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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1  Bahasa Indonesia 

2.1.1.1 Pengertian Bahasa Indonesia 

Menurut KTSP 2006 (Depdiknas, 2006: 317), secara mendasar Bahasa 

Indonesia merupakan pelajaran yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik yang berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, 

baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesastraan Indonesia. Karena itu, standar kompetensi yang terdapat dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia harus dikuasai oleh peserta didik, karena standar 

kompetensi merupakan persyaratan tentang kriteria yang dipersyaratkan, 

ditetapkan dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap bagi peserta didik. 

2.1.1.2 Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Menurut Ahmad Susanto (2013: 245) tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia 

di SD antara lain bertujuan agar siswa mampu menikmati dan memanfaatkan 

karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan 

kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Adapun 

tujuan khusus pengajaran Bahasa Indonesia, antara lain agar siswa memiliki 

kegemaran membaca, meningkatkan karya sastra untuk meningkatkan 

kepribadian, mempertajam kepekaan, perasaan, dan memperluas wawasan 

kehidupannya.  

Menurut Hartati (2013) tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

1. Siswa menghargai dan mengambangkan Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan (nasional) dan bahasa negara 

2. Siswa memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk makna, dan fungsi, 

serta menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam 

tujuan keperluan dan keadaan. 
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3. Siswa memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan 

kematangan sosial.  

4. Siswa memiliki disiplin dengan berpikir dan berbahasa (berbicara dan 

menulis)  

5. Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. 

Dari pendapat diatas pembelajaran Bahasa Indonesia adalah agar siswa 

mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan 

kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa dan agar siswa memiliki disiplin dengan berpikir dan 

berbahasa (berbicara dan menulis) 

2.1.1.3 Ruang Lingkup Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendikan (Depdiknas, 2006: 18) ruang 

lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan 

barbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut :  

1. Mendengarkan, seperti mendengarkan berita, petunjuk, pengumuman, 

perintah, dan bunyi atau suara, bunyi bahasa lagu, kaset, pesan, 

penjelasan, laporan, ceramah, khotbah, pidato, pembicaraan narasumber, 

dialog atau percakapan, pengumuman serta perintah yang didengar 

dengan memberikan respon secara tepat serta mengapresiasi sastra 

berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi 

anak, syair lagu, pantun dan menonton drama anak. 

2. Berbicara, seperti mengungkapkan gagasan dan perasaan, menyampaikan 

sambutan, dialog, pesan, pengalaman, suatu proses, menceritakan diri 

sendiri, teman, keluarga, masyarakat, benda, tanaman, binatang, gambar 

tunggal, gambar seri, kegiatan sehari-hari, peristiwa, tokoh, 

kesukaan/ketidaksukaan, kegemaran, peraturan, tata petunjuk, dan 

laporan, serta mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan 
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menuliskan hasil sastra berupa dongeng cerita anak-anak, cerita rakyat, 

cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan drama anak.  

3. Membaca, seperti membaca huruf, suku kata, kata, kalimat, paragraf, 

berbagai teks bacaan, denah, petunjuk, tata tertib, pengumuman, kemus, 

ensiklopedi, serta mengapresiasi dan berekspresi, sastra melalui kegiatan 

membaca hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, 

cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan drama anak.  

4. Menulis, seperti menulis karangan naratif dan normatif dengan tulisan 

rapi dan jelas dengan meperhatikan tujuan dan ragam pembaca, 

pemakaian ejaan dan tanda baca, dan kosa kata yang tepat dengan 

menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk, serta mengapresiasi 

dan berekspresi sastra melalui kegiatan menulis hasil sastra berupa cerita 

dan puisi. Berdasarkan ruang lingkup pembelajaran Bahasa Indonesia 

diatas, maka pembelajaran Bahasa Indonesia mengarah kepada 

peningkatan kemapuan berkomunikasi, karena keempat kemampuan 

berbahasa tersebut saling terkait. 

2.1.1.4 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Menurut Ahmad Susanto (2013: 242), pembelajaran Bahasa Indonesia, 

terutama di sekolah dasar tidak akan terlepas dari empat keterampilan berbahasa, 

yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemampuan berbahasa bagi 

manusia sangat diperlukan. Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi, 

berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan bahasa sebagai media, 

baik berkomunikasi menggunakan bahasa lisan. Juga berkomunikasi 

menggunakan bahasa tulisan 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran di 

SD, berdasarkan peraturan Menteri No. 22 (2006: 5) tentang standar isi untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah “pembelajaran Bahasa Indonesia terdiri 

dari aspek menyimak, menulis surat, menulis, dan berbicara. Aspek yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah aspek menulis.  

Jadi kesimpulan dari penjelasan beberapa ahli diatas adalah bahwa 

pembelajaran Bahasa Indonesia terdiri dari beberapa aspek yaitu menyimak, 
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berbicara, membaca dan menulis, dan pada dasarnya manusia sebagai makhluk 

sosial berkomunikasi menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan, sehingga 

kemampuan berbahasa sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.2 Model Pembelajaran PBL 

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran  

Menurut Joyce dalam Rusman (2013: 133) model pembelajaran adalah 

suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum 

(rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, 

dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain (Joyce & Weil, 1980: 1) 

Soekamto (dalam Trianto, 2010: 22) mengemukakan maksud dari model 

pembelajaran adalah: “Kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajaran dalam merencanakan aktivitas belajar 

mengajar. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan suatu rancangan yang disiapkan oleh guru dalam 

melakukan pembelajaran dikelas sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan 

terstruktur dan sistematis. Dengan demikan, merupakan hal yang sangat penting 

bagi para pengajar untuk mempelajari dan menambah wawasan tentang model 

pembelajaran yang telah diketahui. Karena dengan menguasai beberapa model 

pembelajaran, maka seorang guru dan dosen akan merasakan adanya kemudahan 

di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang 

hendak kita capai dalam proses pembelajaran dapat tercapai dan tuntas sesuai 

yang diharapkan.  

2.1.2.2 Pengertian Model Pembelajaran PBL 

Model pembelajaran PBL dipopulerkan Mc Master Unversity Canada pada 

tahun 1970-an. Konsep model pembelajaran PBL berasal dari Joyce dan Well, 

namun berkembang karena adanya dukungan dari Arends. Model pembelajaran 

PBL memiliki karakteristik yaitu pemberian masalah pada awal pembelajaran 

yang berkaitan dengan dunia nyata. Sehingga siswa aktif secara individu maupun 
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kelompok untuk merumuskan masalah yang diberikan. Jadi dalam model 

pembelajaran PBL siswa cenderung lebih aktif dalam pembelajaran. Sedangkan 

guru cenderung memfasilitasi siswa. Selain merumuskan masalah, siswa terlebih 

dahulu menyusun kerangka masalah, mencermati, mengumpulkan data dan 

mengorganisasikan masalah, menyusun argumentasi terkait dengan pemecahan 

masalah baik dilakukan secara individu maupun kelompok. 

Menurut Miftahul Huda (2015: 271), PBL merupakan pembelajaran yang 

dapat diperoleh melalui proses pemahaman akan suatu masalah tersebut di 

pertemuan pertama dalam proses pembelajaran. Sehingga pusat pembelajaran 

adalah siswa bukan pada pengajaran guru. Oleh karena itu pembelajaran PBL 

merupakan pembelajaran yang memberikan masalah pada awal pembelajaran 

sehingga siswa cenderung lebih aktif dalam pemecahan masalah yang diberikan. 

Menurut Mohammad Jauhar (2011: 86), PBL merupakan model 

pembelajaran yang memusatkan pada masalah kehidupannya yang bermakna bagi 

siswa sehingga guru mempunyai menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan 

kepada siswa dan memfasilitasi penyelidikan serta dialog. Kemudian 

pembelajaran masalah dirancang dengan adanya pemberian masalah sehingga 

membantu siswa lebih aktif, kritis dan kreatif dalam pemecahan masalah. 

Dalam model pembelajaran PBL merupakan model pembelajaran yang erat 

kaitannya dengan pendekatan kontekstual dimana siswa diberikan masalah 

autentik sehingga siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan 

menyusun pengetahuan sendiri, mengembangkan kemampuan berfikir kritis, 

kreatif dan kerjasama. 

2.1.2.3 Langkah-langkah Model pembelajaran PBL 

Menurut Mohammad Jauhar (2012: 88-89) langkah – langkah model 

pembelajaran PBL sebagai berikut: 

1. Langkah 1 : Melakukan orientasi siswa terhadap masalah 

Pada tahap ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

kebutuhan logistik (alat dan bahan) yang diperlukan bagi pemecahan 

masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan 
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masalah yang telah dipilih siswa dan guru, maupun yang telah dipilih 

sendiri oleh siswa. 

2. Langkah 2 : Mengorganisasikan siswa untuk belajar   

Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan agar 

relevan dengan penyelesaian masalah. 

3. Langkah 3 : Mendukung investigasi kelompok maupun individual. 

Guru mendorong siswa untuk mencari informasi yang sesuai, melakukan 

eksperimen dan mencari penjelasan dan pemecahan masalahnya. 

4. Langkah 4 : Mengembangkan dan menyajikan artefak dan 

memamerkannya. 

Guru membantu siswa dalam perencanaan dan perwujudan artefak yang 

sesuai dengan tugas yang diberikan seperti laporan, video, model-model 

serta membantu mereka saling berbagi satu sama lain terkait hasil 

karyanya.  

5. Langkah 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap hasil 

penyelidikannya serta proses-proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

2.1.2.4 Kelebihan Model Pembelajaran PBL 

Dalam model PBL tidak dirancang untuk membantu guru memberikan 

informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Model pembelajaran berbasis 

masalah ini dikembangkan dengan tujuan membantu siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir kritis, pemecahan masalah dan 

keterampilan intelektual belajar sebagai orang dewasa melalui keterlibatan mereka 

dalam pengalaman simulasi sehingga menjadi siswa yang mandiri dan otonom. 

Hal ini didukung dengan adanya keterkaitan model dengan kehidupan nyata 

melalui beberapa tahapan tertentu. Dengan berkaitan itu juga model pembelajaran 

PBL mempunyai kelebihan, yang pertama adalah kelebihan dari pembelajaran 

berbasis masalah (PBL) menurut Trianto (2014: 68) adalah sebagai berikut : 

1. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan, sebab mereka sendiri yang 

menemukan konsep tersebut. 
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2. Melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut ketrampilan 

berpikir siswa yang lebih tinggi. 

3. Pengetahuan tertanam berdasarkan skema yang dimiliki siswa sehingga 

pelajaran lebih bermakna. 

4. Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah yang 

diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata, hal ini dapat 

meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang 

dipelajari. 

5. Menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan 

menerima pendapat orang lain, menanamkan sikap sosial yang positif di 

antara siswa. 

6. Pengondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi 

terhadap pembelajar dan temannya, sehingga pencapaian ketuntasan 

belajar siswa sangat diharapkan. 

2.1.2.5 Kelemahan Model Pembelajaran PBL 

Kekurangan PBL menurut Mohamad Jauhar (2011: 86), adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi siswa yang pemalas tujuan dari model ini tidak akan tercapai. 

2. Membutuhkan banyak waktu dan dana. 

3. Tidak semua mata pelajaran sesuai untuk diterapkan model ini. 

Berdasarkan uraian diatas mengenai kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran PBL juga mempunyai manfaat dimana membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan melatih 

kemampuan berkerjasama dengan siswa yang lain. Selain itu, membantu siswa 

mambangun pengetahuan siswa menjadi lebih bermakna. 
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2.1.2.6 Sintak Penerapan Model PBL dalam Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Berdasarkan Standar Proses. 

Tabel 2.1 

Penerapan Model PBL Sesuai dengan Standar Proses 

No Langkah  PBL Kegiatan guru Kegiatan siswa 
1 Awal  

 
 
 
 

1. Guru menunjuk 
salah satu siswa 
memimpin doa 
sebelum 
pembelajaran 
dimulai. 

 
2. Guru mengecek 

atau memeriksa 
kehadiran siswa.  
 

 
3. Guru 

mebangkitkan 
motivasi siswa. 

 
 
 
 
 
 
4. Guru mengajak 

siswa mengaitkan 
pembelajaran 
sebelumnya. 

 
 
5. Guru 

menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran 
kepada siswa. 

 
 
 
6. Guru 

menjelaskan 
materi yang akan 
di ajarkan kepada 

1. Siswa memberi 
respon saat guru 
memeriksa 
kehadiran. 

 
 
 
2. Siswa ikut serta 

dalam kegiatan 
pembelajaran. 

 
 

3. Siswa 
menyimak 
tujuan dan 
materi 
pembelajaran 
yang 
disampaikan 
oleh guru. 

 
4. Siswa membuat 

kelompok atas 
instruksi guru. 

 
 
 

5. Siswa 
berdiskusi 
memecahkan 
suatu masalah 
yang 
diberikan oleh 
guru. 

 
6. Siswa 

memecahkan 
masalah yang 
ada. 
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siswa. 
 
 

 
 

2 Inti 1. Melakukan 
Orientasi 
siswa pada 
masalah 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. Guru menggali 
pengetahuan awal 
siswa dengan 
bertanya jawab. 

 
 
 
 
 
 
 
8. Guru 

menyampaikan 
materi pelajaran. 

7. Siswa berbagi 
tugas dengan 
kelompoknya 
untuk 
mendapatkan 
informasi 
yang sesuai 
untuk 
memecahkan 
suatu masalah. 
 

8. Siswa secara 
berkelompok 
menyusun 
laporan hasil 
kegiatan. 

 
   

2. Mengorganis
asi siswa 
untuk 
belajar. 

 
 

9. Guru membagi 
siswa kedalam 
beberapa 
kelompok 
 
 
 
 

10. Guru 
menunjukkan 
suatu fenomena 
yang berguna 
untuk 
memunculkan 
suatu masalah. 

 

9. Siswa 
mempresentas
ikan hasil 
kerja 
kelompok 
yang sudah di 
lakukan.  
 

10. Siswa 
memperhatika
n evaluasi 
yang sedang 
dilakukan 
oleh guru. 

 

  3. Mendukung  
penyelidikan  
kelompok 
maupun 
individu 

 

11. Setiap kelompok 
mengidentifikasi 
masalah yang 
muncul dari 
fenomena 
tersebut. 

 
12. Guru 

membimbing 
siswa dalam 

11. Siswa 
memberikan 
pertanyaan 
terkait materi 
yang belum di 
pahami. 
 

12. Siswa 
melakukan 
refleksi 
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mengidentifikasi 
masalah yang 
muncul. 

pembelajaran 
yang 
dilakukan. 

  4. Mengemban
gkan dan 
menyajikan 
laporan 

 
 
 

13. Guru mendorong 
siswa untuk 
mengumpulkan 
informasi yang 
sesuai, 
melaksanakan 
eksperimen, 
untuk 
mendapatkan 
penjelasan dan 
pemecahan 
masalah. 

 
 
14. Guru 

membimbing 
kelompok dalam 
menyusun 
laporan. 

 

13. Siswa 
menyimak 
kesimpulan 
akhir yang 
guru 
paparkan. 

 

  5. Menganalisis 
dan 
mengevaluasi 
proses 
penyelesaian 
masalah. 

 

15. Guru meminta 
siswa 
mempresentasika
n hasil kerja 
kelompok 
mereka.  

 
16. Guru 

mengevaluasi 
hasil kerja 
kelompok yang 
sudah di 
presentasikan. 

 

3 Akhir   
17. Guru bertanya 

kepada siswa jika 
ada hal yang 
ingin ditanyakan 
tentang materi 
yang telah 
dipelajari. 
 

18. Guru meminta 
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siswa merangkun 
materi yang telah 
dipelajari 
menggunakan 
bahasa sendiri. 

 
19. Guru 

memberikan 
kesimpulan akhir 
tentang materi 
secara 
keseluruhan. 

 
20. Guru menunjuk 

salah satu siswa 
untuk berdoa 
sebelum pulang. 

 
Berdasarkan prosedur pelaksanaan model PBL yang disajikan pada tabel 

tersebut bahwa rancangan prosedur pelaksanaan pembelajaran dapat dikatakan 

berhasil jika telah dilaksanakan sesuai dengan sintaks apabila disertai dengan 

adanya pengamatan tentang kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

dengan model pembelajaran PBL. Hal-hal yang perlu diamati dalam pelaksanaan 

prosedur pembelajaran model PBL agar dapat berjalan dengan baik yaitu: 

1. Pada langkah pertama yaitu guru melakukan orientasi siswa terhadap masalah 

berkaitan dengan materi pembelajaran dengan yang akan diajarkan sehingga 

pada tahap ini siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang berkaitan 

dengan materi pemecahan masalah, kemudian guru menjelaskan alat dan 

bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, sedangkan siswa 

memperhatikan penjelasan tentang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam 

pemecahan sehingga siswa dapat mengetahui alat-alat yang dibutuhkan dalam 

pemecahan masalah. Setelah siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

alat dan bahan yang dibutuhkan, guru memberikan motivasi terhadap siswa 

agar ikut serta terlibat dalam pemecahan masalah yang diberikan. 

2. Pada langkah kedua siswa mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan 

tugas-tugas yang diberikan berkaitan dengan pemecahan masalah serta 

melakukan eksperimen berdasarkan informasi-informasi telah dikumpulkan 
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oleh siswa sedangkan guru membimbing siswa dalam pemecahan masalah 

yang dilakukan oleh siswa sehingga pada tahap ini siswa menyusun 

pemecahan masalah yang akan dilakukan. 

3. Pada langkah ketiga guru membimbing siswa dalam membentuk kelompok, 

setelah itu siswa mendiskusikan tentang pemecahan masalah secara 

berkelompok dengan informasi – informasi yang didapatkan untuk 

pemecahan masalah yang diberikan berkaitan dengan materi yang diajarkan 

serta merumuskan pemecahan masalah yang diberikan. Pada tahap ini guru 

mengamati kegiatan siswa saat melakukan kerja kelompok dalam 

memecahkan masalah dan membimbing siswa  merumuskan penyelesaian 

masalah yang diberikan. 

4. Pada tahap keempat siswa menyusun dan mengembangkan hasil dari kerja 

kelompok berupa laporan berdasarkan informasi dan eksperimen yang 

dilakukan, guru membimbing siswa dalam penyusunan laporan yang 

dilakukan berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan oleh siswa. Setelah 

siswa selesai menyusun dan mengembangkan laporan guru meminta siswa 

untuk mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa 

agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

5. Pada tahap kelima, guru melakukan refleksi terhadap hasil kerja siswa 

melalui laporan kerja kelompok tentang pemecahan masalah yang dilakukan 

oleh siswa serta guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran yang telah dilakukan  siswa sehingga dapat perbaiki dalam 

pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. 

2.1.3 Hasil Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Hasil Belajar 

Pengertian hasil belajar oleh Nawawi dalam K.Brahim (2007:39) yang 

menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa 

dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. 

Pengertian hasil belajar itu sendiri menurut Nana Sudjana (2012:22) adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa menerima pengalaman belajarnya. 
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Pengalaman belajar ini akan menghasilkan kemampuan yang menurut Horwart 

Kinggsley dalam buku Nana Sudjana, (2010:22) dibedakan menjadi tiga macam 

kemampuan (hasil belajar) yaitu: (1) Keterampilan dan kebiasaan, (2) 

Pengetahuan dan pengaruhan, (3) Sikap dan cita-cita. 

Menurut Ahmad Susanto (2013: 5) hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Oleh karena itu hasil belajar dapat 

diartikan bahwa anak mencapai hasil belajar jika anak telah mencapai tujuan 

pembelajaran sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku siswa. 

Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar 

itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam 

kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan 

tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. 

2.1.3.2 Pengukuran Hasil Belajar 

Menurut Abdul Majid (2014: 36) secara sederhana pengukuran dapat 

diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-

angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau benda, sehingga hasil pengukuran 

akan selalu berupa angka. 

Sedangkan menurut Wiersma dan Jurs (1990), pengukuran adalah penilaian 

numerik terhadap fakta-fakta dari objek yang hendak diukur menurut kriteria atau 

satuan-satuan tertentu (Djaali dan Muljono, 2008: 3) 

Berdasarkan beberapa ahli diatas bahwa hasil belajar merupakan 

kemampuan yang diperoleh siswa baik kemampuan kognitif, kemampuan afektif 

dan psikomotorik. Sehingga hasil belajar siswa bukan hanya dilihat dari 

pencapaian hasil belajar tetapi dapat dilihat dari perubahan tingkah laku siswanya. 

Teknik penilaian merupakan cara untuk mengukur melalui tes maupun non 

tes yang dijelaskan dalam skor pengukuran maupun dalam bentuk angka. 
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1) Teknik Tes  

Teknik tes merupakan suatu alat yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran yang berupa serangkaian pertanyaan atau soal yang dikerjakan 

untuk mengukur kemampuan individu maupun kelompok. 

2) Teknik Non Tes 

Teknik non tes meliputi observasi langsung dan tidak langsung, angket, 

wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik tes yang 

berupa soal-soal tes yang diberikan siswa dengan memberikan jawaban 

tertulis. Tes tertulis yang digunakan adalah pilihan ganda dan lembar kerja 

siswa secara berkelompok.  

Dari uraian tentang pengukuran hasil belajar yang telah diuraikan diatas 

maka peneliti menggunakan tes tertulis untuk mengukur hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia berupa pilihan ganda dalam bentuk pretest 

dilakukan pada awal pembelajaran setiap siklus dan posttest akhir pembelajaran 

pada setiap siklus. 

2.1.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut tim pengembang MKD (2015: 140-141) secara umum hasil belajar 

dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor-faktor yang ada dalam diri peserta 

didik dan faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berada diluar diri peserta didik. 

Yang tergolong faktor internal adahal:  

1. Faktor Fisiologis atau jasmani individu baik bersifat bawaan maupun 

yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, cacar tubuh, dan 

sebagainya. 2. Faktor psikilogis baik yang bersifat bawaan maupun keturunan, 

yang meliputi: a. Faktor intelektual terdiri atas: faktor potensial, yaitu inteligensi 

dan bakat dan faktor aktual yaitu kecakapan nyata dan prestasi. b. Faktor 

intelektual yaitu komponen-komponen kepribadian tertentu seperti sikap, minat, 

kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep diri, penyesuaian diri, emosional, dan 

sebagainya. 3. Faktor kematangan baik fisik maupun psikis. Yang tergolong 

faktor internal adalah: a. Faktor sosial yang terdiri atas: faktor lingkungan 

keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, faktor 

kelompok. b. faktor budaya seperti: adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, 
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kesenian dan sebagainya. c. Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, 

fasilitas belajar, iklim, dan sebagainya. d. Faktor spiritual atau lingkungan 

keagamaan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung atau tidak 

langsung dalam mempengaruhi hasil belajar yang dicapai seseorang. Karena 

adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu motivasi 

berprestasi, intelegensi, dan kecemasan.  

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik baik 

faktor eksternal maupun faktor internal, sperti faktor-faktor di atas, banyak sekali 

faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar peserta didik. Salah satu 

faktor yang sangat berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik adalah guru. 

Guru memiliki peran yang sangat penting. Guru harus menciptakan suasana yang 

nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat 

berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran. Guru juga berupaya semaksimal 

mungkin untuk memotifasi siswa dalam pembelajaran supaya siswa menjadi lebih 

aktif dan ikut serta dalam pembelajaran yang berlangsung, sehingga pembelajaran 

tidak hanya terpusat kepada guru. Dengan menggunakan PBL pembelajaran akan 

semakin menyenangkan, karena pembelajaran ini tidak terpacu dengan model 

ceramah dari guru, melainkan peserta didik membuat sebuah produk. Peserta 

didik senang dengan model pembelajaran seperti PBL karena selain siswa dituntut 

aktif dan kreatif siswa dilibatkan langsung di setiap proyek yang diberikan oleh 

guru, sehingga siswa merasa lebih mendapat hasil pembelajaran tersebut secara 

maksimal.  

2.1.4 Hubungan Model Pembelajaran PBL dengan Hasil Belajar 

Hubungan antara Model PBL dan hasil belajar Bahasa Indonesia sangat 

berkaitan. Sebab PBL adalah suatu proses pembelajaran dimana siswa itu 

diberikan masalah dalam situasi yang berorientasi pada masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga mendorong siswa dalam berpikir kritis dan keterampilan 

pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan baru. Sedangkan 

hasil belajar dalam penelitian ini adalah gambaran suatu interaksi tindakan belajar 

dan tindakan mengajar yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri siswa dan 

faktor dari luar diri siswa berupa kemampuan akademis siswa dalam mencapai 
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standar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan harus dimiliki 

siswa setelah mengikuti proses pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam proses 

pembelajaran tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, tetapi juga melatih siswa 

bagaimana memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara 

berfikir kritis dan ketrampilan memecahkan masalah untuk mencari dan 

memperoleh pengetahuan baru. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, siswa dapat 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dipelajari dengan menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan agar siswa lebih mudah dalam 

memahami materi pembelajaran yang telah diberikan. Dengan menerapkan model 

pembelajaran PBL dengan materi pelajaran Bahasa Indonesia yang melibatkan 

peserta didik dalam proses pembelajaran dimana guru menghubungkan antara 

materi yang diajarkannya dengan situasai dunia nyata maka hasil belajar Bahasa 

Indonesia siswa menjadi meningkat. 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan model PBL 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Model Pembelajaran PBL dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

merupakan model pembelajaran yang memusatkan siswa untuk lebih 

meningkatkan motivasi dan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penelitian 

tentang penggunaan model pembelajaran PBL sebagai upaya untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia adapun hasil penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

Penelitian yang dilakukan oleh Setia Adiyana (2015) dengan judul 

Peningkatan Kemampuan Menghitung Pecahan melalui model PBL (Penelitian 

Tindikan Kelas pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Tunggulrejo Kecamatan 

Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajajaran 2011/2012) dapat 

meningkatkan kemampuan menghitung pecahan siswa pada mata Pelajaran 

Matematika Kelas 4 di SD 01 Tunggulrejo Karanganyar. Hasil penelitian Setia 

Adiyana terhadap SD 01 Tunggulrejo Karanganyar kelas 4 menunjukkan 

peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran Matematika. Hal ini ditandai 

dengan peningkatan skor keberhasilan guru dalam penerapan model PBL pada 
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prasiklus mendapat 25% dan pada siklus 1 menjadi 70% pada siklus 2 menjadi 

100%.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iing Arihuda (2011) dengan judul 

penelitian Penerapan Model Pembelajaran PBL untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

IPA Tentang Cahaya dan Sifat-Sifatnya Pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 Jekawal 

Tangen Sragen Tahun Pelajaran 2010/2011 dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA Kelas 5 di SD Negeri Jekawal Tangen Sragen. 

Hasil penelitian Iing Arihuda terhadap SD Negeri Jekawal Tangen Sragen Kelas 5 

menunjukkan peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPA. Hal ini ditandai 

dengan peningkatan skor keberhasilan guru dalam penerapan model PBL pada 

kondisi awal mendapat 42,82% pada siklus 1 presentase meningkat menjadi 

67,23%, siklus 2 menjadi 79,64%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nila Erviana (2013) dengan judul penelitian  

Peningkatan Hasil Belajar PKn Tentang Kebebasan Berorganisasi Melalui Model 

PBL Pada Kelas V SD Negeri II Lumbung kerep, Wonosari, Klaten Tahun Ajaran 

2011/2012. Melalui model PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

Pelajaran PKN Kelas 5 di SDN II Lumbungkerep Wonosari. Hasil penelitian Nila 

Erviana terhadap SDN II Lumbungkerep Wonosari Kelas 5 menunjukkan 

peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran PKN. Hal ini ditandai dengan 

peningkatan skor keberhasilan guru dalam penerapan model PBL pada kondisi 

awal presentase pencapaian KKM mencapai 62,6 %, meningkat  pada siklus 1 

menjadi 76,75% dan pada siklus 2 meningkat menjadi 80,1 %. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sigit Ari Wibowo (2012) dengan 

Judul Penelitian Meningkatkan Kemampuan Penyelesaian Soal Cerita dalam 

Matematika Melalui Metode PBL dapat meningkatkan kemampuan 

menyelasaikan soal pada mata Pelajaran Matematika Kelas 5 di SDN 1 Jatirejo 

Wonogiri. Ditandai dengan meningkatnya skor keberhasilan guru, pada kondisi 

awal presentase pencapaian KKM mencapai 37,50 %, meningkat  pada siklus 1 

menjadi 53,12% dan pada siklus 2 meningkat menjadi 65,62%. dan pada siklus 2 

menjadi 78,12%.  
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Penelitian oleh Sukaptiyah (2015) dengan judul penelitian Peningkatan 

Hasil Belajar PKn Melalui PBL Pada Siswa Kelas VI SD Negeri 1 Mongkrong, 

Wonosegoro, dengan menggunakan model PBL dapat meningkatkan Hasil belajar 

siswa pada mata Pelajaran PKN Kelas 6 di SDN 1 Mongkrong, Wonosegoro 

Proses belajar PKN materi Proses Perumusan Pancasila. Hal ini ditandai dengan 

peningkatan skor keberhasilan guru dalam penerapan model PBL dari siklus I ke 

siklus II terdapat peningkatan: hasil belajar siswa dari siklus I  ke siklus II 

mengalami peningkatan, yaitu dari 8 siswa mendapat (72,7%) yang mendapat 

nilai tuntas menjadi 11 siswa (100%). Terjadi peningkatan sebanyak 3 siswa 

(27,3%) dan nilai rata-rata kelas dari 77,8 menjadi 83,5 meningkat sebesar 5,7. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dikatakan bahwa penggunaan 

model PBL dapat meningkatkan hasil belajar PKN siswa kelas 6 SDN 1 

Mongkring, Wonosegoro.  

Dari beberapa penelitian di atas terdapat beberapa perbedaan dan persamaan 

yang dilakukan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian 

kali ini. Persamaannya adalah menggunakan model pembelajaran PBL untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan perbedaannya kali ini peneliti 

mengambil kelas rendah yaitu kelas 1 dan mengambil materi Bahasa Indonesia. 

Penggunaan model pembelajaran ini disesuaikan dengan materi pelajaran yang 

diajarkan. Dengan menggunakan model ini diharapkan siswa akan lebih aktif, 

tertarik dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini model pembelajaran PBL untuk meningkatkan hasil belajar pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia agar lebih maksimal. 
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2.3 Kerangka Pikir 
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belajar 

mengajar 

 

Pembelajaran 
konvensional: 

guru 
menggunakan 

metode 
ceramah, 

siswa menjadi 
bosan  

Hasil Belajar siswa 
rendah 

 

Menggunakan metode PBL: 

 Melakukan orientasi 
siswa pada masalah 

 Mengorganisasi siswa 
untuk belajar 

 Membuat kelompok 
rencana proyek terkait 
masalah 

 Mengembangkan dan 
menyajikan laporan 

 Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
penyelesaian masalah. 

Hasil belajar 
meningkat 

Pemantapan 
penerapan 
model PBL 
yang sudah 
dilakukan 

 

Hasil belajar siswa 
lebih meningkat 
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Gambar 2.1 

Kerangka pikir  

Dalam proses belajar mengajar di SD Negeri Selopajang 01, masalah 

konvensional guru yaitu menggunakan metode ceramah, siswa merasa bosan dan 

tidak memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga banyak 

siswa yang mendapatkan nilai kurang dari KKM. Oleh karena itu berdampak pada 

hasil belajar siswa yang kurang memuaskan, karena berada dibawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). Model pembelajaran PBL merangsang siswa untuk 

memahami pelajaran dengan memberikan suatu permasalahan untuk dipecahkan 

diduga dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang digunakan sebagai upaya 

agar siswa mampu memahami pembelajaran Bahasa Indonesia lebih baik. 

Kemudian PBL yang pada dasarnya melatih siswa dalam memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan kehidupannya sehingga siswa dapat membangun 

pengetahuannya menjadi lebih bermakna.  

2.4 Hipotesis Tindakan 

1.  Penerapan langkah-langkah model pembelajaran PBL sesuai dengan sintak 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia diduga dapat meningkatkan hasil belajar 

Bahasa Indonesia siswa kelas 1 SD Negeri Selopajang 01. 

2.  Penerapan model pembelajaran PBL sesuai dengan sintak diduga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 

1 SD Negeri Selopajang 01.  

 

 

 


