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ABSTRAK 

 

Binti Munifatul Umroh: Penerapan Strategi Problem Based Learning Untuk Meningkatkan 

Interaksi Sosial Dan Motivasi Belajar Pada Materi Sistem Koordinasi Manusia Siswa Kelas 

XI MIPA 4 SMA NEGERI 3 KEDIRI.  

Pembelajaran Mipa di SMA 3 Kediri guru menggunakan metode ceramah, dan diskusi 

terbuka, model yang digunakan masih belum spesifik. Kendala yang dihadapi guru siswa sulit 

untuk memvisualisasikan materi yang disampaikan.  Sehingga siswa merasa bosan dan jenuh 

jika tidak melakukan praktek secara langsung, sebagian siswa mempunyai kelompok 

pertemanan, apabila diskusi kelompok mereka cenderung tidak mau melakukan kelompok 

karena yang mengerjakan hanya berpusat satu siswa saja dalam satu kelompok dan kurang 

memperhatikan gurunya pada saat proses pembelajaran. Apalagi pada saat jam terakhir 

beberapa siswa mengantuk terlihat dari wajahnya tidak bersemangat untuk mendengarkan 

materi yang disampaikan guru. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan Problem Based 

Learning.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan interaksi sosial dan motivasi belajar 

siswa pada materi sistem koordinasi. Penelitian ini merupakan penelitian PTK. Subyek 

penelitian adalah siswa kelas XI MIPA 4 SMAN 3 Kediri. Penelitian ini menggunakan dua 

siklus. Data diperoleh menggunakan angket interaksi sosial dan angket motivasi belajar 

(ARCS).  

Hasil Penerapan strategi Problem based learning dapat meningkatkan hasil interaksi 

sosial siswa dari siklus I pada indikator Kerjasama jumlah skor 42,36 dengan kategori T 

meningkat pada siklus II 47,15 dengan kategori ST. Indikator Persesuaian jumlah skor 27 

dengan kategori T meningkat pada siklus II 28,42 dengan kategori ST. Dan indikator 

Asimilasi jumlah skor 17,69 dengan kategori T meningkat pada siklus II 19,12 dengan 

kategori ST.  

 Penerapan strategi Problem based learning dapat meningkatkan hasil motivasi belajar 

dilihat dari siklus I pada indikator Perhatian (A) jumlah rerata 3 dengan kategori Baik 

meningkat pada siklus II 3,12 dengan kategori Baik. Indikator Relevansi (R) jumlah rerata 

2,77 dengan kategori Baik meningkat pada siklus II 3,12 dengan kategori Baik. Indikator 
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Percayadiri (C) jumlah rerata 2,68 dengan kategori Baik meningkat pada siklus II 3,07 dengan 

kategori Baik. Dan indikator kepuasan (S) jumlah rerata 2,84 dengan kategori Baik meningkat 

pada siklus II 3,23 dengan kategori Baik. Hasil yang ditunjukkan dari siklus I dan siklus II 

meningkat meski dalam dalam kategori yang sama yaitu Baik. 

 
 

Kata Kunci: Problem Based Learning, interaksi sosial, motivasi belajar 

 
  

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan usaha sadar 

dalam  proses menyiapkan siswa dalam 

kegiatan bimbingan, pengajaran sehingga 

nanti diharapkan siswa dapat  aktif dalam 

mengembangkan karakter sesuai dengan 

abad 21 ini. Pengembangan abad 21 

menekankan peserta didik  pada aspek 

afektif, khususnya berhubungan dengan 

pendidikan karakter. Salah satu karakter 

yang dapat dikembangkan melalui 

pembelajaran yaitu karakter komunikatif 

(Ulfah, 2015). Pendidikan karakter sangat 

penting diterapkan dalam ketrampilan abad 

21 untuk mengembangkan potensi siswa 

dalam melakukan proses interaksi dalam 

bergaul.  

Saat proses pembelajaran guru 

dituntut untuk memahami karakter siswa. 

Interaksi dalam proses pembelajaran 

sangat diperlukan baik dari guru maupun 

dari siswanya. Kualitas kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan sangat 

bergantung pada perencanaan, pelaksanaan 

proses pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran yang dilakukan guru. Tugas 

guru bukan semata–mata mengajar 

(teacher centered), namun lebih 

menekankan membelajarkan siswa 

(children centered). Seseorang belajar 

karena didorong oleh kekuatan mentalnya. 

Kekuatan mental berupa keinginan, 

perhatian, dan kemauan. Para ahli 

psikologi pendidikan dalam Dimyati 

(2006) menyatakan kekuatan mental 

mendorong terjadinya belajar sebagai 

motivasi belajar. 

Berdasarkan wawancara dengan guru 

mata pelajaran Biologi di SMA 3 Kediri. 

Guru menggunakan metode ceramah dan 
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diskusi terbuka serta strategi yang 

digunakan masih belum spesifik. Kendala 

yang dialami guru pada saat pembelajaran 

pada dasarnya siswa kesulitan dalam 

memvisualisasikan materi yang 

disampaikan oleh guru. Selain itu, guru 

menyampaikan bahwa siswa mengalami 

kesulitan dalam memahami istilah biologi 

dalam materi yang disampaikan oleh guru. 

Dari hasil wawancara guru mata pelajaran 

Biologi siswa beranggapan materi sistem 

koordinasi terlalu rumit, banyak istilah 

yang harus dipahami.  

Hasil observasi yang dilakukan pada 

siswa di SMA Negeri 3 Kediri antara lain 

siswa sulit memahami materi sistem 

koordinasi manusia. Khususnya dalam hal 

menghafal nama- nama organ dalam 

sistem koordinasi, dan fisiologi organ 

tersebut. Selain itu, siswa merasa bosan 

dan jenuh jika guru menyampaikan materi 

saja jika tidak melakukan praktek secara 

langsung.  Sebagian besar siswa 

mempunyai kelompok pertemanan, dan 

apabila dilakukan kegiatan diskusi 

kelompok sebagian dari mereka cenderung 

tidak mau melakukan diskusi kelompok, 

karena yang mengerjakan hanya berpusat 

satu siswa saja dalam satu kelompok. Ada 

sebagian siswa yang mau berkelompok 

namun interaksi dengan temannya masih 

kurang. 

 Sebagian siswa kurang 

memperhatikan gurunya pada saat proses 

pembelajaran  karena merasa jenuh, pada 

saat proses pembelajaran di akhir materi 

siswa sebagian berbincang – bincang 

dengan teman sebangkunya. Ketika 

mendapat jam pelajaran terakhir beberapa 

siswa mengantuk, terlihat dari wajahnya 

yang tidak bersemangat untuk 

mendengarkan materi yang disampaikan 

guru dan tidak menulis point – point yang 

diberikan guru. 

Usaha yang pernah dilakukan guru 

adalah untuk meningkatkan interaksi 

sosial, guru meminta siswa untuk 

kelompok namun tidak memperhatikan 

pemilihan dalam kelompok sehingga siswa 

dalam pemilihan kelompok memilih 
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sendiri. Dan untuk motivasi guru biasanya 

memberikan contoh- contoh yang bisa 

divisualisasikan sehingga diharapkan siswa 

mempu memahami apa yang disampaikan 

guru. Namun sebagian siswa ada yang 

tidak memperhatikan. Hasil dari usaha 

guru belum optimal karena siswa masih 

individu dan kurang fokus dalam 

memperhatikan penjelasan guru. 

Berdasarkan data yang diperoleh di 

atas menunjukkan bahwa sikap yang 

ditunjukkan merupakan rendahnya 

kemampuan interaksi sosial. Karena masih 

mengutamakan pendapat diri sendiri, 

bahkan ada yang tidak ingin berpendapat. 

Hal ini didukung pendapat (Indraswari, 

2013) anak yang memiliki interaksi sosial 

rendah cenderung menjadi pemalu, 

pendiam, tidak memiliki teman dekat atau 

temannya tertentu saja, lebih sering 

menyendiri, dan takut dengan guru 

(Soekamto dalam Indraswari, 2013) 

menyatakan bahwa interaksi sosial tidak 

akan terjadi apabila tidak memenuhi dua 

syarat yaitu adanya kontak sosial dan 

adanya komunikasi. Serta  menunjukkan 

rendahnya motivasi belajar. (Suprihatin. 

2015) menyatakan proses pembelajaran 

akan berhasil apabila seseorang memiliki 

motivasi belajar. Sebagai guru harus bisa 

mengetahui karakter siswanya . memiliki 

daya tarik agar pada saat dijelaskan siswa 

dapat menerima materi yang disampaikan 

oleh guru. 

Dalam penelitian ini menerapkan 

strategi Problem Based Learning. Problem 

Based Learning merupakan strategi 

pembelajaran yang diorganisasikan dengan 

permasalahan- permasalahan kehidupan 

nyata. ( Rusman, 2015) strategi 

pembelajaran Problem Based Learning 

berkaitan dengan penggunaan intelegensi 

dari dalam individu yang berada dalam 

sebuah kelompok untuk memecahkan 

masalah yang bermakna, relevan dan 

kontekstual. Peran guru dalam 

menggunakan Problem Based Learning 

adalah memberikan berbagai masalah, 

berupa pertanyaan, dan memfasilitasi 

investigasi diskusi pembelajaran. Hal 
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terpenting guru menyediakan kerangka 

pendukung yang dapat meningkatkan 

penyelidikan masalah.  

Problem Based Learning membantu 

siswa untuk mengembangkan ketrampilan 

mengatasi masalah, menjadi pelajar yang 

mandiri. Stategi Problem Based Learning 

diharapkan siswa menjadi tidak 

individualisme, dan termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran.  

II. METODE 

Desain penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif. Jenis 

penelitian ini merupakan  Penelitian 

Tindakan Kelas pada siswa kelas XI Mipa 

4 SMA Negeri 3 Kediri yang berjumlah 35 

siswa. Dalam penelitian ini dilakukan 2 

siklus. Siklus dihentikan apabila hasil yang 

diperoleh menunjukkan peningkatan. 

Tahapan penelitian ini menggunakan 

model Kemmis and Mc. Taggart  yang 

terdiri dari 4 tahap yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Data 

diperoleh dengan metode observasi, 

metode angket dan metode dokumentasi.  

1. Instrumen penelitian yang digunakan 

terdiri dari : 

a. Instrumen Pelaksanaan 

Pembelajaran : 

1) Instrumen Pembelajaran 

berupa silabus  

2) Instrumen pelaksanaan 

pembelajaran berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

3) Menyusun pembelajaran 

Materi sistem Koordinasi pada 

Manusia 

4) Menyusun lembar diskusi 

siswa (LDS) 

b. Instrumen pengumpulan data: 

1) Lembar angket interaksi siswa.   

Angket interaksi sosial 

berisi tentang pernyataan- 

pernyataan yang sesuai dengan 

indikator yang mengadaptasi 

dari( Astiti, 2013). Jumlah 51 

butir pernyataan.  

2) Lembar angket motivasi 

belajar.  
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Angket motivasi belajar berisi 

pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan 

indicator yang mengadaptasi dari ( Bactiar, 

2015). Jumlah 36 butir pernyataan.  

A. Teknik Analisis Data 

Analis interaksi sosial siswa dan 

motivasi belajar selama pembelajaran 

menggunakan strategi Problem Based 

Learning. Data yang diperoleh dari 

jawaban hasil angket interaksi sosial 

dan motivasi ARCS dianalisis dengan 

ketentuan.  

1. Analis interaksi sosial menggunakan 

angket tertutup YA/TIDAK. Data 

yang diukur dianalisis dan diukur 

langsung dari responden. (menurut 

Astiti, 2013) sebagai berikut : 

Tabel  Interval analis interaksi sosial 

Alternatif 

(+) 

Skor Alternatif (-

) 

Skor 

YA 

TIDAK 

2 

1 

YA  

TIDAK 

1 

2 

Dalam mendekripsikan tingkat 

interaksi sosial siswa memiliki 

rentangan skor 1-2. Kriketeria interaksi 

sosial ditentukan dengan cara sebagai 

berikut : 

Interaksi sosial per indikator : 

Kerjasama 

Data maksimal = skor tertinggi x 

jumlah item 

   2 x 25 = 50 

Data minimal = skor terendah x jumlah 

item 

1 x 25 = 25 

Range = data maksimal – data minimal 

=  50 – 25 = 25 

Panjang interval = range : panjang kelas 

= 25 : 5 = 5 

Tabel Rentangan kerjasamal 

Skor  Kategori  

45 < skor ≤ 50 Sangat Tinggi 

35 < skor ≤ 45 Tinggi 

30 < skor ≤ 35 Sedang 

25 < skor ≤ 30 Rendah 

20 < skor≤ 25 Sangat Rendah 

Persesuaian 

Data maksimal = skor tertinggi x 

jumlah item 

  2 x 16 = 32 

Data minimal = skor terendah x jumlah 

item 

  1 x 16 = 16 

Range = data maksimal – data minimal 

=  32 – 16 = 16 
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Panjang interval = range : panjang kelas 

= 16 : 5 = 3,2 

Tabel Rentangan persesuaian 

Skor  Kategori  

28,8 < skor ≤ 32 Sangat Tinggi 

25,6 < skor ≤ 28,8 Tinggi 

22,4 < skor ≤ 25,6 Sedang 

19,2 < skor ≤ 22,4 Rendah 

16 < skor≤ 19,2 Sangat Rendah 

Asimilasi 

Data maksimal = skor tertinggi x 

jumlah item 

 2 x 10 = 20 

Data minimal = skor terendah x jumlah 

item 

 1 x 10 = 10 

Range = data maksimal – data minimal 

=  20 – 10 = 10 

Panjang interval = range : panjang kelas 

= 10 : 5 = 2 

Tabel Rentangan asimilasi 

Skor Kategori 

18 < skor ≤ 20 Sangat Tinggi 

16 < skor ≤ 18 Tinggi 

14 < skor ≤ 16 Sedang 

12 < skor ≤ 14 Rendah 

10 < skor≤ 12 Sangat Rendah 

2. Teknik analisis motivasi (Menurut 

Bachtiar,2015) 

Data yang diukur ada empat 

kriketeria yaitu Positif dan negatif. 

Hasil angket diperoleh dengan rumus 

menghitung skor rata-rata gabungan 

dari kriketeria positif dan negatif tiap 

kondisi. 

3. Tabel Ketentuan jawaban angket 

motivasi (ARCS)  

No. Kriteria Tanggapan 

Siswa 

Skor 

1. Positif Sangat  tidak 

setuju 

Tidak setuju 

 Setuju 

Sangat setuju 

 

1 

2 

3 

4 

 

2. Negatif Sangat tidak 

setuju 

Tidak setuju 

Setuju 

Sangat setuju 

4 

3 

2 

1 

 

Menghitung skor rata-rata : 

Tabel  Kriketeria motivasi (ARCS) 

1,00 - 1,75 Tidak Baik  

1,76 - 2,50 Kurang Baik 

2,51 – 3,25 Baik 

3,26 – 4,00 Sangat Baik 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1) Perbandingan siklus I dan 

siklus II 

 

 Grafik Hasil Interaksi Sosial 

siswa pada siklus I dan II 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Kerjasama Persesuaian Asimilasi

Siklus 1

Siklus 2
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hasil interaksi sosial siswa dengan 

Penerapan strategi Problem based learning 

dapat meningkatkan hasil motivasi belajar 

dilihat siklus I pada indikator Kerjasama 

jumlah skor 42,36 dengan kategori T 

meningkat pada siklus II 47,15 dengan 

kategori ST. Indikator Persesuaian jumlah 

skor 27 dengan kategori T meningkat pada 

siklus II 28,42 dengan kategori ST. Dan 

indikator Asimilasi jumlah skor 17,69 

dengan kategori T meningkat pada siklus II 

19,12 dengan kategori ST.  Dilihat dari 

hasil diatas penerapan strategi Problem 

Based Learning yang dapat meningkatkan 

interasi sosial yakni fase 3 membantu 

investigasi kelompok dimana siswa 

berdiskusi dengan temannya kemudian 

hasil diskusi dipresentasikan. Pernyataan 

tersebut didukung (Permatasari, 2013) 

menyatakan bahwa interaksi sosial dapat 

terjadi bila memenuhi dua syarat yaitu 

kontak sosial dan komunikasi. Kontak 

sosial berupa tatap muka atau dengan alat 

bantu media komunikasi dan komunikasi 

berupa tatap muka antar teman atau 

individu yang langsung sehingga saling 

mempengaruhi secara timbal balik.  

2) Perbandingan siklus I dan 

II Motivasi Belajar  

 

Grafik 4.12 motivasi belajar siklus I 

dan II 

Hasil menunjukkan motivasi belajar 

siklus I Penerapan strategi Problem based 

learning dapat meningkatkan hasil 

motivasi belajar dilihat dari siklus I pada 

indikator Perhatian (A) jumlah rerata 3 

dengan kategori Baik meningkat pada 

siklus II 3,12 dengan kategori Baik. 

Indikator Relevansi (R) jumlah rerata 2,77 

dengan kategori Baik meningkat pada 

siklus II 3,12 dengan kategori Baik. 

Indikator Percayadiri (C) jumlah rerata 

2,68 dengan kategori Baik meningkat pada 

siklus II 3,07 dengan kategori Baik. Dan 

0
1
1
2
2
3
3
4

Siklus 1

Siklus 2
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indikator kepuasan jumlah rerata 2,84 

dengan kategori Baik meningkat pada 

siklus II 3,23 dengan kategori Baik. Hasil 

yang ditunjukkan dari siklus I dan siklus II 

meningkat meski dalam dalam kategori 

yang sama yaitu Baik. Dilihat dari hasil 

diatas penerapan Problem Based Learning 

yang dapat meningkatkan motivasi belajar 

yakni fase 2 mengorganisasian siswa untuk 

belajar dimana guru membantu siswa 

untuk mendefinisikan tugas-tugas belajar 

terkait topik permasalahan. Pernyataan 

tersebut didukung ( Dewi, 2014) motivasi 

dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. Motivasi belajar sebagai 

proses memberi semangat belajar, 

mengarahkan, dan bertahan lama. Pendapat 

lain (Suprihatin, 2015) guru perlu kreatif 

menjadikan siswa tergugah dalam 

mengikuti proses kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan  strategi Problem based 

learning dapat meningkatkan hasil 

interaksi sosial siswa dari siklus I 

pada indikator Kerjasama jumlah 

skor 42,36 dengan kategori T 

meningkat pada siklus II 47,15 

dengan kategori ST. Indikator 

Persesuaian jumlah skor 27 dengan 

kategori T meningkat pada siklus II 

28,42 dengan kategori ST. Dan 

indikator Asimilasi jumlah skor 

17,69 dengan kategori T meningkat 

pada siklus II 19,12 dengan kategori 

ST.  

2. Penerapan strategi Problem based 

learning dapat meningkatkan hasil 

motivasi belajar dilihat dari siklus I 

pada indikator Perhatian (A) jumlah 

rerata 3 dengan kategori Baik 

meningkat pada siklus II 3,12 dengan 

kategori Baik. Indikator Relevansi 

(R) jumlah rerata 2,77 dengan 

kategori Baik meningkat pada siklus 

II 3,12 dengan kategori Baik. 

Indikator Percayadiri (C) jumlah 

rerata 2,68 dengan kategori Baik 

meningkat pada siklus II 3,07 dengan 

kategori Baik. Dan indikator 

kepuasan jumlah rerata 2,84 dengan 

kategori Baik meningkat pada siklus 

II 3,23 dengan kategori Baik. Hasil 

yang ditunjukkan dari siklus I dan 

siklus II meningkat meski dalam 

dalam kategori yang sama yaitu 

Baik. 
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