan sebesar 17,79 menjadi 67,79. Nilai rata-rata 

pretest siklus II adalah 65,59, sedangkan pada posttest siklus II mengalami 

kenaikan sebesar 10,15 menjadi 75,74.   

 

Gambar 5. Persentase Ketuntasan Kelas XI TTL B 
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Berdasarkan gambar menunjukkan Persentase ketuntasan dari setiap 

siklusnya mengalami kenaikan. Persentase ketuntasan pada pretest siklus I 

menunjukkan 14,71%, kemudian pada posttest siklus I mengalami peningkatan 

menjadi 55,88% terjadi peningkatan sebesar 41,17%. Pada pretest siklus II 

menunjukkan 44,12%, kemudian pada posttest siklus II mengalami peningkatan 

menjadi 82,35% terjadi peningkatan sebesar 38,23%. Peningkatan Persentase 

ketuntasan posttest I & II mengalami kenaikan sebesar 26,47%. 

Persentase ketuntasan siklus II lebih tinggi dari pada siklus I, hal tersebut 

terjadi karena beberapa faktor. Faktor tersebut seperti yang dijelaskan oleh Slameto 

(2010: 54) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal misalnya dari faktor keluarga, faktor 

sekolah, meliputi metode belajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi antar 

siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan 

gedung, metode belajar, tugas rumah, dan faktor masyarakat. Jadi keberhasilan 

hasil belajar siswa tidak selalu disebabkan oleh faktor intelegensi atau angka 

kecerdasan rendah. 

Penelitian dihentikan pada siklus II karena Persentase nilai siswa yang 

sudah mencapai KKM sudah lebih dari 75% dari total siswa. Berdasarkan 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Problem Based 

Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI TTL B SMK Negeri 2 

Klaten. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian yang dialami di kelas XI TTL B SMK Negeri 2 

Klaten adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya diterapkan pada Kompetensi Dasar pemasangan instalasi 

pengendali motor listrik dengan elektromagnetik untuk penghasutan motor 

listrik dan memahami jenis proteksi motor listrik, masih banyak kompetensi 

dasar lain dalam mata pelajaran Instalasi Motor Listrik. 

2. Penilaian belajar hanya mencakup aspek kognitif saja. 

3. Hasil belajar siswa berdasarkan pretest dan posttest belum mencerminkan hasil 

belajar siswa secara umum 


