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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

 Kajian teori berisi mengenai semua teori yang bersangkutan dengan 

penelitian tindakan kelas yang dibuat oleh peneliti. Kajian teori berikut akan 

membahas mengenai variabel X (model pembelajaran berbasis masalah) dan 

variabel Y (hasil belajar). Berikut uraian mengenai hasil belajar dan model 

pembelajaran berbasis masalah. 

2.1.1 Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

 Pada dasarnya model pembelajaran dalah suatu perencanaan atau pola 

yang dirancang dengan tujuan tertentu dan digunakan sebagai pedoman untuk 

melaksanakan aktivitas pembelajaran, dan mana model itu sendiri lebih luas 

dibandingkan dengan metode, strategi, atau prosedur. Model pembelajaran itu 

sendiri mencakup metode, strategi, dan prosedur pembelajaran. Trianto (2010:53) 

memberikan pengertian mengenai model pembelajaran sebagai berikut.  

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi perancangan pembelajaran dan 

para guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. 

 

Selain itu Dahlan (1990:21) juga mengungkapkan bahwa “Model 

Pembelajaran merupakan suatu rencana/pola yang digunakan dalam menyusun 

kurikulum, mengatur materi pengajaran dan memberikan petunjuk kepada para 

pengajar di kelas dalam setting pengajaran”.  

Dari berbagai pendapat di atas dapat dimaknai bahwa model pembelajaran 

merupakan suatu tata cara, pola, strategi bagi guru yang berhubungan erat dalam 

proses belajar mengajar untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi 

tercapainya tujuan pendidikan. Model pembelajaran harus bersifat utuh dan 

terpadu melibatkan serta mengembangkan berbagai potensi belajar siswa. Begitu 

banyak ragam dari model pembelajaran, tetapi Arends (Trianto, 2010:53) 

menyeleksi enam model pembelajaran yang sering dan praktis digunakan oleh 
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guru dalam mengajar yaitu “…presentasi, pembelajaran langsung (direct 

instruction), pembelajaran konsep, pembelajaran kooperatif, pembelajaran 

berdasarkan masalah, dan diskusi kelas”.  

Pembelajaran berbasis masalah (PBM) merupakan pengembangan dari 

teori konstruktivisme. PBM adalah suatu model pembelajaran yang menuntut 

peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, belajar secara mandiri, 

dan menuntut keterampilan dalam tim. Menurut Tan (Rusman, 2012:229) 

“Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan inovasi dalam pembelejaran karena 

dalam PBM kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisaikan melalui 

proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat 

memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan 

berpikirnya secara berkesinambungan”. PBM merupakan pendekatan yang efektif 

untuk pengajaran proses berpikir tingkat tingi. Pembelajaran ini membantu siswa 

untuk memproses informasi yang ada di sekitarnya. Selain itu Ibrahim dan Nur 

(Rusman, 2012:241) mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah 

merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk 

merangsang berpikir tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah 

dunia nyata, termasuk di dalamnya belajar bagimana belajar. 

 Mengacu pada berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Pembelajaran Berbasis Masalah adalah suatu model pembelajaran yang 

dirancang dan dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik 

dalam keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah.  

2.1.1.1 Karakteristik Pembelajaran Berbasis Masalah  

 Model Pembelajaran Berbasis Masalah memiliki beberapa karakteristik 

atau ciri khas adalah sebagai berikut. 

a. Permasalahan menjadi starting point dalam belajar 

b. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata 

yang tidak terstruktur 

c. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple perspective) 
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d. Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, 

dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identitifikasi kebutuhan 

belajar dan bidang baru dalam belajar 

e. Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama 

f. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaanya, dan 

evaluasi sumber infoemasi merupakan proses yang esensial dalam PBM 

g. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif 

h. Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama 

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari 

sebuah permasalahan 

i. Keterbukaan proses dalam PBM meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah 

proses belajar 

j. PBM melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar 

Dalam menerapakan pembelajaran menggunakan Pembelajaran Berbasis 

Masalah seorang guru harus memiliki suatu kasus atau masalah untuk 

dipecahkan oleh siswa. Studi kasus atau masalah itu meliputi: 

a. Penyajian masalah 

b. Langkah-langkah PBM yaitu analisis esensial, mengangkat isu-isu 

belajar, literasi kemandirian dan kolaborasi pemecahan masalah, 

intergrasi penegtahuan, penyajian solusi dan evaluasi.  

Alur proses Pembelajaran Berbasis Masalah dapat dilihat pada 

flowchart di halaman berikutnya. 
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Bagan 2.1 Keberagaman Pendekatan PBM 

PBM digunakan tergantung dari tujuan yang ingin dicapai apakah 

berkaitan dengan: (1) penguasan isi pengetahuan yang bersifat multidisipliner; (2) 

penguasaan keterampilan proses dan disiplin heuristic; (3) belajar keterampilan 

pemecahan masalah; dan (4) belajar keterampilan kehidupan yang lebih luas. 

Ketika tujuan PBM lebih luas, maka permasalahan pun menjadi lebih kompleks 

dan proses PBM membutuhkan siklus yang lebih panjang. Jenis PBM yang akan 

dimasukan dalam kurikulum tergantung pada profil dan kematangan siswa, 

pengalaman masa lalu siswa, fleksibilitas kurikulum yang ada, tuntutan evaluasi, 

waktu dan sumber yang ada. 

2.1.1.2 Tujuan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Tujuan model Pembelajaran Berbasis Masalah adalah untuk 

mengembangkan selfdirected learning (SDL) keterampilan belajar. Tujuan PBM 

juga diungkapkan oleh Hsiao (Yamin, 2011:30) yaitu: 

 

Menentukan Masalah 

Kesimpulan, Integrasi dan 

Evaluasi 

Penyajian Solusi dan Refleksi 

Pertemuan dan Laporan 

Analisis Masalah dan Isu 

Belajar 

Belajar Pengarahan 

Diri 

Belajar Pengarahan 

Diri 

 

Belajar Pengarahan 

Diri 

 

Belajar Pengarahan 

Diri 
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Mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan 

kemampuan belajar kolaboratif, kemampuan berpikir, dan strategi-

strategi belajarnya sehingga peserta didik bisa belajar dengan 

kemampuan sendiri tanpa bantuan orang lain atau pembelajar (self 

directed learning, SDL) 

 

  PBM memiliki tiga tujuan yang saling berhubungan satu sama lain. Ketiga 

tujuan tersebut adalah: 

a. Mengembangkan kemampuan siswa untuk dapat menyelidiki secara 

sistematis suatu pertanyaan atau masalah. Dengan berpartisipasi dalam 

aktivitas-aktivitas berbasis masalah yang telah tersusun rapi, siswa belajar 

bagaimana memecahkan masalah-masalah yang sama dengan cara yang 

komperhensif dan sistematis. 

b. Mengembangkan pembelajaran yang self-directed, dengan 

bertanggungjawab atas investigasi mereka sendiri, siswa belajar untuk 

mengatur dan 

mengkondisikan pembelajaran mereka sendiri. 

c. Pemerolehan penguasaan konten, terdapat beberapa bukti bahwa informasi 

yang diperoleh dengan pembelajaran berbasis masalah bertahan lebih lama 

dan tertransfer lebih baik. 

Ketiga tujuan itu harus selalu dipahami dan dijadikan acuan dalam 

menjalankan proses pembelajaran berbasis masalah, agar proses pembelajaran 

PBM dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan. Apabila 

tujuan itu dapat tercapai maka dapat dikatakan proses pembelajaran berbasis 

masalah berhasil. 

Tujuan utama PBM adalah untuk menghasilkan peserta didik yang mampu 

dalam: 

1) melibatkan masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan dengan 

penuh inisiatif dan antusias. 

2) memecahkan masalah secara efektif dengan menggunakan dasar 

pengetahuan 

3) membiasakan diri untuk terus belajar, dan menjadikannya kebiasaan 

seumur hidup. 
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4) terus memantau dan menilai kecukupan pengetahuan, pemecahan masalah 

dan keterampilan self-directed learning. 

5) berkolaborasi secara efektif sebagai anggota kelompok. 

PBM ini tujuan utamanya lebih ke siswa karena siswa sebagai objek utama 

dalam proses pembelajaran berbasis masalah. Maka dalam pembelajaran berbasis 

masalah siswa yang dituntut aktif dalam mengikuti pembelajaran dan guru hanya 

sebagai fasilitator saja. 

2.1.1.3 Langkah-langkah Pembelajaran dengan model PBM 

 Langkah-langkah pembelajaran dengan model Pembelajaran Berbasis 

Masalah dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Pendahuluan  

a. Orientasi siswa pada masalah yaitu: 

a) guru menjelaskan rencana kegiatan dengan menjelaskan materi 

yang akan dipelajari pada saat itu dengan memberikan tugas 

untuk eksperimen, siswa mempersipakan eksperimen. 

b) menjelaskan logistik yang dibutuhkan yaitu guru menjelaskan 

observasi dan mempersiapkan alat dan bahan untuk observasi 

c) memotivasi siswa terlibat pada aktivitas masalah yang 

dipilihnya dengan menyampikan TPK 

b. Mengorganisasi siswa untuk belajar yaitu : 

a) membagi kelas menjadi beberapa kelompok belajar yang 

anggotanya heterogen 

b) masing-masing kelompok menghadap satu meja 

c) guru membagikan LKS sebagi pedoman bagi siswa untuk 

melaksanakan kegiatan eksperimen pada saat itu  

d) guru menyuruh siswa mempersiapkan alat dan bahan yang 

sudah tersedia 

e) guru memotivasi siswa dengan menyampaikan tujuan 

eksperimen  

f) guru mengingatkan siswa tentang materi yang akan kita pelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan untuk 
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merangsang pembentukan ide, pengajuan ide dan penyusunan 

konsep dasar serta rasa ketertarikan siswa untuk belajar. 

2) Kegiatan Inti 

a. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok yaitu: 

a) guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai  

b) siswa melakukan eksperimen 

c) siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan hasil ekperimen 

dari LKS untuk mendapatkan penjelasan dan pemechan masalah 

d) siswa mengumpulkan hasil kerjanya kepada guru 

b. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya yaitu: 

a) siswa mempersipakan untuk merencanakan hasil pemecahan 

masalah  

b) guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

mempresentasikan hasil pemecahan masalah  

c) guru membantu mereka untuk berbagi tugas`dengan temannya 

d) salah satu kelompok mempresentasikan hasil pemecahan 

masalah. Kelompok yang presentasi dipilih secara acak. 

c. Mengevaluasi proses pemecahan masalah yaitu: 

a) guru menyuruh siswa untuk mengevaluasi terhadap 

penyelidikan mereka. 

b) siswa melakukan kegiatan mengevaluasi dengan mencocokan 

hasil mereka dengan kelompok. 

c) Penutup  

Guru menyimpulkan hasil evaluasi siswa dengan mencocokkan materinya. 
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2.1.1.4 Peran Guru dalam Pembelajaran Berbasis Masalah 

  Guru harus menggunakan proses pembelajaran yang akan menggerakan 

siswa menuju kemandirian, kehidupan yang lebih luas, dan belajar sepanjang 

hayat. Lingkungan belajar yang dibangun guru harus mendorong cara berpikir 

reflektif, evaluasi kritis, dan cara berpikir yang berdayaguna. Peran guru dalam 

PBM berbeda dengan peran guru di dalam kelas. Guru dalam PBM terus berpikir 

tentang beberapa hal, yaitu: 

a. bagaimana dapat merancang dan menggunakan permasalahan yang ada di 

dunia nyata, sehingga siswa dapat menguasai hasil belajar? 

b. bagaimana bisa menjadi pelatih siswa dalam proses pemecahan masalah, 

pengarahan diri dan belajar dengan teman sebaya?  

c. bagaimana siswa memandang diri mereka sendiri sebagai pemecah 

masalah yang aktif? 

Guru dalam pembelajaran model Pembelajaran Berbasis Masalah juga 

memusatkan perhatianya pada : 

a. memfasilitasi proses PBM, mengubah cara berpikir, mengembangkan 

keterampilan inquiry, menggunakan pembelajaran kooperatif 

b. melatih siswa tentang strategi pemecahan masalah, pemberian alas an yang 

mendalam, metakognisi, berpikir kritis, dan berpikir secara sistem 

c. menjadi perantara proses penguasaan informasi, meneliti lingkungan 

informasi, mengakses sumber informasi yang beragam, dan mengadakan 

koneksi. 

2.1.1.5 Manfaat Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) dikembangkan untuk 

membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah 

dan keterampilan intelektual, belajar berbagai peran orang dewasa melalui 

penglihata mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi, menjadi pembelajar 

yang otonom dan mandiri. Secara khusus manfaat PBM diteliti oleh Smith yang 

mengemukakan bahwa manfaat PBM bagi siswa (Amir, 2010:27) adalah sebagai 

berikut: 
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Meningkatkan kecakapan pemecahan masalahnya, lebih 

mudah mengingat, meningkatkan pemahaman, meningkatkan 

pengetahuan yang relevan dengan dunia praktik, mendorong 

mereka penuh pemikiran, membangun kemampuan kepemimpinan 

dan kerja sama, kecakapan belajar, dan memotivasi pemelajar. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat yang diperoleh peserta didik 

dengan pembelajaran berbasis masalah adalah peserta didik memiliki 

keterampilan penyelidikan, peserta didik mempunyai keterampilan mengatasi 

masalah, peserta didik mempunyai keterampilan untuk belajar secara mandiri, 

perilaku dan keterampilan sesuai dengan peran orang dewasa, keterampilan 

penyelidikan dan keterampilan mengatasi masalah kemampuan mempelajari peran 

orang dewasa, dan peserta didik dapat menjadi pembelajaran yang mandiri dan 

independen. 

2.1.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi 

dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Belajar 

adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. Menurut Wingkel 1999:53 (dalam Purwanto, 2009:39) 

perubahan itu diperoleh melalui usaha (bukan karena kematangan),menetap dalam 

waktu yang relatif lama dan merupakan hasil pengalaman.  

Proses belajar merupakan proses yang unik dan kompleks. Keunikan 

tersebut disebabkan karena hasil belajar hanya terjadi pada individu yang belajar, 

tidak pada orang lain, dan setiap individu menampilkan perilaku belajar yang 

berbeda-beda. Perbedaaan itu disebabkan karena setiap individu memiliki 

karakteristik individualnya yang khas, seperti minat intelegensi, perhatian, dan 

bakat. Setiap manusia mempunyai cara yang khas untuk mengusahakan proses 

belajar yang terjadi dalam dirinya. Individu yang berbeda dapat melakukan proses 

belajar dengan kemampuan yang berbeda dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.  
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 Ketiga aspek itu saling berhubungan dan saling mendukung antara satu 

dengan yang lainnya. Gagne (dalam Suprijono 2010:5) berpendapat bahwa hasil 

belajar itu berupa: 

a. informasi verbal yaitu kapasibilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa,baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan 

aturan.  

b. keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dalam lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengngategorisasikan,kemampuan analitis-sintesis , fakta-konsep dan 

mengembangkan prinsip kelilmuan. Keterampilan intelektual merupakan 

kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

c. strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah. 

d. keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud gerak jasmani 

pada setiap individu. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai sikap. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Sehingga dalam menilai hasil belajar siswa tidak dapat dilihat dari satu aspek saja 

misalnya hanya dilihat dari ketermpilan intelektual mereka saja tetapi kita harus 

mempertinbangkan aspek-aspek yang lain.  

 Menurut Bloom (dalam Suprijono 2010:6) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah 

knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas), application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan 
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hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan 

baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap 

menerima), responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization 

(organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotorik meliputi 

initiatory, pre-rotine, dan routinized. Psikomotor juga mencakup keterampilan 

produktif, teknik, fisik, social, manajerial, dan intelektual. Sedangkan Lindgren 

(dalam Suprijono 2010:7) berpendapat bahwa hasil pembelajaran meliputi 

kecakapan, informasi, pengertian dan sikap. 

 Pada umumnya tujuan pendidikan dapat dimasukan ke dalam salah satu 

dari tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Subino , 

1987:17 (dalam Purwanto, 2011:43) belajar dimaksudkan untuk menimbulkan 

perubahan perilaku yaitu perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Perubahan-perubahan dalam aspek itu hasil dari proses belajar. 

Perubahan hasil belajar itu merupakan perubahan perilaku yang relevan dengan 

tujuan pengajaran. Oleh karenanya, hasil belajar dapat berupa perubahan dalam 

kemampuan kognitif, afektif, dan  psikomotorik tergantung dari tujuan 

pengajarannya.   

 Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa berkat adanya usaha atau pikiran 

yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, dan 

kecakapan dasar.  

Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti pada aspek kognitif siswa saja 

karena dalam proses pembeljaran menggunkan model PBM lebih menekankan 

pada aspek berpikir siswa dan guru hanya menilai hasilnya. Proses berpikir yang 

digunakan dalam PBM adalah ketika siswa merencanakan, membuat hipotesis, 

menggunkan perspektif yang beragam, dan bekerja melalui fakta dan gagasan 

secara sistematis. Resolusi masalah juga melibatkan analisis logisdan kriti, 

penggunaan analogi dan berpikir divergen, integrasi kreatifdan sintesis. 

 Dalam PBM dan latihan melibatkan penggunaan otak atau pikiran untuk 

melakukan hubungan melalui refleksi, artikulasi, dan belajar melihat perbedaan 

pandangan. Dalam proses PBM, skenario masalah dan urutannya  membantu 
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siswa mengembangkan koneksi kognitif. Kemampuan untuk melakukan koneksi 

inteligen merupakan kunci dari pemecahanmasalah dalam dunia nyata. Pelatihan 

dalam PBM membantu dalam meningkatkan konektivitas, pengumpulan data, 

elaborasi, dan komunikasi informasi. 

2.1.2.1 Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Hasil Belajar 

 Adapun faktor yang mempengaruhi adalah mendapat pengetahuan, penanaman 

konsep, keterampilan dan pembentukan sikap. Menurut Slameto (2003:8) faktor 

yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua yaitu faktor intern meliputi 

faktor jasmaniah, psikologis dan kelelahan, sedangkan faktor ekstern meliputi 

faktor keluarga, sekolah dan masyarakat. 

1) Faktor Intern 

Ada tiga macam faktor yang termasuk kedalam faktor intern yaitu: 

a. Faktor jasmaniah, meliputi 

a) Kesehatan : proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan 

seseorang terganggu. Agar seseorang dapat belajar dengan baik 

haruslah mengusahakan kesehatan badannya. 

b) Cacat tubuh : sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh/badan. Keadaan cacat tubuh akan 

mempengaruhi belajar, siswa yang cacat belajarnyapun terganggu. 

b. Faktor psikologi 

 Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam 

faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan. 

c. Faktor kelelahan 

 Kelelahan pada seseorang walaupun sulit dipisahkan tetapi dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani (bersifat psikis). 
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2) Faktor Ekstern 

Ada tiga faktor yang termasuk dalam faktor ekstern yaitu:  

a. Faktor keluarga 

 Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: 

cara orang tua mendidik, relasi anatara anggota keluarga, suasana 

rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan 

latar belakang kebudayaan. 

b. Faktor Sekolah 

 Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

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

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

c. Faktor Masyarakat 

 Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya 

siswa dalam masyarakat pada uraian berikut ini penulis membahas 

tentang kegiatan siswa dalam masyarakat, dibahas tentang kegiatan 

siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk 

kehidupan masyarakat, yang semuanya mempengaruhi belajar. 

  Sependapat dengan Slameto menurut Munadi (2008, dalam Rusman 2012: 

124), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor internal dan 

eksternal, yaitu 

1) Faktor internal yang meliputi faktor fisiologis (kesehatan jasmani, 

keadaan fisik) dan faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motivasi, kognitif dan daya nalar siswa). 

2) Faktor eksternal yang meliputi faktor lingkungan (lingkungan fisik dan 

lingkungan sosial) dan faktor instrumental (kurikulum, sarana belajar 

mengajar dan guru). 

  Dari penjelasan di atas ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

yaitu faktor intern yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar 
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meliputi jasmaniah, psikologis dan kelelahan dan faktor ekstern yaitu faktor luar 

dari individu atau lingkungan meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat. Faktor-

faktor tersebut akan sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa, dan untuk 

mendapatkan hasil belajar yang baik dan memuaskan maka siswa perlu 

memperhatikan faktor-faktor tersebut. Untuk dapat meningkatkan hasil belajarnya 

siswa harus kebiasaan belajar yang baik. Begitu juga untuk guru juga harus 

menciptakan iklim belajar yang nyaman dan menyenangkan. Guru tidak hanya 

memperhatikan hasil belajar siswa saja, tetapi juga faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

2.1.2.2 Cara Mengukur Hasil Belajar 

Perolehan belajar atau hasil belajar merupakan kapasitas terukur dan 

perubahan individu yang diinginkan berdasarkan ciri – ciri atau variabel – variabel 

bawaannya melalui perlakuan pembelajaran tertentu. Hasil belajar merupakan 

hasil kegiatan dari belajar dalam bentuk pengetahuan sebagai akibat dari 

perlakuan atau pembelajaran yang dilakukan siswa. Dengan kata lain, hasil belajar 

merupakan apa yang diperoleh siswa dari proses belajar. 

Hasil belajar digunakan guru sebagai ukuran atau kriteria dalam mencapai 

suatu tujuan pendidikan. Ukuran hasil belajar dapat diperoleh dari aktivitas 

pengukuran.  Untuk menetapkan angka dalam pengukuran, perlu sebuah alat ukur 

yang disebut dengan instrumen. Dalam dunia pendidikan instrumen yang sering 

digunakan untuk mengukur kemampuan siswa seperti tes, lembar observasi, 

panduan wawancara, skala sikap dan angket. Teknik yang dapat digunakan dalam 

asesmen pembelajaran untuk mengukur hasil belajar siswa yaitu:  

a. Tes  

Tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus 

dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih/ditanggapi, atau tugas-tugas 

yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek 

tertentu dari peserta tes dan dalam kaitan dengan pembelajaran aspek tersebut 

adalah indikator pencapaian kompetensi (Poerwanti, dkk. 2008:4-3). Menurut 

Webster’s Collegiate, tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain 
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yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensia, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.  

Tes menurut Sudjana (2011:35) sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa 

dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tulisan) atau dalam bentuk 

perbuatan (tes tindakan). Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan 

mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan 

penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran, 

namun demikian dalam batas tertentu tes dapat pula digunakan untuk mengukur 

atau menilai hasil belajar bidang afektif dan psikomotoris.  

Jadi kesimpulan dari pengertian tes adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan peserta didik dan menggunakan langkah – langkah dan 

kriteria - kriteria yang sudah ditentukan. Berikut ini dikemukakan yang termasuk 

dalam teknik tes adalah (Poerwanti, 2008:4-9) :  

1) Jenis Tes Berdasarkan Cara Mengerjakan 

Dalam teknik tes terdapat bermacam-macam tes yang dapat dipakai untuk 

mengevalusi suatu pembelajaran. Salah saru jenis tes yang ada adalah tes 

berdasarkan cara mengerjakannya. Tes berdasarkan cara mengerjakannya juga 

ada bermacam-macam, antara lain: 

a) Tes Tertulis 

Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis baik dalam hal 

soal maupun jawabannya.  

b) Tes Lisan  

Pada tes lisan, baik pertanyaan maupun jawaban (response) 

semuanya dalam bentuk lisan. Karenanya, tes lisan relatif tidak 

memiliki rambu-rambu penyelenggaraan tes yang baku, karena itu, 

hasil dari tes lisan biasanya tidak menjadi informasi pokok tetapi 

pelengkap dari instrumen asesmen yang lain. 
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c) Tes Unjuk Kerja  

Pada tes ini peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu sebagai 

indikator pencapaian kompetensi yang berupa kemampuan 

psikomotor. 

2) Jenis Tes Berdasarkan Bentuk Jawaban 

a) Tes Esei (Essay-type Test)  

Tes bentuk uraian adalah tes yang menuntut siswa 

mengorganisasikan gagasan-gagasan tentang apa yang telah 

dipelajarinya dengan cara mengemukakannya dalam bentuk tulisan.  

b) Tes Jawaban Pendek  

Tes dapat digolongkan menjadi tes jawaban pendek jika peserta tes 

diminta menuangkan jawabannya bukan dalam bentuk esei, tetapi 

memberikan jawaban-jawaban pendek, dalam bentuk rangkaian kata-

kata pendek, kata-kata lepas maupun angka-angka.  

c) Tes objektif  

Tes objektif adalah adalah tes yang keseluruhan informasi yang 

diperlukan untuk menjawab tes telah tersedia. Oleh karenanya sering 

pula disebut dengan istilah tes pilihan jawaban (selected response test).  

3) Non Tes 

Teknik non tes sangat penting dalam mengakses siswa pada ranah afektif 

dan psikomotor, berbeda dengan teknik tes yang lebih menekankan pada 

aspek kognitif. Ada beberapa macam teknik non tes (Poerwanti, 2008:3-19 

– 3-31), yaitu:  

a) Observasi 

Observasi terkait dengan kegiatan evaluasi proses dan hasil belajar dapat 

dilakukan secara formal yaitu observasi dengan menggunakan instrumen 

yang sengaja dirancang untuk mengamati unjuk kerja dan kemajuan 

belajar peserta didik, maupun observasi informal yang dapat dilakukan 

oleh pendidik tanpa menggunakan instrument. 
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b) Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi mendalam yang 

diberikan secara lisan dan spontan, tentang wawasan, pandangan atau 

aspek kepribadian peserta didik.  

c) Angket 

Suatu teknik yang dipergunakan untuk memperoleh informasi yang berupa 

data deskriptif. Teknik ini biasanya berupa angket sikap (Attitude 

Questionnaires). 

d) Portofolio 

Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam 

karya tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, 

perkembangan belajar dan prestasi siswa. 

Ketercapaian tujuan pembelajaran akan diketahui melalui teknik atau cara 

pengukuran yang sistematis melalui tes, observasi, skala sikap atau penilaian 

portofolio. Alat yang dipergunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan 

pembelajaran dinamakan dengan instrumen. Instrumen sendiri terdiri atas 

instrumen butir-butir soal apabila cara pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan tes, dan apabila pengukuran dilakukan dengan cara mengamati atau 

mengobservasi dapat menggunakan instrumen lembar pengamatan atau observasi, 

pengukuran dengan teknik skala sikap dapat menggunakan instrumen butir-butir 

pernyataan. Instrumen sebagai alat yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 

tujuan pembelajaran maupun kompetensi yang dimiliki peserta didik haruslah 

valid, maksudnya adalah instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya 

diukur. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah besarnya skor siswa yang diperoleh hasil 

mengerjakan tes akhir dalam kegiatan pembelajaran.  

Dalam membuat alat ukur yang akan digunakan haruslah membuat kisi-

kisi. Kisi-kisi (test blue-print atau table of specification) adalah format atau 

matriks pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik 

atau pokok bahasan berdasarkan kompetensi dasar, indikator dan jenjang 
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kemampuan tertentu. Penyusunan kisi-kisi ini digunakan untuk pedoman 

menyusun atau menulis soal menjadi perangkat tes. Adapun kisi-kisi tersebut 

didalamnya meliputi:  

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD);   

1) Indikator;   

2) Proses berfikir (C1 (ingatan), C2 (pemahaman), C3 (penerapan), C4 

(analisis), C5 (evaluasi), C6 (kreasi));   

3) Tingkat kesukaran soal (rendah, sedang, tinggi);   

4) Bentuk instrumen;   

Hasil dari pengukuran pencapaian Kompetensi Dasar dipergunakan 

sebagai dasar penilaian atau evaluasi. Evaluasi berasal dari kata evaluation 

(bahasa Inggris). Menurut Davies (dalam Dimyati dan Mudjiono (2006:190-191), 

mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses sederhana memberikan/ 

menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, 

proses, orang, objek, dan masih banyak yang lain. Sedangkan menurut Sudjana 

dalam Dimyati dan Mudjiono (2006:191), pengertian evaluasi dipertegas lagi 

dengan batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek 

tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Di dalam Lampiran Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan 

menyatakan bahwa Kriteria ketuntasan Minimal (KKM) adalah Kriteria 

Ketuntasan Belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada 

akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu 

pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. 

2.1.3 Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

 IPA singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam atau sering diterjemahkan 

sebagai sains yang berarti suatu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang 

gejala-gejala alam, baik benda hidup atau mati melalui metode ilmiah.  Seperti 

yang dikemukan Wahyana (dalam Trianto 2010:136) mengatakan bahwa IPA 

adalah “suatu kumpulan pengetahuan tersusun sistematik, dan dalam 

penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam”. Menurut Kardi 
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dan Nur (Trianto 2010:136), IPA atau ilmu kealaman adalah “ilmu tentang dunia 

zat, baik makhluk hidup maupun benda mati yang diamati”. 

 IPA merupakan salah satu pelajaran wajib di sekolah dasar. Dengan 

belajar IPA siswa akan dapat mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. 

Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pemahaman langsung dan kegiatan 

praktis untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. 

 Menurut Marsetio Donosepoetro (dalam Trianto 2010:137) IPA dipandang 

sebagai “proses, sebagai produk dan sebagai prosedur”. Sebagai proses diartikan 

semua kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam 

maupun untuk menemukan pengetahuan baru. Sebagai produk diartikan sebagai 

hasil proses, berupa pengetahuan yang diajarkan dalam sekolah atau di luar 

sekolah ataupun bahan bacaan untuk penyebaran atau dissiminasi pengetahuan. 

Sebagai prosedur dimaksudkan adalah metodologi atau cara yang dipakai untuk 

mengetahui sesuatu (riset pada umumnya) yang lazim disebut metode ilmiah ( 

scientific method). 

 Pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah dan 

sikap ilmiah. Menurut Trianto (2010) IPA adalah “ilmu pengetahuan yang 

mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses 

ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai 

produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa konsep, 

prinsip dan teori yang berlaku secara universal”. 

 Menurut Hendro Darmojo (dalam Samatowa 2011:2) IPA adalah 

“pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala 

isinya”. Ilmu pengetahuan alam merupakan terjemahan kata-kata dalam bahasa 

inggris yaitu natural science, artinya ilmu pengetahuan alam (IPA). Berhubungan 

dengan alam atau bersangkut paut dengan alam, science artinya ilmu pengetahuan. 

Jadi ilmu pengetahuan alam (IPA) atau science itu pengertiannya dapat disebut 

sebagai ilmu tentang alam. Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di alam ini. 
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Dalam buku Trianto (2010), secara khusus fungsi dan tujuan IPA 

berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi (Depdiknas, 2003:2) adalah 

sebagai berikut. 

1) Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai ilmiah. 

3) Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek sains dan 

teknologi 

4) Menguasai konsep sains untuk bekal hidup di masyarakat dan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Dilihat dari hakikat, fungsi dan tujuannya, IPA bukan sekedar ilmu atau 

pengetahuan yang dipelajari tetapi perlu dikembangkan melalui berbagai metode 

ilmiah. Sehingga, IPA dapat membentuk watak anak lebih mencintai alam karena 

mereka belajar mengenai alam itu sendiri. Melalui pembelajaran IPA juga 

diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai ilmiah 

serta mempersiapkan diri terhadap perkembangan jaman yang semakin maju dan 

canggih. Oleh karena itu, IPA perlu dipelajari dan dihayati sehingga menjadi 

bekal hidup dalam kehidupan di masyarakat 

2.1.3.1 Perlunya IPA Diajarkan di SD 

 Setiap guru harus mengetahui mengapa IPA perlu diajarkan di sekolah 

dasar. Menurut Usman Samatowa (2011) ada berbagai alasan yang menyebabkan 

satu mata pelajaran itu dimasukkan ke dalam kurikulum suatu sekolah. Alasan itu 

dapat digolongkan menjadi empat golongan: 

a. Bahwa IPA berfaedah bagi suatu bangsa, kiranya tidak perlu dipersoalkan 

panjang lebar. Kesejahteraan materil suatu bangsa banyak sekali 

tergantung pada kemampuan bangsa itu dalam bidang IPA, sebab IPA 

merupakan dasar teknologi, sering disebut tulang punggung pembangunan. 

Pengetahuan dasar untuk teknologi adalah IPA. 

b. Bila diajarkan IPA menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu 

mata pelajaran yang memberikan kesempatan berfikir kritis. Contoh IPA 

diajarkan dengan mengikuti metode “menemukan sendiri”. Dengan ini 

anak dihadapkan pada suatu masalah, umpamanya dapat dikemukakan 
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suatu masalah demikian “dapatkah tumbuhan hidup tanpa daun?”. Anak 

diminta untuk mencari dan menyelidiki hal ini. 

c. Bila IPA diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri 

oleh anak, maka IPA tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat 

hafalan saja. 

d. Mata pelajaran ini mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu mempunyai 

potensi yang dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. 

Dengan demikian, IPA melatih anak berpikir kritis dan objektif. 

Pengetahuan yang benar artinya pengetahuan yang dibenarkan menurut tolak ukur 

kebenaran ilmu, yaitu rasional dan objektif. Rasional artinya masuk akal atau 

logis, diterima oleh akal sehat. Objektif artinya sesuai dengan objeknya, sesuai 

dengan kenyataan atau sesuai dengan pengalaman pengamatan melalui panca 

indera. IPA merupakan mata pelajaran yang perlu diajarkan karena memang 

pendidikan IPA penting dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena 

itu, pembelajaran IPA perlu dilatih untuk siswa bagaimana mereka bisa 

menemukan sendiri. 

2.1.3.2 Pembelajaran IPA di SD 

 Menurut Warsita (dalam Rusman 2012:93) pembelajaran adalah “suatu 

usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk 

membelajarkan peserta didik”. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan upaya 

menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar. Pembelajaran itu menunjukkan 

pada usaha siswa mempelajari bahan pelajaran sebagai akibat perlakuan guru. 

 Pembelajaran menurut Wina Sanjaya (2005:101) adalah “proses 

penambahan informasi dan kemampuan/ kompetensi baru”. Ketika seorang guru  

berpikir informasi dan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh siswa, maka pada 

saat itu juga berpikir strategi apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat 

tercapai secara efektif dan efisien. 

 Menurut Oemar Hamalik (2011:70) pembelajaran adalah  “suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapi tujuan 

pembelajaran”. 
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 Dari beberapa pengertian pembelajaran diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan  individu 

agar terjadi kegiatan belajar dengan cara penambahan informasi baru untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan strategi apa yang tepat untuk 

diajarkan kepada siswa  agar dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

 Menurut Trianto (2010:141) hakikat pembelajaran IPA adalah “ilmu yang 

lahir dan berkembang lewat langkah-langkah observasi, perumusan masalah, 

penyusunan hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan 

teori dan konsep”. 

 Pembelajaran IPA dalam BNSP (2006:161) menekankan pada pemberian 

pengalaman secara langsung untuk mengembangkan kompetensi siswa agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA 

sebaiknya dilaksanakan secara inquiri ilmiah (scientific inquiry) untuk 

menumbuhkan kemapuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. 

 Pembelajaran IPA yang dikutip oleh Hadisubroto (dalam Usman 

Samatowa, 2011:5) bahwa Piaget mengatakan bahwa “pengalaman langsung yang 

memegang peranan penting sebagai pendorong lajunya perkembangan kognitif 

anak”. Pengalaman langsung anak yang terjadi secara spontan dari kecil (sejak 

lahir) sampai berumur 12 tahun. Efesiensi pengalaman langsung pada anak 

tergantung pada konsistensi antara hubungan metode dan objek dengan tingkat 

perkembangan kognitif anak. Sedangkan menurut  Alverman (dalam Usman 

Samatowa, 2011:9) pembelajaran IPA menjadi berarti bila IPA diajarkan 

sedemikian, sehingga anak menjalani suatu proses perubahan konsepsi.   

 Pembelajaran IPA di SD merupakan interaksi antara siswa dengan 

lingkungan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan pembelajaran IPA perlu 

mengutamakan peran siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga 

pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang menekankan pada pemberian 

pengalaman secara langsung kepada siswa untuk mengembangkan kompetensinya 

agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah agar dapat 

menumbuhkan kemampuan dalam berfikir, bekerja, dan bersikap serta dapat 
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mengkomunikasikannya. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan guru 

sebagai fasilitator dalam pembelajaran tersebut. Guru berkewajiban untk 

meningkatkan pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

IPA. Tujuan ini tidak terlepas dari hakikat IPA sebagai produk, proses dan sikap 

ilmiah. Oleh sebab itu, pembelajaran IPA perlu menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang tepat. 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang berjudul “Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas III SD 

Kebonagung 2 Kabupaten Malang Tahun Ajaran 2008/2009 dilakukan oleh 

Bambang Setyadi (2009). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat 

peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas III SD Kebonagung 2 Kabupaten 

Malang dengan menggunakan model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). 

Kaitannya dengan penelitian ini adalah ada kesamaan penerapan model 

pembelajaran dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV SDN Kupang 03 Ambarawa, akan tetapi terdapat perbedaan pada 

penelitian ini, karena penelitian yang dilakukan hanya hasil belajar saja yang 

ditingkatkan, subyek yang diambil dan karakteristik siswa berbeda.  

Penelitian yang berjudul “ Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(PBM) untuk Meningkatkan Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SDN Pringapus 2 

Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek oleh Linda Rachmawati (2011). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat peningkatan hasil belajar 

IPA pada siswa kelas V SDN Pringapus 2 Kecamatan Dongko Kabupaten 

Trenggalek dengan menggunakan model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). 

Kaitanya dengan penelitian ini adalah ada kesamaan penerapan model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) dalam pembelajaran IPA untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Kupang 03 Ambarawa, akan 

tetapi terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini, karena penelitian yang 

dilakukan peneliti hanya hasil belajar saja yang ditingkatkan, subyek yang diambil 

dan karakteristik siswa  juga berbeda. 
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Penelitian yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(PBM) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Tentang Cahaya dan Sifat-sifatnya 

Pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 Jekawal Tangen Sragen Tahun Ajaran 

2010/2011 oleh Iing Ariyuda (2011). Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan terdapat peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 

Jekawal Tengan Sragen tahun Jaran 2010/2011 dengan menggunakan model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). Kaitanya dengan penelitian ini adalah ada 

kesamaan penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) dalam 

pembelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Akan tetapi terdapat 

perbedaan yaitu pada penelitian ini, karena penelitian yang dilakukan peneliti 

berbeda  subyek dan karakteristik siswa. 

2.3  Kerangka Pikir 

Pembelajaran IPA  SD yang diberikan di kelas mempunyai karakteristik yaitu 

pembelajaran yang menyenangkan karena para siswa akan belajar mengenai 

mahluk hidup, gejala alam dan lingkungan sekitar. Namun banyak siswa yang 

beranggapan bahwa IPA merupakan pelajaran yang sulit, serta kurang menarik 

minat belajar karena banyak menggunakan rumus-rumus dan perhitungan yang 

cukup sulit. Hal ini seharusnya dapat diolah guru untuk menumbuhkan anak yang 

aktif dalam proses pembelajaran, dan mempunyai keingintahuan yang tinggi 

terhadap materi pembelajaran. Akan tetapi berkaitan dengan pembelajaran IPA di 

kelas masih terdapat permasalahan yaitu selama ini metode mengajar yang 

dilakukan guru masih menggunakan metode yang membosankan dan hanya 

mengandalkan ceramah, pembelajaran berpusat pada guru, siswa kurang aktif 

dalam menyampaikan pendapat, atau bertanya pada guru sehingga pengetahuan 

siswa yang didapat sangat dangkal dan berakibat pada hasil belajar siswa yang 

rendah. Oleh karena itu diperlukan adanya pembelajaran yang tidak hanya 

berpusat pada guru, namun siswa juga ikut terlibat aktif dalam pembelajaran 

Model pembelajaran yang tepat untuk melibatkan siswa secara aktif selama 

proses pembelajaran berlangsung, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, 

mendidik kerjasama dalam suatu kelompok dan terjadi hubungan timbal balik 

antara siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru  pembelajaran yang melibatkan 
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siswa timbal balik antara siswa dan guru dengan siswa adalah model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). Penggunaan model Pembelajaran 

Berbasis Masalah (PBM) dalam mata pelajaran IPA khususnya materi “Gaya” 

dapat membangun cara berpikir siswa menjadi lebih kritis dalam memecahkan 

suatu masalah melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sehingga siswa akan 

lebih mudah memahami materi pelajaran dan konsep yang diperoleh siswa akan 

tersimpan dengan baik sehingga suatu saat pengetahuan itu dibutuhkan kembali 

siswa akan lebih mudah membuka memorinya kembali. Pembelajaran 

dilaksanakan dengan dua siklus. Setelah pembelajaran dengan menggunakan 

model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) ini, diharapkan akan terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa dengan ketuntasan sama dengan atau diatas KKM 

yang telah ditentukan yaitu 71. Berikut ini disajikan bagan alur pikir yang dapat 

dilihat pada halaman berikutnya. 
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Bagan 2.2 Alur Kerangka Pikir 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir maka dapat dirumuskan 

hipotesis tindakan sebagai berikut: 

1) Penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) dalam pelajaran 

IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Kupang 03 

yaitu dengan melakukan urutan-urutan pembelajaran sebagai berikut. 

Pembelajaran Gaya Pada Kelas 

4 SDN Kupang 03 Ambarawa 

Siswa cenderung pasif dan 

kurang termotivasi 

Metode Ceramah 

- Siswa sulit memahami 

pelajaran 

- Siswa tidak melakukan 

percobaan pada setiap 

pambelajaran 

- Siswa cenderung pasif 

 

Hasil belajar rendah 

Model PBM 

- Siswa mudah 

memahami 

pelajaran 

- Siswa melakukan 

percobaan 

- Siswa dapat 

memahami 

materi dengan 

,mudah  

 

 

Hasil belajar meningkat 

- Siswa aktif dalam 

mengikuti 

pelajaran 

- Siswa akan 

berpikir kritis 

- Siswa dapat 

memecahkan 

masalah  



32 

 

a. Menentukan masalah 

b. Analisis masalah dan isu belajar 

c. Pertemuan dan laporan 

d. Penyajian solusi dan refleksi  

e. Kesimpulan, integrasi, dan evaluasi.  

2) Pembelajaran dengan menggunakan model Pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada Mata 

Pelajaran IPA Siswa Kelas 4 Semester II SD Negeri Kupang 03 Kec. 

Ambarawa Tahun Ajaran 2012/2013. 


