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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-E 

MTs. N Model Kuripan melalui impelementasi model problem based learning pada materi 

lingkaran. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 

siklus. Setiap siklus terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan 

tindakan, tahap observasi, tahap evaluasi, dan tahap refleksi. Indikator keberhasilan dari 

penelitian ini adalah rata-rata hasil evaluasi belajar siswa   70 dan persentase ketuntasan 

klasikal   85%. Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan hasil belajar siswa tiap 

siklusnya. Rata-rata hasil evaluasi belajar siswa siklus 1, 2 berturut-turut(76,35) dan (77,91). 

Sedangkan persentasi ketuntasan klasikal siswa siklus 1, dan 2 berturut-turut (75,86%), dan 

(89,66%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model problem based 

learning pada materi lingkaran secara optimal dapat meningkatkan hasil belajar siswa VIII-E 

MTs. N Model kuripan tahun pelajaran 2015/2016 

Kata kunci : model problem based learning, lembar kerja siswa, hasil belajar. 
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THE IMPLEMENTATION OF PROBLEM BASED LEARNING MODEL IN CIRCLE 

TOPIC TO ENHANCE THE ACHIEVEMENT OF VIII-E STUDENTS AT MTs. NEGERI 

MODEL KURIPAN ACADEMIC YEAR 2015/2016 

Baiq Sri Yulia M., Nyoman Sridana, Baidowi 

Program Studi Pendidikan Matematika 

Jurusan Pendidikan Matematika dan IPA, FKIP Universitas Mataram 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to enhance the achievement of VIII-E students at MTs. 

Negeri Model Kuripan through problem based learning in circle topic. This classroom action 

are planning, doing, observation, evaluation, and reflection. The succes indicator of this 

research are the average of evaluation result score is   70 and the percentage of the classical 

completness is   85%. The average of evaluation score in first cycle and second cycle are 

76,35) and (77,91). The percentage clasical completness of students are (75,86%), and 

(89,66%). Based on the result of this research, the conclusion is the implementation of 

problem based learning in circle topic can enhance the achievement of VIII-E stundents at 

MTs. Negeri Model Kuripan academic year 2015/2016. 

Keywoard: peoblem based learning model, student worksheet, achievement 
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I. PENDAHULUAN 

Pendidikan pada dasarnya merupakan salah satu usaha untuk 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan cara 

memperbaiki mutu pendidikan. Perbaikan mutu pendidikan di Indonesia 

selalu dilaksanakan dengan berbagai cara. Salah satu upaya yang ditempuh 

untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah melalui peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah. Tugas utama guru sebagai pendidik sebagaimana 

ditetapkan oleh undang-undang Sistem Pendidikan Nasional adalah 

mengajar. Kenyataan ini berdampak terhadap hasil belajar siswa. Salah 

satunya dapat tersebut terlihat dari rata-rata nilai ulangan harian kelas VIII 

semester genap MTs. Negeri Model Kuripan tahun pelajaran 2014/2015 

pada materi phytagoras, Lingkaran, Garis Singgung pada Lingkaran, dan 

Bangun Ruang Sisi Datar dengan nilai rata-rata berturut-turut 73, 65, 68, 

dan 76. rata-rata nilai ulangan harian siswa kelas VIII masih ada yang di 

bawah nilai KKM. Materi lingkaran memiliki rata-rata nilai ulangan harian 

paling rendah. Hal tersebut menunjukan bahwa penguasaan siswa terhadap 

materi tersebut  masih kurang.  

Di samping itu, pada saat proses pembelajaran matematika kelas 

VIII MTs. Negeri Model Kuripan menunjukan bahwa pembelajaran 

matematika dikelas tersebut masih belum terlaksana dengan optimal. 

Pembelajaran tersebut disebabkan karena guru menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Dalam pembelajaran model ini siswa hanya 

menerima apa yang diberikan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh 

guru. Bahkan terkadang siswa hanya diberikan  materi berupa rumus-

rumus saja dan memberikan contoh soal cara penggunaannya kemudian 

siswa diberikan soal latihan-latihan sehingga siswa tidak memahami 

konsep dasar dari materi yang diberikan. guru hanya menekankan pada 

proses penyampaian materi, memberikan contoh dan soal latihan, sehingga 

pembelajaran model ini membuat siswa pasif dalam proses pembelajaran. 
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Tidak ada aktivitas yang menuntut siswa mempelajari materi pelajaran 

yang mengarahkan pada pemecahan masalah.  

Model pembelajaran ini mengakibatkan rendahnya kemampuan 

siswa untuk menyerap dan memahami materi lingkaran. Untuk 

mengarahkan siswa kelas VIII-E agar dapat menjadi aktif dan mampu 

meningkatkan hasil belajarnya, maka diperlukan suatu model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah problem based learning. 

Sanjaya (2011) mengartikan problem based learning sebagai rangkaian 

aktivitas pembelajaran secara berkelompok yang menekankan kepada 

proses penyelesaian masalah yang terkait dunia nyata.  Problem based 

learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah merupakan model 

pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu 

konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berfikir kritis dan 

keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan 

dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Implementasi Model Problem Based 

Learning pada Pembelajaran Lingkaran untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas VIII-E MTs. Negeri Model Kuripan Tahun Pelajaran 

2015/2016”. 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan  model Problem Based Learning pada pembelajaran 

lingkaran terhadap hasil belajar siswa kelas VIII-E MTs. Negeri Model 

Kuripan tahun pelajaran 2015/2016. 

 

II. PEMBAHASAN 

  Rusman (2010) berpendapat bahwa model pembelajaran adalah 

suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk 

kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing 

pembelajaran dikelas. Barrows (dalam Huda 2014) berpendapat bahwa 
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model Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang 

diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah 

yang dipertemukan pertama-tama dalam proses pembelajaran. Trianto 

(2014), mendefinisikan Problem Based Learning sebagai salah satu 

metode pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan untuk membantu 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah 

yang terkait dengan dunia nyata. 

  Menurut Abdullah (2014), pembelajaran dengan model Problem 

Based Learning memungkinkan siswa untuk terlihat dalam mempelajari 

hal-hal berikut:Permasalahan dunia nyata, Keterampilan berpikir tingkat 

tinggi, Keterampilan menyelesaikan permasalahan, Belajar mandiri, 

Belajar menggali informasi, Belajar bekerja sama, Belajar keterampilan 

berkomunikasi. 

  Model pembelajaran Problem Based Learning terdiri dari lima 

tahap utama Tahap 1, Orientasi siswa kepada masalah (Guru 

menginformasikan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pemecahan 

masalah yang dipilihnya). Tahap 2 Mengorganisasi siswa untuk belajar 

(Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut). Tahap 3 

Membimbing penyelidikan individual dan kelompok (Guru mendorong 

siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahnnya). 

Tahap 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya (Guru membantu 

siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, 

video, dan model serta membantu siswa untuk berbagi tugas dengan 

temannya). Tahap 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah (Guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan siswa dan proses-proses yang mereka gunakan). 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom 

action tresearch). Menurut Aqib (2006), Penelitian tindakan kelas 
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merupakan penelitian dibidang pendidikan yang dilaksanakan di dalam 

kelas dengan tujuan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Penelitian tindakan kelas terdiri dari beberapa siklus, 

masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, evaluasi dan refleksi.  

Dalam penelitian ini akan menerapkan model pembelajaran 

problem based learning, dilaksanakan di MTs. Negeri Model Kuripan 

pada tanggal 10-24 Februari 2015  dan Subyek penelitian adalah siswa 

kelas VIII-E semester II tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 29 

orang. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dimana setiap siklus 

terdiri dari dua pertemuan. Pada akhir siklus diadakan evaluasi dengan 

waktu satu jam pelajaran. 

Menurut Subana (2005), instrumen penelitian adalah alat bantu 

pengumpulan dan pengolahan data tentang variabel-variabel yang diteliti. 

Adapun dalam penelitian ini, data-data penelitian diambil dengan 

menggunakan dua instrumen penelitian, yaitu: Lembar observasi yang 

digunakan adalah lembar observasi aktivitas guru saat proses 

pembelajaran. Penilaian terhadap aktivitas tersebut dilakukan secara 

klasikal dengan menggunakan lembar observasi berupa activity checkk list, 

yaitu suatu daftar yang berisi butir-butir pertanyaan tentang aktivitas guru 

selama pembelajaran berlangsung.  Berikut ini cara menentukan skor yang 

diperoleh guru sebai berikut: Skor 3 diberikan jika 3 deskriptor tampak, 

Skor 2 diberikan jika 2 deskriptor tampak, Skor 1 diberikan jika 1 

deskriptor tampak, Skor 0 diberikan jika tidak ada deskriptor tampak.  

Menentukan persentasi keberhasilan guru dalam menerapkan 

model problem based learning dengan media LKS dengan rumus sebagai 

berikut: G = 
∑  

 
         Keterangan : G = persentase aktivitas guru, 

∑   = jumlah skor yang diperoleh guru, n = skor maksimal. Kriteria untuk 

menentukan aktivitas guru berdasarkan skor yang diperoleh: 
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Interval Kategori 

75% < G < 100% Sangat baik 

50% < G  75% Baik 

25% < G   50% Kurang Baik 

0% < G  25% Tidak Baik 

Tes hasil belajar Untuk mengetahui hasil belajar siswa, digunakan  

instrumen berupa tes. Jenis soal tes yang digunakan adalah dalam bentuk 

essay yang dibuat guna mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan 

siswa dalam memahami materi yang telah diberikan pada akhir tiap siklus. 

Ketuntasan klasikal. KK= 
 

 
       Keterangan : KK = persentase 

ketuntasan belajar secara klasikal,  x    = banyak siswa yang memperoleh 

nilai   70, z    = banyak siswa yang ikut tes. Sedangkan Rata-rata hasil 

evaluasi M = 
∑   
 
   

 
 Keterangan : M  : nilai rata-rata siswa,   : nilai siswa 

ke-i, i = 1, 2, 3, . . . .,n dan n: banyak siswa yang mengikuti tes 

Indikator Keberhasilan penelitian ini dikatakan berhasil jika rata-

rata hasil evaluasi belajar siswa   70 dan persentasi ketuntasan belajar 

klasikal   85%. Ringkasan Hasil Observasi Aktivitas Guru dan Hasil 

Evaluasi Belajar siswa Pada tiga siklus 

Siklus Aktivitas guru Hasil Belajar Siswa 

 Persentase 

(%) 

kategori Nilai rata-

rata 

Ketuntasan 

klasikal (%) 

I 92,85 Sangat Baik 76,35 75,86 

II 100 Sangat Baik 78,21 89,66 

Dari tabel 4.5, terlihat bahwa presentase aktivitas guru siklus I 

sudah tergolong sangat baik, yaitu 92,85%. Berdasarkan hasil evaluasi 

siklus I, ketuntasan klasikal 75,86% dengan nilai rata-rata 76,35. 

Ketuntasan klasikal masih di bawah indikator keberhasilan penelitian, 

yaitu 85% 

Belum tercapainya ketuntasan klasikal pada siklus I ini disebabkan 

oleh beberapa faktor, baik faktor guru, maupun dari diri siswa sendiri. 

Faktor-faktor tersebut antara lain saat guru menginstrusikan siswa untuk 

bergabung dengan kelompoknya, kondisi kelas menjadi ribut dan tidak 

kondusif sehingga sebagian alokasi waktu untuk belajar digunakan untuk 
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mengkondisikan kelas. Selain itu juga kurang tegas dalam memberikan 

peringatan kepada siswa yang membuat keributan dan menunggu 

kenyamanan siswa yang lain saat  diskusi kelompok. Interaksi siswa dalam 

kelompok masih kurang. Hanya 1-2 siswa yang antusias mengerjakan 

Lembar Kerja Siswa dalam tiap kelompok, dan siswa yang lain hanya 

menunggu jawaban tanpa ikut berpartisipasi mengerjakan. Beberapa siswa 

pasif dalam menyampaikan pendapat untuk membuat kesimpulan dalam 

kelompok. 

Selain itu, pada saat persentasi hasil diskusi kelompok, partisipasi 

siswa dalam memberikan tanggapan masih kurang. Pada pertemuan 1, 

kurang dari 25% siswa (5-6 siswa) yang berpartisipasi memberikan 

tanggapan. Pada pertemuan 2, siswa yang memberikan tanggapan 

meningkat, yaitu sekitar 25% (8-9 siswa). Diskusi kelas didominasi oleh 

siswa tertentu, yaitu siswa yang cendrung aktif saja. Setelah presentasi 

selesai, guru memberikan penghargaan berupa pujian dan applause kepada 

kelompok yang memiliki kinerja terbaik selama proses pembelajaran. 

Pada pertemuan pertama, hanya 2 kelompok yang mendapat pujian 

dan applause, dimana satu kelompok beranggotan 4 siswa dan kelompok 

lainnya beranggotakan 5 siswa. Pada pertemuan kedua, kelompok yang 

mendapat pujian dan applause bertambah, yaitu 3 kelompok dimana 2 

kelompok merupakan kelompok yang sama dengan kelompok pada 

pertemuan sebelumnya dan 1 kelompok lainnya beranggotakan 5 orang. 

Pada pertemuan pertama, 4 kelompok yang mendapat pujian dan applause, 

diamana satu kelompok yang beranggotan 4 siswa dan kelompok lainnya 

beranggotakan 5 siswa. 

Pada pertemuan kedua, kelompok yang mendapat pujian dan 

applause, yaitu diamana 3 kelompok merupakan kelompok yang sama 

dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya dan 1 kelompok lainnya 

beranggotakan 4 orang. 

Pada kegiatan penutup, partisipasi siswa dalam menyimpulkan 

pelajaran juga masih kurang. Pada pertemuan 1 kurang dari 25% siswa (5-
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6 siswa), dan pada pertemuan 2 sekitar 25% siswa (8-9 siswa). Guru juga 

menginformasikan kepada siswa hal-hal yang terkait kegiatan belajar pada 

pertemuan selanjutnya. 

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, maka akan 

diadakan tindakan perbaikan pada siklus II. Adapun tindakan-tindakan 

perbaikan yang akan dilakukan antara lain: di akhir pelajaran, guru 

mengingatkan siswa untuk duduk berdekatan bersama kelompoknya pada 

pertemuan selanjutnya menjelang pelajaran matematika dimulai agar 

kondisi kelas tetap kondusif sehingga alokasi waktu untuk belajar tidak 

terpakai  untuk mengkondisikan kelas. Selain itu, guru dengan tegas 

memberikan peringatan kepada siswa yang membuat keributan dan 

menunggu kenyamanan temannya yang lain saat diskusi kelompok. Guru 

menghimbau siswa agar lebih meningkatkan kerjasama antar anggota 

kelompok karena kerjasama kelompok menjadi penilaian. Guru 

memberikan dorongan kepada siswa untuk berani mengajukan pendapat 

dalam kelompoknya masing-masing dengan menunjuk anggota kelompok 

secara acak dan mengajukan beberapa pertanyaan. 

Pada saat persentasi hasil diskusi kelompok, guru menunjuk siswa 

yang kurang aktif untuk menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Pada 

kegiatan penutup, guru mengajukan beberapa pertanyaan pada beberapa 

siswa untuk mendorong siswa memperbaiki atau menambahkan 

kesimpulan yang disampaikan temannya. Guru tak lupa menginformasikan 

kepada siswa hal-hal yang terkait kegiatan belajar pada pertemuan 

selanjutnya dan meminta siswa untuk mempelajari materi tersebut terlebih 

dahulu. 

Proses pembelajaran pada siklus II dilaksanakan seperti pada siklus 

I, tetapi guru melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan kekurangan-

kekurangan yang ditemukan pada siklus I. Dari tabel 4.5, terlihat bahwa 

presentasi aktivitas guru pada pada siklus II sudah terdorong sangat baik, 

yaitu 100%, artinya guru telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai 

dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai. Presentasi aktivitas guru 
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mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya, yaitu dari 88,63% 

menjadi 100%. 

Tidak hanya aktivitas guru yang meningkat, aktivitas siswa juga 

meningkat pada siklus II. Pertemuan I, partisipasi siswa dalam 

memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok di depan kelas 

meningkat jika dibandingkan dengan pertemuan 2 siklus I. Lebih dari 25% 

siswa (10-11 siswa) berpartisipasi memberikan tanggapan. Setelah 

presentasi semua kelompok selesai, guru memberikan penghargaan berupa 

pujian dan applause kepada kelompok yang dimiliki kinerja terbaik selama 

proses pembelajaran. Kelompok yang mendapat pujian dan applause 

meningkat dari pertemuan sebelumnya, yaitu menjadi 4 kelompok dimana 

3 kelompok merupakan kelompok yang sama dengan pertemuan 

sebelumnya dan 1 kelompok lainnya masing-masing beranggotakan 4 

orang. Pada kegiatan penutup, partisipasi siswa dalam menyimpulkan 

pelajaran meningkat, dimana lebih dari 25% siswa (10-11 siswa) 

berpartisipasi menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

Pada pertemuan II, partisipasi siswa dalam memberikan tanggapan 

terhadap presentasi kelompok di depan kelas masih sama dengan 

pertemuan sebelumnya, yaitu lebih dari 25% siswa (10-11 siswa), akan 

tetapi siswa memberikan tanggapan karena kemauan sendiri dan tidak 

perlu ditunjuk oleh guru terlebih dahulu. Setelah presentasi semua 

kelompok selesai, guru memberikan penghargaan berupa pujian dan 

applause kepada kelompok yang memiliki kinerja terbaik selama proses 

pembelajaran. Kelompok yang mendapat pujian dan applause meningkat 

dari pertemuan sebelumnya, yaitu seluruh kelompok mendapat pujian dan 

applause. Pada kegiatan penutup, partisipasi siswa dalam menyimpulkan 

pelajaran sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu lebih dari 25% siswa 

(10-11 siswa) berpartisipasi menyimpulkan materi yang telahh dipelajari. 

Berdasarkan hasil evaluasi siklus II, ketuntasan klasikal adalah 

75,86% dengan rata-rata nilai 76,35. Ketuntasan klasikal pada siklus II 

mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya, yaitu dari 75,86% 
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menjadi 89,66%. Indikator ketercapaian keberhasilan penelitian yaitu 

ketuntasan klasikal lebih dari sama dengan 85%, artinya penelitian 

berhasil. 

Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan model problem based learning dengan Lembar Kerja Siswa 

berbasis masalah pada materi lingkaran dapatt meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VIII-E di MTs. Negeri Model Kuripan tahun pelajaran 2015-

2016. Hal ini disebabkan karena problem based learning terdiri dari 

rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses 

penyeleasian masalah yang terkait dunia nyata. 

Lingkaran merupakan salah satu materi abstrak yang susah 

dibayangkan oleh siswa. Problem based learning dapat menjadi model 

pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada materi lingkaran karena 

dalam proses pembelajarannya, guru akan mengajukan permasalahan 

terkait dunia nyata sehingga siswa akan mengerti tentang apa yang sedang 

dipelajarinya. Lembar kerja siswa juga dapat digunakan sebagai alat bantu 

karena mengarahkan siswa untuk menemukan konsep sendiri sesuai 

dengan materi. 

Dengan demikian, penerapan model problem based learning pada 

materi lingkaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-E 

MTs. Negeri Model Kuripan tahun pelajaran 2015/2016. 

III. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model problem based learning pada materi lingkaran 

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-E MTs. Negeri 

Model Kuripan tahun pelajaran 2015/2016 adalah dengan langkah-langkah 

secara optimal. Rata-rata hasil belajar siswa dan persentase ketuntasan 

klasikal mengalami peningkatan. Rata-rata hasil evaluasi belajar siswa 

siklus I dan II berturut-turut 76,35 dan 77,91. Sedangkan persentase 

ketuntasan klasikal siswa siklus I dan II berturut-turut 75,86% dan 

89,66%. 
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Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru matematika di kelas VIII-E MTs. Negeri Model Kuripan 

diharapkan penerapan model problem based learning siswa sebagai 

alternatif pembelajaran dalam kelas sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

2. Bagi guru diharapkan dapat lebih aktif dan termotivasi untuk 

membangun pemahaman konsepnya secara mandiri melalui kerjasama 

kelompok sehingga dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan. 

3. Bagi mahasiswa atau pihak-pihak lainnya yang ingin meneliti lebih 

lanjut tentang penerapan model problem based learning diharapkan 

untuk mencoba pada materi yang lain yang sesuai dengan karakteristik 

dan model problem based learning. 
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