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Abstract—The importance of developing an active, creative and
innovative  learning  process  in  order  to  provide  meaningful  and
effective learning, it is necessary to develop a model of Problem Base
Learning  (PBL)  learning  on  Installing  Installation  of  Simple
Electricity Illumination Installation (MIPLBS) for students of class X
TITL SMKN 1 Padang through research this. The type of research
conducted is Classroom Action Research (PTK) which aims to get a
solution of the low activity and creativity of student learning which
leads  to  low  achievement  of  learning  objectives.  Research  data
collected through observation of student learning activities as much
as 3 cycles of learning by observer, each cycle measured the results
of  learning  by  the  number  of  students  in  the  class  of  30  people.
Collected data were analyzed by percentage technique. Based on the
results  of  the  data  analysis  found  that  student  learning  outcomes
increased from 70% complete and 30% incomplete in cycle I, to 83%
complete  and  17%  unfinished  in  cycle  II,  for  93%  cycles  93%
complete  and  7%  unfinished.  For  active  student  learning  activity
from 68,89% in cycle I to 77,78% in cycle II and 93,33% in cycle III.
Based  on  the  results  of  data  analysis  can  be  concluded  that  the
implementation  of  project-based  learning  model  can  improve
learning activities  and student  learning outcomes  class  X TITL.A.
SMKN 1 Padang
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I.  LATAR BELAKANG MASALAH

Rendahnya hasil belajar siswa dapat terjadi karena siswa
tidak  membangun  pengetahuannya  sendiri  melalui  aktifitas
belajar yang bermakna, siswa hanya belajar berdasarkan buku
dan  penjelasan  guru,  tanpa  mengalami  pembelajaran  secara
langsung,  sehingga pembelajaran yang terjadi tidak tersimpan
baik di memori otak. DePorter dan Hernacki [1], menyatakan
bahwa  otak  akan  menyimpan  ingatan  lebih  lama  ketika
seseorang  mengalami  suatu  kejadian/peristiwa  dalam
melakukan  aktivitas  yang  nyata,  seperti  belajar  dengan
melakukan kegiatan dan belajar berdasarkan pengalaman.

Sesuai  dengan  Undang-undang  Sistem  Pendidikan
Nasional  Nomor  20  Tahun  2003 [2], Pasal  1  menyatakan
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana  dengan

mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar
peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya
untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.
Rumusan tersebut  jelas  menyebutkan  betapa  besarnya  peran
pendidikan  dalam  mengembangkan  potensi  anak  bangsa.
Namun pada kenyataannya, penerapan belajar yang efektif dan
aktif di sekolah masih sulit diterapkan  karena banyak siswa
yang masih kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Oleh
karena  itu  usaha  untuk  memberdayakan  seluruh  potensi
dirinya perlu dilakukan.

Jika  selama  Kegiatan  Belajar  Mengajar,  guru  belum
memberdayakan  siswanya  dengan  baik,  tentu  siswa  belum
dapat mencapai kopetensi individual yang diperlukan. Siswa
belum  belajar  sampai  pada  tingkat  pemahaman  yang  baik.
Siswa hanya mempelajari fakta, konsep, prinsip, hukum, teori,
dan  gagasan  inovatif  lainnya  baru  pada  tingkat  ingatan,
mereka belum dapat menggunakan dan menerapkannya secara
efektif  dalam  pemecahan  masalah  sehari-hari  yang
kontekstual.

Memilih  Strategi  dan  model  pembelajaran  yang  tepat
diperlukan guru dalam mencapai menciptakan suasana aktif,
kreatif,  dan  inovatif  didalam kelas.  Oleh  karena  bagaimana
membuat  siswa  aktif,  kreatif  dan  inovatif  merupakan  salah
satu keterampilan yang harus dimiliki  oleh guru, agar siswa
mampu  memecahkan  masalah dalam  kehidupan  yang
kompleks. Karena suatu masalah yang komplek tidak mungkin
dipecahkan tanpa  didukung kemampuan berfikir yang kreatif
dan inovatif..

Dari  hasil  observasi  terhadap  mata  pelajaran  Memasang
Instalasi Penerangan Listrik Bangunan Sederhana  (MIPLBS)
siswa kelas X TITL SMKN 1 Padang, diketahui selama proses
pembelajaran  terlihat siswa  tidak  begitu  aktif dalam proses
belajar,  masih  cendurung  terlihat  pasif  saja  mendengar  dan
memperhatikan  guru  tanpa  terlihat  adanya  inisiatif  dan
kreatifitas yang memadai. Hal tersebut dimungkinkan karena
metoda pembelajaran  berlangsung masih secara  konvensional
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baik di kelas maupun di bengkel. Berdasarkan data observasi
yang dilakukan terhadap 30 orang siswa yang ada dalam kelas,
hanya  10  orang (33,33%)  yang  mau  bertanya,  8  orang
(26,66%)  yang  mau  menjawab  pertanyaan  guru,  2  (6,66%)
orang  yang  berani  memberikan  saran,  6  (20%)  orang  yang
mau mengemukakan  pendapat,  9  (30%)  orang  yang
menyelesaikan  tugas  kelompok,  6  (20%) orang yang  berani
menyajikan  dihadapan  kawan-kawannya selama  4  jam
pelajaran.  Ini  membuktikan bahwa  aktivitas  belajar  siswa
kelas  X  TITL.  SMK  Negeri  1  Padang  masih rendah.  Dari
aktivitas dan kreatiftas siswa yang rendah ini ternyata diikuti
pula oleh hasil belajar yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada
nilai  ulangan harian 1 yang diadakan tanggal  2 Maret  2017
dengan  hasil  53,33%  siswa  yang  tuntas  diatas  KKM
sedangkan 46,67% tidak tuntas dibawah KKM. Oleh karena
itu  perlu  dikembangkan  model-model  pembelajarnan  yang
aktif,  kreatif  dan  inovatif  guna  dapat  mencapai  tujuan
pembelajaran yang efektif dan bermakna, salah satunya adalah
model pembelajaran Project Base Learning (PBL). 

Penerapan  model  pembelajaran  berbasis  proyek (Project
Based  Learning) adalah   model  pembelajaran  yang
mengunakan  proyek  (kegiatan)  sebagai  inti  pembelajaran.
Dalam  kegiatan  ini,  siswa  melakukan  eksplorasi,  penilaian,
interpretasi, dan sintesis informasi untuk memperoleh berbagai
hasil  belajar  (sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan).
Pembelajaran berbasis proyek  (Project Based Learning) juga
dikenal  sebagai  Project  Based  Instruction  (PBI).  Model  ini
merupakan  salah  satu  pengembangan  teori  belajar
konstruktivisme  yang  mengedepankan siswa sebagai
manusia  pembelajar  harus  membangun  pengetahuannya
sendiri berdasarkan pengalaman.

A. Proses Pembelajaran

Hamalik [3],  menyatakan  bahwa belajar  merupakan
proses  perubahan  tingkah  laku  pada  diri  sendiri  berkat
pengalaman  dan  latihan.  Pengalaman  dan  latihan  terjadi
melalui  interaksi  antar  individu  dan  lingkungannya,  baik
lingkungan  alamiah  maupun  lingkungan  sosialnya.  Slameto
[4], juga mendefinisikan bahwa belajar sebagai  suatu proses
usaha  yang  dilakukan  seseorang  untuk  memperoleh  suatu
perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai
hasil  pengalamannya  sendiri  dalam  interaksi  dengan
lingkungannya.  Hal  senada  dinyatakan  Hakim  [5]  bahwa
belajar  adalah  suatu proses  perubahan di  dalam kepribadian
manusia  dan  perubahan  tersebut  yang  ditampakkan  dalam
bentuk kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan
kecakapan,  pengetahuan,  sikap,  kebiasaan,  pemahaman
keterampilan, daya pikir, dan lain-lain.

Selanjutnya Prayudi  [6],  Zaini  [7]  dan  Rustaman   [8]
menjelaskan proses  pembelajaran  merupakan sebuah  upaya
bersama antara guru dan siswa untuk berbagi dan mengolah
informasi  dengan  tujuan  agar  pengetahuan  yang  terbentuk
terinternalisasi  dalam diri  peserta  pembelajaran dan menjadi
landasan  belajar  secara  mandiri  dan  berkelanjutan.  Dalam
Proses   pembelajaran,    guru  dan  siswa merupakan  dua
komponen   yang  tidak  bisa  dipisahkan,  antara  kedua
komponen  tersebut  harus  terjalin  interaksi  yang  saling

menunjang agar hasil  belajar  siswa  dapat  tercapai  secara
optimal. Berdasarkan beberapa   pendapat  ahli  di atas dapat
disimpulkan bahwa  pengertian  proses  dalam pembelajaran
adalah  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh  guru  dan  siswa
untuk   berinteraksi   serta   mengolah   berbagai   informasi
untuk   mencapai tujuan pembelajaran.

B. Pembelajaran Berbasis Proyek

Project  Based  Learning  (pembelajaran  berbasis  proyek)
merupakan salah satu contoh model pembelajaran dari sekian
banyak  model  pembelajaran  yang  ada.  Menurut  Martinis
Yamin [9], model proyek merupakan pemberian tugas kepada
semua  siswa  untuk  dikerjakan  secara  individual.  Siswa
dituntut  untuk  mengamati,  membaca,  meneliti.  Kemudian
siswa  diminta  membuat  laporan  dari  tugas  yang  diberikan
kepadanya. Model ini bertujuan membentuk analisis masing-
masing siswa.

Thomas  [10],  menyatakan  model   pembelajaran  berbasis
proyek  (Project-Based  Learning  –  PBL) adalah  model
pembelajaran inovatif, yang menekankan belajar  kontekstual
melalui  kegiatan–kegiatan  kompleks.  Buck  Institute  for
Education (BIE)  [11],  menyatakan  bahwa  pembelajaran
berbasis  proyek  adalah  pembelajaran  yang  berfokus  pada
konsep–konsep utama disiplin ilmu, melibatkan siswa dalam
suatu kegiatan pemecahan masalah dan tugas–tugas bermakna
lainnya,  memberi  peluang  siswa  bekerja  secara  otonom
mengkonstruksi  belajar  mereka  sendiri,  dan  pada  akhirnya
menghasilkan  produk  karya  siswa  bernilai  dan  realistik.
Senada  dengan  pendapat  tersebut,  Klein  et.al  dalam
Widyantini  [12],  menjelaskan  bahwa  pembelajaran  berbasis
proyek  adalah  strategi  pembelajaran  yang  memberdayakan
siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru
berdasar pengalamannya melalui berbagai presentasi. Adapun
karakteristik  pembelajaran  berbasis  proyek  adalah  siswa
menyelidiki  ide-ide penting dan bertanya,  siswa menemukan
pemahaman  dalam  proses  menyelidiki,  sesuai  dengan
kebutuhan dan minatnya,  menghasilkan  produk dan berpikir
kreatif, kritis dan terampil menyelidiki, menyimpulkan materi,
serta  menghubungkan  dengan  masalah  dunia  nyata,  otentik
dan isu-isu. 

Utari,  et.al.  [13],  mengemukakan,  pembelajaran  berbasis
proyek  adalah salah satu model pembelajaran yang berfokus
pada  konsep  dan  prinsip  inti  sebuah  disiplin  ilmu,
memfasilitasi siswa untuk berinvestigasi, pemecahan masalah,
dan tugas-tugas bermakna lainnya yang berpusat pada siswa,
menghasilkan produk nyata,  dan prosesnya  relatif  berjangka
waktu.  Demikian  pula,  menurut  Kemdikbud  [14],
Pembelajaran  Berbasis  Proyek  adalah  model  pembelajaran
yang  menggunakan  proyek/kegiatan  sebagai  media.  Peserta
didik  melakukan eksplorasi,  penilaian,  interpretasi,  sintesis,
dan  informasi  untuk  menghasilkan  berbagai  bentuk  hasil
belajar.

Berdasarkan  beberapa  pendapat  tersebut,  maka  dapat
disimpulkan  bahwa  pembelajaran  berbasis  proyek adalah
suatu  model  pembelajaran  yang  berfokus  pada  konsep  dan
prinsip inti sebuah disiplin ilmu yang memberikan kesempatan



kepada  guru  untuk mengelola  pembelajaran  yang  dirancang
agar  siswa  melakukan  penelitian  dan  terlibat  dalam  kerja
proyek  terhadap  permasalahan  yang  nyata.  Pada  akhirnya
menghasilkan suatu produk yang dapat berupa laporan tertulis
maupun  tidak  tertulis,  rekomendasi,  atau  presentasi.  Jangka
waktu yang diberikan kepada siswa untuk kerja proyek relatif
panjang.

Adapun  karakteritik  pembelajaran  berbasis  proyek  ini
adalah: (1) peserta didik membuat keputusan tentang sebuah
kerangka kerja, (2) adanya permasalahan atau tantangan yang
diajukan  kepada  peserta  didik,  (3)  peserta  didik  mendesain
proses  untuk  menentukan  solusi  atas  permasalahan  atau
tantangan yang diajukan, (4) peserta didik secara kolaboratif
bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi
untuk  memecahkan  permasalahan,  (5)  proses  evaluasi
dijalankan secara  kontinyu,  (6)  peserta  didik secara  berkala
melakukan refleksi  atas aktivitas yang sudah dijalankan,  (7)
produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif,
dan (8)situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan
dan perubahan [14].

Berdasarkan  beberapa  pendapat  tersebut,  maka  dapat
disimpulkan pembelajaran berbasis proyek adalah suatu model
pembelajaran  yang  berfokus  pada  konsep  dan  prinsip  inti
sebuah  disiplin  ilmu  yang  memberikan  kesempatan  kepada
guru  untuk  mengelola  pembelajaran  yang  dirancang  agar
siswa melakukan penelitian  dan terlibat  dalam kerja  proyek
terhadap  permasalahan  yang  nyata.  Pada  akhirnya
menghasilkan suatu produk yang dapat berupa laporan tertulis
maupun  tidak  tertulis,  rekomendasi,  atau  presentasi.  Jangka
waktu yang diberikan kepada siswa untuk kerja proyek relatif
panjang.

Langkah-langkah  Pelaksanaan  Pembelajaran  Berbasis
Proyek dapat dijelaskan dengan diagram sebagai berikut

Gambar  1.  Langkah  langkah  Pelaksanaan  Pembelajaran
Berbasis Proyek (Sumber : Kemdikbud, 2014)

a) Penentuan Pertanyaan Mendasar:  yaitu  pembelajaran
dimulai  dengan  pertanyaan  esensial  yaitu  pertanyaan
yang  dapat  memberi  penugasan  kepada  siswa  dalam
melakukan  suatu  aktivitas.  Topik  penugasan  sesuai
dengan  dunia  nyata  yang  relevan  untuk  siswa.  dan
dimulai dengan sebuah investigasi mendalam.

b) Menyusun  Perencanaan  Proyek:  Perencanaan
dilakukan  secara  kolaboratif  antara  guru  dan  siswa.
Perencanaan  berisi  aturan  main,  pemilihan  aktivitas

dapat  mendukung  menjawab  pertanyaan  esensial,
dengan  cara  mengintegrasikan  berbagai  subjek,  serta
mengetahui  alat  dan  bahan  untuk  membantu
penyelesaian proyek.

c) Menyusun Jadwal:  Guru dan siswa secara kolaboratif
menyusun  jadwal  aktivitas  penyelesaian  proyek,
dengan  (a)  membuat  alokasi  waktu  untuk
menyelesaikan proyek; (b) membuat batas waktu akhir
penyelesaian proyek; (c) membawa peserta didik agar
merencanakan cara yang baru; (d) membimbing peserta
didik  membuat  cara  yang  tidak  berhubungan  dengan
proyek;  dan  (e)  meminta  peserta  didik  membuat
penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara.

d) Memonitor  Siswa  dan  Kemajuan  Proyek:  Guru
bertanggung  jawab  melakukan  monitor  terhadap
aktivitas  siswa  selama  menyelesaikan  proyek.
Monitoring dengan cara menfasilitasi siswa pada setiap
proses.  Guru  berperan  menjadi  mentor  bagi  aktivitas
siswa. 

e) Menguji  Hasil:  Penilaian  dilakukan  membantu  guru
dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam
mengevaluasi  kemajuan siswa,  memberi  umpan balik
tentang  tingkat  pemahaman  yang  dicapai  siswa,
membantu  guru  menyusun  strategi  pembelajaran
berikutnya.

f) Mengevaluasi  Pengalaman:  Akhir pembelajaran, guru
dan  siswa  melakukan  refleksi  terhadap  aktivitas  dan
hasil  proyek.  Proses  refleksi  dilakukan  baik  secara
individu maupun kelompok.[8],  strategi  pembelajaran
berbasis proyek, terdiri dari tiga tahap utama, yaitu : (1)
Tahap Perencanaan,  Kegiatan  yang  dilakukan dalam
tahapan  perencanaan  antara  lain:  (a)  merumuskan
tujuan pembelajaran berbasis proyek, (b) Menganalisis
karakteristik  siswa,  (c)  merumuskan  strategi
pembelajaran,  (d)  membuat  lembar  kerja,  (e)
merancang  kebutuhan  sumber  belajar,  dan  (f)
merancang  alat  evaluasi. (2)  Tahap  Pelaksanaan,
Kegiatan  yang  dilakukan,  antara  lain:  (a)
mempersiapkan  sumber  belajar  yang  diperlukan,  (b)
menjelaskan  tugas  proyek  dan  gambar  kerja,  (c)
mengelompokkan  siswa  sesuai  dengan  tugas  masing-
masing,  dan  (d)  mengerjakan  proyek. (3)  Tahap
Evaluasi,  Langkah-langkah  project  based  learning
dirangkum  menjadi  tahap  orientasi,  desain,
Pelaksanaan dan evaluasi.   Pertama,  tahap  orientasi
adalah   menumbuhkan keaktivan  siswa dalam Belajar,
memberikan   pemahaman  siswa  tentang  tujuan  yang
akan  dicapai,   dan  menjelaskan  kegiatan   yang
dilakukan.    Tahap    orientasi    ini   pertanyaan  -
pertanyaan   penuntun   disampaikan    guru   kepada
siswa.  Kedua,  tahap  desain  yaitu  dimana   siswa
menindaklanjuti  pertanyaan  -  pertanyaan   penuntun
yang   disampaikan  oleh  guru   dengan   merancang
proyek  yang   dibuat.  Tahap  ini   disusun  jadwal
kegiatan   untuk   penyelesaikan proyek tersebut. Tahap



ketiga,  pelaksanaan  yang   kegiatan  inti,  siswa
mengerjakan proyek   yang   dirancang  sebelumnya,
sesuai  dengan jadwal yang telah disusun.  Keempat,
tahap  evaluasi  merupakan  upaya  dilakukan  untuk
menilai proses kegiatan dan hasil kerja proyek.

C. Penelitian Relevan

Bebarapa penelitian lain yang telah dilakukan pihak
lain  seperti:  Wawan  Udi  Utomo,  [15].  tentang  pengaruh
penerapan  model  pembelajaran project  based  learning
terhadap  hasil  dan  motivasi  belajar  siswa  mata  pelajaran
proses pemesinan di SMK YPT Pringsewu Lampung.  Dalam
hasil  penelitiannya   menunjukan,  terdapat  pengaruh  model
pembelajaran Project  Based  Learning terhadap  hasil dan
motivasi  belajar  mata  pelajaran  proses  pemesinan  lanjut.
Dimana  hasil  belajar  rata-rata  pada  kelas  konvensional
67,66,  sedangkan  pada  kelas  eksperimen   skor  rata-rata
82,47.  Kemudian  rata-rata  skor  motivasi  belajar  kelas
konvensional 69,37 dan kelas eksperimen 80,85. Pelaksanaan
pada  semester  ganjil  tahun  pelajaran  2013/2014  yaitu
Oktober-November 2013.

Nofrawenti  [16]  tentang  penerapan  metode
pembelajaran proyek untuk meningkatkan hasil belajar mata
pelajaran tata busana siswa kelas X MAN Koto Baru Padang
Panjang,  menunjukan  terjadi  peningkatan  hasil  belajar  dari
75% siklus pertama meningkat menjadi 92,5%  siklus ke dua.
Sementara  itu  aktivitas  belajar  meningkat  84,68%  siklus
pertama  naik  menjadi  89,96%  pada  siklus  ke  dua. Waktu
penelitian dilaksanakan pada semester genap 2012-2013.

Siti  Nurqaidah  [17],  tentang  pengembangan  modul
berbasis  produk  pada  mata  kuliah  praktek  rangkaian
elektronika program studi teknik elektronika industri Fakultas
Teknik Universitas Negeri Padang. dalam hasil penelitiannya
menunjukan tingkat kevaliditas modul 92, praktikalitas modul
berbasis produk 0,98, efektivitas modul dalam meningkatkan
aktivitas  dan  hasil  belajar  82,6%.  Pelaksanaan  uji  coba
dilaksanakan pada  tanggal  27 November  sampai  tanggal  11
Desember 2014

Pentingnya  pengembangan   aktifitas   bagi  peserta
didik,  mengajak  guru  untuk  melakukan  inovasi  dalam
melaksanakan  pembelajaran.  Tipe  model  pembelajaran
berbasis  proyek  berlandaskan  teori  konstruktivistik,  diyakini
dapat  menjadi alternatif  pemecahan  masalah  meningkatkan
aktifitas  dan kreatifitas  belajar  siswa sekaligus memperbaiki
hasil belajarnya. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka  tulisan ini diberi
judul: Meningkatkan Aktifitas dan Kreatifitas Siswa Melalui
Pembelajaran  Berbasis  Proyek pada  mata  pelajaran
MIPLBS) siswa kelas X TITL SMKN 1 Padang.

D. Identifikasi Masalah

Hasil  observasi  awal  antara  guru  dan  rekan  sejawat
terhadap peserta didik kelas X TITL.A SMK Negeri 1 Padang
di peroleh beberapa identifikasi masalah, antara lain:

a. Model  pembelajaran  selama  ini  belum  bervariasi  masih
berpusat  pada  guru  sehingga  aktivitas  dan  hasil  belajar
siswa masih rendah.

b. Masih  rendahnya  Aktivitas dan  kreatitas belajar  siswa
kelas  X  TITL.A  SMK  Negeri  1  Padang  pada  mata
pelajaran memasang instalasi penerangan listrik bangunan
sederhana. 

c. Hasil belajar siswa kelas X TITL.A SMK Negeri 1 Padang
khususnya  pada  mata  pelajaran  Memasang   Instalasi
Penerangan Listrik Bangunan Sederhana belum mencapai
harapan yaitu 85% di atas KKM.

d. Masih rendahnya  persentase  kelulusan  nilai  hasil  belajar
ulangan harian 1 tahun ajaran 2015/2016 yaitu 46,67% di
bawah KKM

e. Siswa  belum  mampu  menguasai  pelajaran  sampai  pada
tingkat pemahaman, tetapi baru pada tingkat pengetahuan
atau hafalan,  di  tinjau dari  segi  permasahan yang terjadi
dalam praktek.

Upaya  untuk  memecahkan  tugas  melalui  berfikir  kreatif
masih  rendah  di  lihat  dari  pengamatan,  siswa  cenderung
menunggu  siswa  lain  bekerja  lebih  dahulu,  atau  cenderung
meminta bantuan guru dalam setiap tahapan kerja.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan  identifikasi  masalah  yang  dikemukakan  di
atas,  maka  perlu  dilakukan  batasan  masalah  agar  penelitian
lebih terarah.  Penelitian ini  dibatasi  dalam penerapan model
pembelajaran  Project  based  learning untuk  meningkatkan
aktivitas  belajar  siswa  sekaligus  meningkatkan  hasil  belajar
terhadap  siswa  kelas  X  TITL.A  mata  pelajaran  memasang
instalasi   penerangan  listrik  bangunan  sederhana  di  SMK
Negeri 1 Padang

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan  pembatasan  masalah  di  atas,  maka
rumusan masalah sebagai berikut :

a. Apakah  penerapan  model  pembelajaran  Project  based
learning dapat meningkatkan   aktivitas belajar pada mata
pelajaran  Memasang   Instalasi  Penerangan  Listrik
Bangunan  Sederhana  siswa  di  kelas  X  TITL.A  SMK
Negeri 1 Padang ?

b. Apakah  penerapan  model  pembelajaran  Project  based
learning dapat  meningkatkan   hasil   belajar  pada  mata
pelajaran  Memasang   Instalasi  Penerangan  Listrik
Bangunan  Sederhana  siswa  di  kelas  X  TITL.A  SMK
Negeri 1 Padang?

G. Tujuan Penelitian

Berdasarkan  rumusan  masalah,  tujuan  yang  ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

a. Meningkatkan  aktivitas  belajar  siswa  mata  pelajaran
Memasang   Instalasi  Penerangan  Listrik  Bangunan



Sederhanasiswa di kelas X TITL.A SMK Negeri 1 Padang
dengan penerapan model pembelajaran proyek.

b. Meningkatkan  hasil  belajar  siswa  mata  pelajaran
Memasang   Instalasi  Penerangan  Listrik  Bangunan
Sederhana siswa di kelas X TITL.A SMK Negeri 1 Padang
dengan penerapan model pembelajaran proyek

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan
kelas (PTK). Prosedur penelitian ini melalui 3 siklus [5], yang
masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan,
pelaksanaan, Pengamatan, dan persepsi yang di lakukan dalam
siklus berulang. 

Variabel  penelitian  ini  merupakan  penerapan  model
Pembelajaran  Berbasis  Proyek  dalam  model pembelajaran
yang  berfokus  pada  konsep  dan  prinsip  pembelajaran  pada
pemasangan  instalasi penerangan listrik bangunan sederhana.
Pada akhirnya menghasilkan suatu produk yang dapat berupa
laporan  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  rekomendasi,  atau
presentasi. Sintaks pada model Pembelajaran Berbasis Proyek
melalui  6  tahapan   antara  lain:  1)  tahap  presepsi,  2)  tahap
perencaan proyek, 3) tahap pelaksanaan dan 4) penyelesaian
proyek, 5) tahap penilaian, dan 6)  tahap evaluasi. 

Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini antara
lain adalah : hasil wawancara, hasil pengamatan lapangan, dan
hasil  refleksi. Data kuantitatif  pada penelitian ini  digunakan
sebagai  data  pendukung  terhadap  data  kualitatif.  Data
kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :
frekuensi  aktivitas  belajar  siswa,  dan  nilai  pencapaian  hasil
belajar siswa. Aspek aktivitas belajar yang diperhatikan yaitu:
Melihat,  berbicara,  mendengar,  menulis,  menggambar,
gerakan, mental, dan emosional. Sedangkan variable penilaian
mencakup  aspek  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan,
dengan indicator penilaian seperti terlihat pada table 1.

Tabel 1. Aspek dan Indikator Penilaian Hasil Belajar.

No Aspek Presentase Indikator
1. Perencanaan 20 % a. Gambar rencana

b. Perhitungan alat dan bahan
2. Pelaksanaan 70 % a. Sikap kerja

b. Persiapan alat dan bahan
c. Proses kerja
d. Pengujian / unjuk kerja
e. Hasil
f. Alokasi waktu

3. Laporan 10 % a. Penampilan
b. Presentase / penguasaan

Total 100 %

Penelitian  ini  dianggap  berhasil  jika  telah  memenuhi
indikator  keberhasilan  Sekurang-kurangnya  85%  siswa
menunjukkan  aktivitas dan  hasil  belajar dalam  kegiatan
pembelajaran  memasang   instalasi  penerangan  listrik
bangunan sederhana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil  penelitian  diuraikan  dalam beberapa  tahapan  yang
dijelaskan tiap siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam proses
pembelajaran di bengkel listrik. Penelitian ini terdiri dari tiga
siklus yang diuraikan sebagai berikut: Pada siklus I terdiri dari
perencanaan,  pelaksanaan,  pengamatan  dan refleksi  siklus I.
Apabila  pada  siklus  I  belum  mencapai  kreteria  ketuntasan
yang  ditetapkan maka akan  dilanjutkan ke  siklus  II  dan  III
yang juga terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan
dan refleksi siklus II dan siklus III.

Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang  dilakukan  oleh
observer  selama  siklus  I  berjalan,  maka  didapatkan  data
persentase rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 79%.  Hal
ini  menunjukan bahwa model  pembelajaran  berbasis  proyek
pada mata pelajaran  Memasang Instalasi  Penerangan Listrik
Bangunan  Sederhana  sudah  dapat  meningkatkan  aktivitas
belajar  siswa,  dikategorikan  persentase  rata-rata  aktivitas
belajar siswa masuk kategori  baik. Untuk rencana perbaikan
pada siklus II di lakukan diskusi bersama observer  dan siswa.
Kelemahan-kelemahan  yang  terjadi  sesuai  pengamatan
observer yaitu dari segi aktivitas siswa, masih ada siswa yang
belum  serius  melakukan  diskusi  dan  masih  kurang  paham
terhadap  menganalisa  permasalahan  yang  terjadi  pada
rangkaian  percobaan.  Pada pekerjaan  proyek  masih terdapat
siswa  yang  belum  memahami  pembuatan  perencanaan
rangkaian percobaan, semuanya ini diperbaiki  pada siklus II
dengan  memberikan  pernyataan  bahwa  kegiatan  diskusi
termasuk  penilaian  yang  menentukan  terhadap  kemampuan
siswa  dalam belajar,  selain  itu  diberikan  bimbingan  belajar
secara khusus oleh guru dan siswa yang memiliki kemampuan
lebih.

A. Siklus-I dan Siklus-II

1. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa

Peningkatan  aktivitas  siswa dalam penelitian  ini,  setelah
penerapan model pembelajaran proyek yang membuat siswa
fokus menerima pelajaran, guru telah memberi apersepsi dan
memotivasi  siswa  dalam  belajar  dan  menumbuhkan  rasa
memiliki  dari  hasil  pekerjaan  yang  dibuat  oleh  siswa.  Pada
siklus  I  telah  nampak  perobahan  dari  proses  pembelajaran
yang  diadakan  dimana,  siswa  telah  semakin  banyak
kepedulian  dalam  belajar,  hal  ini  nampak  dari  sikap  siswa
yang  lebih  tekun  dalam belajar,  mau bertanya  jika  ada  hal
yang kurang mengerti, ada pendapat yang disampaikan siswa
berhubungan dengan rangkaian perencanaan rancangan proyek
yang dilakukan.

Siklus  II  persentase  aktivitas  meningkat  dari  siklus  I.
Kekurangan yang ditemukan pada aktivitas siswa yang masih
ada  beberapa  siswa  yang  kurang  aktif  berdiskusi,  untuk
memperbaikinya  siswa  diwajibkan  membuat  pertanyaan-
pertanyaan  tentang hal yang tidak dipahami berkaitan dengan
materi proyek. Siswa dalam tahapan pada siklus I masih ada
semangat  belajar  yang  rendah,  hal  ini  dilihat  masih adanya
siswa yang acuh dan terdapatnya siswa yang izin keluar hanya
sekedar untuk hal yang tidak bermamfaat. Dari hasil evaluasi
ini  disebabkan,  kekurang  pahaman  siswa  tersebut  terhadap



materi  yang  ada,  hal  ini  diatasi  dengan  memberikan
pemahaman materi terhadap siswa-siswa yang demikian.

2. Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Hasil  belajar  siswa  mengalami  peningkatan  diakibatkan
keaktifan siswa dalam belajar ada peningkatan sehingga siswa
lebih  memahami  materi  pembelajaran   yang  disampaikan
guru, guru selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mengembangkan  keingin  tahuannya  tentang  proyek  yang
siswa  buat.  Peningkatan  hasil  belajar  pada  siklus  I,  siswa
sudah  cukup  banyak  menunjukan  keinginan  untuk  dapat
mengerjakan  tahapan-tahapan  yang  ada  dalam  mengerjakan
proyek,  sehingga  dalam  proses  pembelajaran  nampak
keaktifan dan keseriusan serta kefokusan siswa dalam bekerja
untuk dapat menyelesaikan proyek yang siswa rancang.

Data-data yang diperoleh tentang hasil belajar siswa pada
siklus  I,  tingkat  pemahaman  siswa  tentang  pemasangan
instalasi  penerangan  listrik  bangunan  sederhana  prosentase
ketuntasan  siswa  masih  mencapai  70%,  walaupun  dari  segi
antusias siswa sudah cukup meningkat namun prosentase hasil
belajar  masih  belum  menunjukan  jumlah  yang  diiginkan
sesuai dengan ketuntasan yang diharapkan, ini artinya masih
belum  mencapai  ketuntasan  ketercapaian  penelitian.  Oleh
sebab itu untuk meningkatkan hasil belajar pada siklus II perlu
ditingkatkan tindakan yang dilakukan, yaitu:.

a. Kelemahan  siswa  melakukan  uji  coba  rangkaian
terletak  pada  ketidak  pahaman  siswa  terhadap
rangkaian,  maka  perbaikannya  siswa  yang  kurang
paham  dibimbing  khusus  secara  individu  dan
pembimbingan teman sebaya oleh rekannya. 

b. Kekurangan siswa memecahkan masalah, menganalisis
masalah  dan  mengambil  keputusan  terletak  pada
kemampuan  siswa  masih  pada  tahap  pengetahuan
belum lagi sampai pada tingkat paham. Kelemahan ini
bisa diperbaiki dengan memberikan materi yang betul-
betul  mudah  dipahami  siswa  dengan  menyiapkan
modul,  juga melatih siswa lebih banyak  mengunakan
alat bantu, karena dengan alat bantu itu lah siswa dapat
menemukan  masalah  dengan  cepat  terutama  masalah
rangkaian praktek.

c. Menganjurkan siswa lebih aktif mencari bahan materi
yang dipelajari disumber lain, seperti buku cetak atau
di internet. Kemudian mereka pahami.

Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang  dilakukan  oleh
observer  selama  siklus  II  berjalan,  maka  didapatkan  data
persentase  rata-rata  aktivitas  belajar  siswa  sebesar  84,79%.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  penerapan  model  pembelajaran
berbasis  proyek  pada  mata  pelajaran  Memasang  Instalasi
Penerangan  Listrik  Bangunan  Sederhana  sudah  dapat
meningkatkan  aktivitas  belajar  siswa,  kalau  dikategorikan
persentase  rata-rata  aktivitas  belajar  siswa  masuk  kategori
baik.  Walaupun  demikian  untuk  ketercapaian  dari  indikator
kinerja  dari  penelitian  ini  belum  tercapai.  Aktivitas  belajar
sekurang-kurangnya  85%  .  Peneliti  akan  melakukan
penambahan siklus lagi dan tentu saja masih ada yang perlu di

perhatikan  dan  di  perbaiki  sebelum masuk  siklus  III,  yaitu
masih  ada  siswa  yang  belum  mampu  membaca  gambar,
bekerja tidak sesuai dengan rancangan yang dibuat, dan izin
keluar  dengan  tujuan  yang  tidak  penting,.  Untuk  rencana
perbaikan pada siklus III di lakukan diskusi bersama observer
dan  siswa.  Kelemahan-kelemahan  yang  terjadi  sesuai
pengamatan  observer.  Diperbaiki  pada  siklus  III  dengan
memberikan  bimbingan  belajar  khusus terhadap  siswa yang
belum mampu terhadap membaca gambar,  dan memberitahu
siswa untuk bekerja  sesuai  dengan prosedur kerja  yang  ada
pada  lembaran  kerja  dan  apa  mamfaat  dari  bekerja  sesuai
dengan prosedur yang telah ditentukan. Bagi siswa yang izin
keluar diberikan rentang waktu.

B. Siklus-III

1. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa

Siklus III  diharapkan persentase aktivitas meningkat dari
siklus  II.  Kekurangan  yang  ditemukan  pada  aktivitas  siswa
yang  kurang  aktif  berdiskusi,  untuk  memperbaikinya  siswa
diwajibkan membuat pertanyaan-pertanyaan pada hal-hal yang
tidak  dipahami berkaitan  dengan materi  proyek.  Kelemahan
siswa saat pengamatan siswa bekerja, masih ada yang kurang
berpedoman pada rangkaian perencanaan yang mereka buat,
sehingga dalam hasil percobaan masih terdapat  proyek yang
tidak  sesuai  rancangan.  Hal  ini  dapat  di  atasi  dengan
memberikan  arahan  dan  bimbingan  pada  siswa  untuk
memperhatikan  rencana  proyek  yang  di  buat.   Kelemahan
siswa  melakukan  uji  coba  rangkaian  terletak  pada  ketidak
pahaman siswa terhadap rangkaian, maka perbaikannya, siswa
yang  kurang  paham  dibimbing  khusus  secara  individu  dan
pembimbingan  teman  sebaya  oleh  rekannya.  Kekurangan
siswa  memecahkan  masalah  ,  menganalisis  masalah  dan
mengambil keputusan terletak pada kemampuan siswa masih
pada  tahap  pengetahuan  belum  lagi  sampai  pada  tingkat
paham.  Kelemahan  ini  bisa  diperbaiki  dengan  memberikan
materi  yang  betul-betul  mudah  dipahami  siswa  dengan
menyiapkan  modul,  juga  melatih  siswa  lebih  banyak
mengunakan alat bantu, karena dengan alat bantu  siswa dapat
menemukan  masalah  dengan  cepat  terutama  masalah
rangkaian praktek.

2. Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Pelaksanaan tindakan pada siklus III ini dengan penerapan
model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan hasil
belajar  siswa.  Siswa  yang  mencapai  kriteria  tetuntasan
minimal 83% atau 25 orang, sedangkan yang belum mencapai
KKM  sebanyak  17%  atau  5  orang.Proses  pembelajaran
dengan mengunakan penerapan model pembelajaran berbasis
proyek  dapat  meningkatkan  hasil  belajar  siswa.  Sehingga
diharapkan hasil belajar yang diperoleh pada siklus II ini dapat
ditingkatakan  pada  proses-proses  pembelajaran  berikutnya.
Untuk  meningkatkan  hasil  belajar  pada  siklus  II  ini  perlu
tindakan yang dilkukan, yaitu:

1) Tahap perencanaan siswa masih belum trampil dalam
melakukan  gambar  perencanaan  dan  menganalisis



kebutuhan  alat  dan  bahan  yang  digunakan,  maka
perbaikannya siswa diberikan bimbingan khusus untuk
pemahaman  perencanaan  dalam  perancangan  proyek
yang  dibuat,  dan  kebutuhan  alat  dan  bahan  yang
dipakai.

2) Tahap pelaksanaan kerja yang di lakukan, siswa dalam
bekerja  masih belum bekerja  sesuai  dengan  prosedur
kerja,  seperti  pemasangan  kabel  pada  pipa  yang
langsung  dipasang  semua  pipa,   sehingga  saat
pemasangan  kabel  di  buka  lagi  semua  pipa  yang
terpasang agar kabel mudah dimasukan kedalam pipa,
akan  membutuhkan  waktu  dalam  membuat  proyek
yang  cukup  lama,  hal  ini  perlu  di  ingatkan  kembali
melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan  prosedur  kerja
yang telah ditetapkan. 

3) Kekurangan yang terjadi pada penyelesaian proyek ini
terjadi, karena siswa dalam pemahaman materi proyek
masih   dalam  kategori  pengetahuan,  hal  ini  perlu
dianjurkan  siswa  untuk  aktif  mencari  bahan  materi
yang dipelajari di sumber-sumber lain.

Siklus III ini, peneliti dan observer telah mengamati jalan
proses  pembelajaran  siswa  dengan  mengunakan  penerapan
model  pembelajaran  berbasis  proyek  ,  kemudian  dilakukan
analisis  data  hasil  pengamatan  tersebut  yang  hasil  dapat
dijelaskan sebagai berikut:

Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  tindakan  yang
dilakukan pada siklus III telah dapat meningkatkan  aktivitas
belajar  dan  hasil  belajar  Memasang  kotak  kontak  1  fasa.
Kesimpulan diambil dari peningkatan ketuntasan klasikal dan
individu dari 77% pada siklus II dan meningkat dengan baik
pada  siklus  III  menjadi  93%.Hal  ini  diharapkan  agar  hasil
pada siklus II dan siklus III dapat dipertahankan. Dengan hasil
akhir penelitian pada siklus 1, siklus II dan siklus III aktivitas
belajar dari kategori  baik, baik sekali dan  baik sekali dengan
nilai  yang  meningkat  pada  siklus  III.  Setelah  siklus  III
berakhir,  diadakan  evaluasi  untuk  melihat  sejauh  mana
perencanaan  dapat  dilaksanakan.  Secara  umum pelaksanaan
tindakan  pada  siklus  III  ini  dengan  penerapan  model
pembelajaran  berbasis  proyek  dapat  meningkatkan  hasil
belajar siswa. Siswa yang mencapai kriteria tetuntasan  93%
atau   28  orang,  sedangkan  yang  belum  mencapai  KKM
sebanyak 7 % atau 2 orang.

Proses  pembelajaran  dengan  mengunakan  penerapan
model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan hasil
belajar  siswa.  Sehingga  diharapkan  hasil  belajar  yang
diperoleh pada siklus III ini dapat ditingkatakan pada proses-
proses  pembelajaran  berikutnya.  Hasil  belajar  dengan
indikator  kinerja  pada  siklus  III  sudah mencapai  persentase
yang diinginkan yaitu 93%. Berdasarkan hasil penelitian yang
dijabarkan, maka pada penelitian ini sudah mencapai kriteria
peningkatan  dan  membuktikan  bahwa  penerapan   model
pembelajaran berbasis proyek berhasil meningkatkan aktivitas
dan  hasil  belajar  memasang  instalasi  penerangan  listrik
bangunan  sederhana, dengan  demikian  siklus  penelitian
dihentikan pada siklus III.

Adapun  peningkatan  ketuntasan  hasil  belajar siswa pada
siklus  III  diperoleh  sebesar  28  orang   siswa   dengan
ketuntasan klasikal  sebesar  93%. Dari  paparan  diatas  secara
umum telah   mampu   menjawab   rumusan  masalah   dan
mencapai   tujuan   yang   diharapkan.  Penelitian   dikatakan
berhasil   karena  semua  kriteria  yang  ditentukan  telah
terpenuhi. Hal ini  menandakan  bahwa  dengan  penerapan
model  pembelajaran  Project  Based  Learning  dapat
meningkatkan aktivitas dan  hasil belajar MIPLBS siswa kelas
X  TITL.A  semester  genap  tahun  ajaran  2015/2016  SMK
Negeri 1 Padang.

Gambar 2. Foto kegiatan Pembelajaran PBL

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan  kajian  penelitian  yang  telah  dilakukan
terhadap peningkatan aktifitas dan kreatifitas siswa mengikuti
proses pembelajaran pada mata pelajaran Memasang  Instalasi
Penerangan Listrik  Bangunan Sederhana,  dapat  disimpulkan
sebagai berikut:

1. Pembelajaran  Project  based  learning ternyata  dapat
meningkatkan    aktivitas  belajar  pada  mata  pelajaran
Memasang   Instalasi  Penerangan  Listrik  Bangunan
Sederhana  siswa  di  kelas  X  TITL.A  SMK  Negeri  1
Padang.

2. Penerapan  model  pembelajaran  Project  based  learning
ternyata  dapat  meningkatkan   hasil   belajar  pada  mata
pelajaran  Memasang   Instalasi  Penerangan  Listrik
Bangunan  Sederhana  siswa  di  kelas  X  TITL.A  SMK
Negeri 1 Padang.

B. Saran

Adapun saran yang perlu disampaikan, yaitu : Guru perlu
selalu berusaha memperbaiki  efektifitas proses pembelajaran
siswanya  dengan  mempergunakan  berbagai  model
pembelajaran  siswa  aktif  dan  kreatif,  melalui  penggalian
potensi  akademik  siswa  untuk  mendapatkan  tujuan
pembelajaran yang lebih baik..
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