
  8  BAB II 
LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar  Belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamzah yang menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan didalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakan dalam peningkatan kulitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan,  pemahaman, keterampilan, dan daya fikir dan lain-lain.6  Belajar merupakan kegiatan inti dari keseluruhan kegiatan bagi setiap orang. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terbentuk dan berkembang melalui pendidikan formal maupun nonformal, oleh karena itu masalah bukan hanya di Sekolah tetapi merupakan masalah bagi setiap manusia, sehingga berhasil tidaknya tujuan pendidikan akan sangat bergantung bagaiamana proses dilakukan pelajar itu sendiri. Sejalan dengan pendapat Djamarah yang mengatakan bahwa belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah berakhirnya mengikuti aktivitas belajar.7  Menurut Slameto, menyatakan bahwa belajar adalah proses usaha yang di lakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang                                                   6 Hamzah, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan 
Efektif. (Jakarta: Bumi Aksara 2010), h.56.   7 Djamarah dan Zain,  Strategi Belajar Mengajar , (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 38 



9    baru secara keseluruhan, sebagai hasil pemahamannya sendiri dalam interaksi lingkungannya.8    Berdasarkan pengertian belajar yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulakan bahwa berlajar merupakan suatu aktifitas atau kegiatan, perilaku yang terjadi selama proses pembelajaran. Hal ini diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar mengajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dan juga dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerja sama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.  Tujuanya untuk memperoleh pengetahuan yang baru yang mengakibatkan perubahan tingkah laku pada individu yang bersangkutan, dimana kegiatan tersebut bisa diperoleh berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Proses belajar dilakukan oleh individu tentunya tidak akan terlepas dari suatu proses pembelajaran.  Pembelajaran merupakan suatu proses dimana dapat mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan proses belajar dengan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas belajar siswa.9 Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dalam menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dan siswa ataupun dengan siswa lainya itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin.                                                    8 Slameto, Belajar dan Faktor Faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.43. 9 Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2005). 



10    2. Pengertian Hasil Belajar  Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Menurut Nana Sudjana, hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes yang tersusun secara terencana baik tes tertulis maupun tes lisan.10 Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Hasil belajar siswa dapat dilihat apa bila tujuan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.   Bundu mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang dimana  mengacu pada seberapa besar siswa mengalami perubahan dalam  pengetahan dan pemahamannya pada saat mengikuti proses pembelajaran,  baik fakta, konsep, prisip, maupun teori. Hal ini sesuai dengan dimensi  hasil belajar yang terdiri atas dimensi tipe isi (produk), dimensi tipe kerja  (proses), dan dimensi tipe sikap (sikap ilmiah).11   Menurut pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan berhasil jika ia mampu menunjukan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya dari segi kemampuan berfikirnya, keterampilan atau sikapnya terhadap suatu objek. Objek yang dikatakan disini yaitu proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes yang tersusun secara terencana baik berupa tes tertulis, tes lisan ataupun tes perbuatan. Purwanto mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan  perwujudan kemampuan menyangkut rana kognitif, afektif, dan psikomotorik dan juga sebagai hasil belajar merupakan suatu kemampuan akibat perubahan perilaku yang dilakukan oleh usaha pendidikan.12   Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa hasil belajar adalah suatu nilai yang menunjukan nilai tertinggi dalam belajar yang dicapai                                                   10  Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembang  
Profesi Guru, (Jakarta: Rajawali Pers: 2010), hal. 276  11 Bundu P, Penilaian Keterampilan Proses dan Sikap Ilmiah dalam Pembelajaran Sains- 
SD, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasiona,2006), h. 18  12 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta:2009),h.49   



11    menurut kemampuan anak  dalam mengajarkan sesuatu pada saat tertentu dengan menunjukan perubahan perilaku.  Belajar berarti suatu proses perubahan tingkah laku pada siswa akibat adanya interaksi antara individu dan lingkungannya melalui proses latihan dan pengalamanya. Menurut Jhon Tavers dalam Trianto, yaitu” belajar sebagai proses dan belajar sebagai hasil.13  Belajar sebagai proses adalah kegiatan seseorang yang dilakukan secara sengaja melalui penyesuaian tingkah laku dirinya guna meningkatkan kualitas kehidupannya. Seseorang yang belajar setelah melalui proses yang dilakukan secara sengaja melalui proses tingkah laku yang akan memperoleh hasil berupa kemampuan yang dikelompokan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotori. Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, ketrampilan dan sikap. Oemar  Hamalik menyatakan bahwa “hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan tidak mengerti menjadi mengerti”.14    Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu hasil yang diperoleh dari interaksi siswa dengan lingkungannya yang sengaja direncanakan guru dalam mengajar. Tingakah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian seperti adanya perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap.                                                    13Triyanto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontruktivistik, ( Jakarta prestasi pustaka publister, 2007), h. 25.   14Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Bandung: Bumi Aksara, 2006 ) h. 30. 



12    3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  Hasil belajar yang diinginkan dan telah ditentukan, tidak selamanya belajar sesuai yang diharapkan, hal ini juga dapat mempengaruhi oleh beberapa faktor-faktor lain yaitu faktor dalam diri (internal) dan faktor luar siswa (eksternal). Menurut ahmadi mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah: a. Faktor raw input (faktor siswa itu sendiri) dimana setiap anak memiliki kondisi yang berbeda-bedadalam kondisi sosiologi dan kondisi psikologis.  b. faktor environmental input (faktor lingkungan). c. faktor instrumental input yang didalamnya terdiri dari kurikulum, program, bahan ajar, sarana fasilitas serta tenaga pengajar (guru).15   Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan anak dalam hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Kemampuan belajar siswa berpengaruh pada prestasi belajar yang dicapai dari setiap siswa karena setiap faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa berbeda-beda. Menurut Anni faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal mencangkup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh , kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional dan kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Sedangkan faktor eksternal antara lain variasi dan derajat kesulitan materi (stimulus) yang dipelajari (respon), tempat belajar, iklim, suasana, lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar.16  Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibagi kedalam dua yaitu pertama: faktor                                                   15 Ahmadi, Faktror-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, (Jakarta: Rineka Cipta. 2005), h. 12  16 Anni, Motivasi Belajar, ( Semarang: UPT UNNES, 2006). H. 14 



13    internal dimana kondisi jasmani dan rohani siswa, kecerdasan, minat, latihan dan kebiasaan belajar, motivasi pribadi dan konsep diri. kedua: faktor eksternal yaitu adanya pendekatan belajar dimana guru menerapkan cara mengajarnya,  kesempatan yang tersedia, motivasi sosial dan kondisi lingkungan.   Menurut Sukmadinata keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor eksternal dan eksternal. Faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berkut:  1. Faktor Eksternal   Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat diluar diri individu atau siswa. Faktor eksternal terdiri dari faktor nonsosial dan faktor sosial. a. Faktor nonsosial adalah faktor diluar individu yang berupa kondisi fisik yang ada di lingkungan belajar. Kondisi fisik berupa cuaca, alat, gedung, dan sejenisnya. b. Faktor sosial adalah faktor yang diluar individu yang berupa manusia. Faktor ini bisa meliputi keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat (termaksud teman pergaulan anak). 2. Faktor Internal  Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu atau siswa yang sedang belajar. Faktor ini terdiri dari faktor fisiologis dan faktor psikologis. a. Faktor fisiologis adalah kondisi fisik yang terdapat dalam diri individu.  1). Keadaan jasmani yang berupa tingkat kesehatan dan kebugaran fisik individu. Apabila individu dalam keadaan sehat dan bugar maka akan mendukung hasil belajar.   2). Keadaan fungsi alat-alat tertentu b. Faktor psikologis adalah faktor psikis yang ada dalam diri individu, faktor psikis tersebut antara lain tingkat kecerdasan, motivasi, minat, bakat, sikap, kepribadian, kematangan dan lain-lain.17   Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar diatas yang dikemukakan para ahli disimpulkan bahwa hasil belajar siswa bersifat relatif, artinya dapat berubah setiap saat. Hal ini terjadi karena hasil belajar siswa sangat berhubungan dengan faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut saling                                                   17 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PTRemaja Rosdakarya, 2004). hal.163  



14    berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kelemahan salah satu faktor, akan dapat dipengaruhI keberhasilan seseorang dalam belajar. Dengan demikian, tinggi rendahnya prestasi hasil yang dicapai siswa sekolah dasar didukung oleh faktor internal dan eksternl sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.   Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah ia menerima pengalaman pembelajaran. Sejumlah pengalaman yang diperoleh peserta didik mencangkup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.18 Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran karena akan memberikan suatu informasi kepada guru tentang kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan belajar melalui proses kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan peserta didik lebih lanjut baik untuk individu maupun individu kelompok.  
4. Tipe-tipe Hasil Belajar   Tipe-tipe hasil belajar meliputi 3 aspek yaitu: a. Aspek kognitif (pengetahuan intelektual) manusia dipandang sebagai makhluk sempurna yang telah berakal, dengan akal ini manusia mampu menelaah berbagai kejadian atau peristiwa sehingga akan lebih mudah membawa arus kejenjang pendidikan yang dimaksud. b. Aspek afektif pada bidang ini berkenaan dengan sikap dan nilai-nilai, biasa dibidang ini kurang mendapat perhatian dari guru, karena biasanya guru hanya menekankan pada bidang kognitif saja, bidang                                                   18  Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2012), h. 22   



15    ini tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku, ada beberapa tingkatan pada bidang afektif meliputi sikap, responden atau jawaban penilaian. c. Aspek psikomotorik, kemampuan menggerakan langkah atau tindakan dalam kehidupan anak adalah tergantung pada sejauh mana kemampuan anak dalam bidang pengetahuan dengan kata lain pengetahuan yang dikuasai sebagai landasan untuk menggerakan dirinya, pengetahuan yang memadai kualitasnya. Seseorang guru harus mangukur gerak atau tindakan dari monsep-konsep pengertian yang diberikan, misalnya melaksanakan praktek sholat  sosio drama yang betemakan agama, yang termaksud dalam aspek psikomotorik adalah gerakan reflex, keterampilan gerak dasar, kempuan dibidang fisik gerakan skill. 
B. Deskripsi Pembelajaran IPA 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada hakikatnya dapat dipandang dari segi produk atau dari segi proses. Dari segi proses artinya pembelajaran IPA memiliki dimensi proses, dimensi hasil, dan dimensi pengembangan sikap ilmiah.19 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang bersifat rasional dan objektif yang mempelajari tentang alam semesta dengan segala isinya.                                                    19Sri Sulistyorini, Model Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007 ), h. 9 



16     Pembelajaran IPA dikatakan sebagai kegiatan-kegiatan yang mendorong siswa agar berlajar secara aktif, baik fisik, mental intelktual, maupun sosialnya. Pembelajaran IPA yang diharapkan agar keterlibatan dalam menemukan sendiri pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Tugas guru tidak hanya sekedar mengupayakan para siswa memperoleh berbagai produk pengetahuan dan keterampilan. Guru diharapkan dapat mendorong siswa bekerja kelompok untuk menumbuhkan daya nalar, cara berfikir logis, sistematis, kreatif, cerdas, dan terbuka. Dalam konteks yang lebih luas pembelajaran IPA tidak hanya membelajarkan konsep-konsep saja, namun juga disertai dengan pengemabangan sikap dan keterampilan ilmiah (domain pengetahuan dan proses kognitif) untuk memahami gejala alam yang terjadi disekitarnya.   Menurut Aufik, M., Sukamadinata, S., Abdulah. I dan Tumbelaka, B. Y dalam bukunya menjelaskan bahwa: Pembelajaran IPA pembelajaran yang tidak mengabaikan hakikat IPA sebagai sains. Hakikat sains yang dimaksud meliputi produk, proses, dan sikap ilmiah. Pembelajaran IPA seharusnya dapat memberikan pengalaman langsung pada siswa sehingga penambah kemampuan dalam mengontruksikan, memahami, dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Dengan demikian siswa akan terlatih menemukan sendiri berbagai konsep secara holistik, bermakna, otentik serta aplikasi untuk kepentingan pemecahan masalah.20   Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung, dalam pembelajaran tersebut siswa-siswa difasilitasi untuk mengembangkan sejumlah keterampilan proses dan kerja ilmiah dalam memperoleh pengetahuan ilmiah tentang dirinya dan alam sekitas. Keterampilan                                                   20 Taufik, M., Sukmadinata, S., Abdulhak, I., & Tumbelaka, B. Y., Desain Model 
Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Dalam Pembelajaran IPA 
(Fisika) Sekolah Menengah Pertama, (Berkala Fisika  13(2) di Kota Bandung, 2010), hal.31-44. 



17    proses ini meliputi: ketrampilan mengamati dengan seluruh indra, keterampilan menggunakan alat dan bahan secara benar dengan selalu memperhatikan keselamatan kerja, mengajukan pertanyaan, menggolongkan data, menafsirkan data, mengkomunikasikan hasil temuan secara beragam, serta menggali dan memilah informasi faktual yang relevan untuk menguji gagasan-gagasan atau memecahkan masalah sehari-hari. Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam.21   Pembelajaran IPA juga dapat menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting dalam kehidupan. Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pembelajaran IPA tersebut, maka siswa harus lebih aktif dalam berfikir kritis sehingga penguasaan suatu konsep oleh siswa tidak hanya berupa hapalan dari sejumlah konsep yang telah dipelajarinya, tetapi mereka juga mampu menerapkan konsep yang dimilikinya pada aspek yang lain. Untuk mewujudkan hal itu, maka sekolah dan guru sebagai komponen utama pendidikan perlu mengelola pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar antara lain: a. kegiatan berpusat pada siswa  b. belajar melalui berbuat c. belajar mandiri dan belajar bekerja sama sehingga pembelajaran diharapkan tidak fokus pada guru, tetapi bagaimana cara mengaktifkan siswa dalam belajaranya. 22                                                    21 Usman Samatowa, Pembelajaran IPA Sekolah Dasar,(Jakarta: PT Indeks, 2018). h.2  22 Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) 



18    C. Model Pembelajaran Berbasis Masalah ( Problem Based Instruction )  Model pembelajaran problem based instruction menggunakan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah kehidupan nyata. Menurut Yazdani pembelajaran berdasarkan masalah (PBI) dapat di definisikan sebagai metode pembelajaran yang berdasarkan pada penggunaan masalah-masalah sebagai titik awal untuk perolehan pengintegrasian pengetahuan baru.23 Model pembelajaran 
problem based insruction(PBI) merupakan suatu model pembelajaran yang didasarka pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan yang autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian yang nyata dari permasalahan nyata. 24  Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Model pembelajaran problem based  instruction dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok dan bekerja saling ketergantungan positif dan tanggung jawab atas pembagian materi pelajaran yang ditugaskan padanya. Dengan pembelajaran yang dimulai dari masalah maka siswa belajar satu konsep atau teori dari prinsip sekaligus memecahkan masalah dalam kelompok, agar siswa aktif dalam proses pembelajaran.   Model pembelajaran problem based instruction(PBI) telah dikenal sejak zaman John Dewey. Model pembelajaran ini mulai diangkat sebab ditinjau secara                                                   23 Uhammad Nur, Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah, (Surabaya: Pusat Sains dan Matematika Sekolah Unesa, 2011), hal. 55   24 Puspita, Dewi, Neni Hermita, and N. Lazim. "Penerapan Model Pembelajaran 
Problem Based Instruction (PBI) untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas V SD 
Muhammadiyah 002 Penyasawan Kecamatan Kampar." Jurnal DW Skripsi. pdf. online di 
http://repository. unri. ac. id/handle/123456789/611.(diakses pada tanggal 12/03/2019  pukul 10.00) (2012). 



19    umum  pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang utentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. Model pembelajaran 

problem based instruction tidak hanya diterapkan pada mata pelajaran IPA melainkan model pembelajaran problem based instruction juga dapat di terapakan pada mata pelajaran lain seperti matematika dan ilmu-ilmu sosial. Model pembelajaran berbasis masalah ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual, belajar berbagai peran, melalui pengalaman belajar dalam kehidupan nyata. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran siswa pada masalah nyata sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berfikir tingkat tinggi dan inkuiri, memandirikan siswa, serta meningkatkan kepercayaan dirinya. Penerapan model berbasis masalah merupakan suatu model yang diharapkan dan dapat memberi peran aktif dan motivasi siswa agar mereka terlatih untuk memecahkan berbagai masalah sehingga mendidik mereka untuk bersifat analitis, kritis, dan tanggap dalam menghadapi masalah yang timbul dalam kehidupannya.25 Menurut Sunarti dalam bukunya Trianto menjelaskan bahwa:  Model pembelajaran problem based instruction proses belajar mengajar dimulai dengan menyajikan suatu permasalahan kepada siswa sehingga siswa diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan IPA dilakukan dengan metode ilmiah, pelaksanaan metode ilmiah ini menuntut siswa melakukan suatu kerja                                                   25Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm 214  



20    ilmiah sehingga memberikan kesempatan pada siswa untuk meningkatkan keterampilan kerja ilmiahnya.26  Bedasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based instruction mampu meningkatkan pemahaman dan daya serap siswa sehingga menuntut siswa untuk memecahkan masalah melalui kegiatan dalam proses pembelajaran. Model PBI ini juga mampu membawa perubahan terhadap lingkungan sekitrar.  Menurut Imas dan Sani model pembelajaran problem based instruction adalah pembelajaran berbasis masalah untuk menggali daya kreatifitas siswa dalam berfikir dan memotifasi siswa untuk terus belajar. Model pembelajaran ini tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa, akan tetapi pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan ketrampilan intelektual, belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalam nyata atau simulasi dan menjadi pembelajaran yang mandiri. 27   Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based instruction siswa sejak awal sudah dihadapkan pada berbagai masalah kehidupan yang mungkin akan ditemuinya kelak pada saat mereka sudah lulus dari bangku sekolah yaitu dari lingkungan mereka berada. Pengalaman siswa yang didapat dari lingkungan akan menjadikan kepadanya bahan dan materi guna memperoleh pengertian serta bisa dijadikan pedoman dan tujuan belajarnya. Dengan demikian, pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif dalam membantu siswa untuk memperoleh informasi yang sudah ada dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri                                                   26 Sunarti, Peingkatan Keterampilan Sains Dengan Menerapkan Model Pembelajaran 
Berdasarkan Masalah Pada Siswa Kelas VIIIB SMP Negeri 1 Lapparaja. Jurnal Pendidikan 
Fisika, (Universitas Jember, 2014) Vol 2(2) h.199-126.   27 Kurniasih, Imas dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk 
Meningkatkan Profesionalisme Guru. Katapena.penerbit@gmail.com.  



21    tentang dunia sosial. Dalam perolehan informasi dan pengembangan pemahaman tentang topik-topik siswa belajar bagaimana mengkontribusikan kerangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, mengkontribusi argumentasi mengenai pemecahan masalah, bekerja secara individual atau kolaborasi dalam pemecahan masalah. Selain itu model pembelajaran problem based instruction(PBI) juga dapat digunakan untuk melatih dan mengembangkan berbagai keterampilan dan kecakapan sains tingkat tinggi, serta meningkatakan pemcapaian hasil belajar. 
1. Konsep Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Instruction)  Untuk dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran para ahli pembelajaran menyarankan penggunaan paradigma pembelajaran konstruktifistik dalam kegiatan belajar mengajaran. Dengan adanya perubahan paradigma belajar tersebut terjadi pada perubahan fokus pembelajaran dari berpusat pada guru kepada belajar berpusat pada siswa. Maksud pembelajaran yang berpusat pada siswa mempunyai tujuan agar siswa memiliki motivasi tinggi dan kemampuan belajar mandiri serta bertanggug jawab untuk selalu memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ada beberapa pembelajaran yang berpusat pada siswa yaitu salah satunya adalah pembelajaran berbasis masalah (PBI).  Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model dalam pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Dalam usaha 



22    memecahkan masalah tersebut dan siswa akan dapat pengetahuan dan ketetampilan yang dibutuhkan atas masalah tersebut.  Menurut Setyosari dalam bukunya menyatakan bahwa:  Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model atau cara pembelajaran yang ditandai oleh adanya masalah nyata, a real-world problems sebagai konteks bagi siswa untuk belajar lebih aktif dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan.28   Menurut pendapat diatas pembelajaran berbasis masalah dapat dikatakan sebagai rancangan untuk membantu siswa mengembangkan daya kemampuan berfikirnya, model pembelajaran berbasis masalah ini merupakan inovasi dalam pembelajaran karena kemampuan berfikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berfikirnya secara berkesinambungan. Berdasarkan pendapat diatas tidak jauh beda dengan pendapat Gandner dan Tan dalam Rusman.   Gardner menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan alternatife model pembelajaran yang menarik dan pembelajaran diruang kelas tradisional. Dengan model pembelajaran berbasis masalah ini siswa dianjurkan agar lebih berperan aktif  dalam proses pembelajaran berlangsung. 29  Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based instruction (PBI) adalah mengajarkan siswa lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Guru sebagai fasilitator atau sebagai pendorong agar siswa berperan aktif dalam lingkungannya. PBI ini lebih                                                   28 Punaji Setyosari ,Belajar Berbasis Masalah (Problem Based Learning ). Makalah disampaikan dalam Pelatihan Dosen-dosen PGSD FIP UNY (Malang 2006).h. 1 29 Gardner J.W,Problem Based learing. Diambil http://www.studygs.net.pbl.htm  



23    menekankan aktivitas siswa untuk belajar dan pemasalahan pada materi lebih diarahkan dalam kehidupan sehari-hari.  Menurut Tan dalam Rusman menyatakan bahwa problem based 
instruction (PBI) merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam pembelajaran PBI kemampuan berfikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berfikirnya secara berkesenambungan.30   Dari pendapat diatas tentang model pembelajaran problem based 

instruction dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based 

instruction merupakan sebuah model pembelajaran yang memulai proses belajar mengajar dengan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru melalui pertanyaan dan pernyataan yang sesuai dengan materi ajar dan kehidupan sehari-hari siswa. Model pembelajaran problem based instruction menuntut siswa untuk memecahkan masalah melalui berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran.  Pembelajaran berbasis masalah mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan menerapkan kecakapan yang penting yaitu pemecahan masalah berdasarkan keterampilan belajar sendiri atau kerja sama kelompok dan memperoleh pengetahuan yang luas. 
2. Kriteria  Pembelajaran Problem Based Instruction  Ada kriteria khusus yang dikemukakan oleh (Imas dan Berlin) dalam menetapkan dan mempaktekan model pembelajaran ini, adapun kriteriannya yaitu: a. Materi pelajaran harus mengandung isu-isu yang mengandung konflik yang bersumber dari berita, rekaman, vidio, dan sebagainya b. Materi yang dipilih adalah bahan yang bersifat familiar dengan siswa, sehingga setiap siswa dapat mengikutinya dengan baik                                                   30 Rusman, Model-Model Pembelajaran Megembangkan Profesionalisme Guru, (Bandung: PT Raja grafindo Persada, 2011). h.229 



24    c. Materi pelajaran yang ditetapkan merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, sehingga terasa manfaatnya. d. Materi yang dipilih adalah bahan yang mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. e. Materi harus sesuai dengan minat siswa sehingga setiap siswa merasa perlu untuk mempelajarinya31  
3. Karakteristik Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Instruction) 

 Problem based instruction memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Pengajuan pertanyaan atau masalah  
Problem based instruction menggunakan masalah yang berpangkal kehidupan nyata siswa dilingkungannya. Masalah yang diberikan hendaknya mudah dipahami siswa sehingga tidak menimbulkan masalah baru bagi siswa yang pada akhirnya menyulitkan penyelesaian siswa, selain itu masalah yang disusun mencangkup materi pelajaran yang disesuaikan dengan waktu, ruang dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. b. Adanya keterkaitan disiplin ilmu Apabila problem based instruction(PBI) diterapkan pada pembelajaran tertentu, hendaknya memilih masalah yang autentik sehingga dalam pemecahan setiap masalah siswa melibatkan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah tersebut. c. Menghasilkan dan memamerkan suatu karya                                                   31 Imas dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Profesionalisme Guru. Katapena.penerbit@gmail.com. 2016. h. 49 



25    Problem based instruction (PBI) menuntut siswa menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan. Siswa menjelaskan bentuk penyelesaian masalah dan menyusun hasil pemecahan masalah berupa laporan atau mempertasikan hasil pemecahan masalah di depan kelas. d. Kolaborasi 
Problem based instruction (PBI) memberikan kesempatan pada siswa untuk saling bekerja sama dalam kelompok kecil. Guru juga perlu memberikan minimal bantuan pada siswa  agar tidak selalu tergantung pada gurunya yaitu siswa lebih ditekankan agar berperan aktif dalam suatu proses pembelajar agar aktifitas dan hasil belajar mereka dapat recapai dengan baik. Dan model ini juga membantu siswa agar lebih berfikir kritis, membantu siswa agar membangun sendiri pengetahuannya dan juga membantu siswa agar mudah memperoleh informasi yang dimilikinya. Lingkungan yang terbuka menuntut peran aktif siswa untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah sehingga menjadi pelajar yang mandiri. 32 

 Pembelajaran Problem Based Instructiron (PBI) juga memberi kesempatan peserta didik untuk mempelajari teori melalui praktik. Pembelajaran 

Based Instruction adalah sebuah model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip bahwa masalah atau mengintegrasikan ilmu baru. Dengan demikian masalah yang ada dapat digunakan sebagai sarana agar anak didik dapat                                                   32 Zainal Aqib, Model-model, Media dan Srategi Pmbelajaran Kontekstual (Inovatif). (Bandung: Yrama Widya, 2013) h. 21 



26    mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Model pembelajaran ini juga berfokus pada keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak lagi diberikan materi belajar secara satu arah seperti pada model pembelajaran konvesional. Dengan itu model pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan mereka secara mandiri.33 Nur dan Ismail dalam Rusman Mengemukakan bahwa langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah(PBI) adalah sebagai berikut: 1. Langkah-langkah Model Pembelajaran Bebasis Masalah (problem 

based Instruction ) 

Tahap Kegiatan Tahap 1 Orientasi siswa terhadap masalah  Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. Motivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Tahap 2 Mengorganisasikan siswa untuk belajar Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubung dengan masalah tersebut.  Tahap 3 Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok  Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah Tahap 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya  Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, dan model serta membantu mereka untuk berbagai tugas dengan temannya.  Tahap 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikn mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.34                                                   33 Rusman, Model-model Pembelajaran, (Jakarta: PT  RajaGrafindo Persada, 2011). h 229  34 Rusman,  Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: PT  RajaGrafindo Persada, 2010), h 243 



27    4. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran PBI (Problem Based 

Instruction ) PBI (Problem Based Instruction) memiliki beberapa kelebihan, yaitu: 1. Siswa melibatkan dalam kegiatan belajar sehingga pengetahuan dapat terserap dengan baik 2. Siswa dilatih untuk saling bekerja sama 3. Siswa memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber belajar. 4. Dapat memperoleh dari berbagai sumber belajar 5. Siswa berperan aktif dalam KBM 6. Siswa lebih memahami konsep IPA yang diajarkan sebab mereka sendiri yang yang menemukan konsep tersebut. 7. Melibatkan siswa secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berfikir siswa yang lebih tinggi 8. Pembelajaran lebih bermakna 9. Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran tersebut 10. Menjadikan siswa lebih mandiri dan menanamkan sikap sosial yang positif, memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain dan berlatih mengemukakan pendapat  Selain itu PBI memiliki kelemahan, antara lain: 1. Untuk siswa yang malas tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai 2. Membutuhkan banyak waktu dan dana 3. Tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan metode ini 4. Membutuhkan fasilitas yang memadai. Seperti  laboratorium, tempat duduk siswa yang terkondisi untuk belajar kelompok, perangkat pembelajaran dll. 5. Menuntut guru membuat perencanaan pembelajaran yang lebih matang 6. Kurang efektif jika jumlah siswa terlalu banyak, idealnya maksimal 30 siswa perkelas35.  
D.  Penelitian Relevan  Sepanjang pengetahuan peneliti telah ada beberapa peneliti sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan peneliti ini. Di antara penelitian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut.                                                   35 Sugiayanto, Model-model Pembelajaran Inovatif. (Surakarta: Panitia Sertifikasi Guru Rayon 13 FKIP UNS, 2009. 



28    1. Penelitian yang dilakukan oleh Fransina Masela dengan judul “ Penerapan Model Pembelajaran (PBI) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V pada Mata Pelajaran Pkn di SDN Tanggung 1 Kota Blitar “ mengatakan bahwa model pembelajaran Problem Based 

Instruction dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh siswa dalam setiap siklus. Pada siklus I, memperoleh 73,95% dan siklus II meningkat menjadi 83,65%. Ini membuktikan bahwa hasil belajar siwa mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dapat dinyatakan bahwa model pembelajaran 
problem based instruction ini berhasil dilaksanakan.36  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fransina Masela terdapat persamaan yaitu terletak pada subjek penelitian dan menggunakan model pembelajaran problem based instruction dalam meningkatkan hasil belajar. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada mata pelajaran yang diteliti. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian. Tempat penelitian yang dilakukan pada peneliti diatas adalah di SDN Tanggung 1 Kota Blitar. Sedangakan penelitian yang dilakukan sekarang ini adalah di SD Negeri 17 Kendari. 2. Penelitian dari Ferid Aqurista yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Problem Bsed Instruction (PBI) untuk Meningkatkan Aktifitas dan Hasil Belajar PKn Kelas V di SDN Bareng 3 Kota Malang” mengatakan bahwa model pembelajaran problem based                                                   36 Fransina, Masela, Penerapan Model Problem Based Instruction Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas V pada Mata Pelajaran Pkn di SDN Tamggung 1 Kota Blitar, Universitas Negeri Malang, 2009 



29    instruction dapat meningkatkan aktifitas dan hasil siswa belajar tentang materi organisasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh siswa dalam setiap siklus. Pada siklus I, memperoleh 73,95% dan siklus II meningkat menjadi 83,65%. Hal ini membuktikan bahwa aktifitas dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dapat dinyatakan bahwa model pembelajaran 
probelem based instruction ini berhasil dilaksanakan.37 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fried Aqurista terdapat persamaan yaitu terletak pada subjek penelitian dan menggunakan model pembelajaran problem based instruction dalam meningkatkan hasil belajar. Adapun perbedaan terletak pada mata pelajaran yang diteliti. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian. Tempat penelitian yang dilakukan pada peneliti diatas adalah di SDN Breng 3 Kota Malang. Sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang ini adalah di SD Negeri 17 Kendari. 3. Penelitian dari Murman, dkk “Penerapan Pendekatan Konstruktivisme melalui metode Problem Based Instruction (PBI) untuk Meningkatkan Akifitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PKn Kelas VI SDN 130 Seluma” mengatakan bahwa model pembelajaran problem based 

instruction dapat meningkatkan Aktifitas dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh siswa dalam setiap siklus. Pada siklus I, memperoleh 50% dan siklus II meningkat menjadi 85%. Hal ini membuktikan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang                                                   37 Faried, Aquarista, Penerapan Pembelajaran Problem Based Instruction untuk 
Meningkatkan Aktifitas dan Hasil Belajar PKN Kelas V di SDN Bareng 3 Kota Malang: Universitas Negeri Malang, 2011 



30    signifikan sehingga dapat dinyatakan bahwa model pembelajaran problem 

based instruction ini berhasil dilaksanakan38  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Murman dkk terdapat persamaan yaitu terletak pada penggunaan model pembelajaran problem based 

instruction. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada mata pelajaran yang diteliti dan tempat penelitian. Tempat penelitian yang dilaksanakan diatas adalah SDN 130 Seluma, sedangakan penelitian yang dilakukan sekarang ini yaitu di SD Negeri 17 Kendari.  
E. Kerangka Pikir  Adanya permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran IPA menunjukan bahwa pembelajaran tersebut belum mencapai hasil yang lebih optimal. Berbagai faktor penyebab baik guru, siswa maupun media pembelajaran juga menjadi kendala dalam proses pembelajaran kegitan belajar pada pembelajaran IPA perlu dilakukan sehingga proses pembelajaran harus diupayakan dan mampu menuntut siswa untuk lebih kreatif dan membentuk sikap yang lebih positif. Memecahkan masalah dan memungkinkan siswa mengorganisasikan belajarnya sendiri, sehingga pada akhirnya dapat memahami konsep-konsep pembelajaran IPA secara benar dan utuh serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.  Atas dasar inilah strategi pembelajaran Problem Based Learning ditunjukan sebagai permasalahan peneliti untuk diterapkan didalam kegiatan                                                   38 Murman dkk, Penerapan Pendekatan Konstruktivisme melalui Metode Problem Based 
Instruction untuk Meningkatkan Aktifitas Siswa dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
PKN Kelas VI SDN 139 Seluma. UNIB scholar Respository  



31    pembelajaran yang lebih optimal dan berkualitas serta menciptakan pembelajaran yang kondusif, menyenangkan dan edukatif sehingga siswa dapat mendorong minat belajar siswa.   Adapun kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:           
 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir  Penjelasan dari skema di atas sebagai berikut:  Pada kondisi awal proses pembelajaran masih didominasi oleh guru dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah tidak ada variasi di dalam metode tersebut sehingga siswa tidak termotivasi serta berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, hal itu dapat mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Kondisi 
awal 

• Guru dominan menggunakan metode ceramah 
• Proses pembelajaran lebih berpusat pada guru  
• Pemilihan media yang kurang tepat 
• Penggunaan Media Buku Teks sebagai Satu-satunya Sumber Belajar Siswa  Hasil 
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Akhir Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui Model Pembelajara Problem Based Instruction Pada Siswa Kelas Va SD Negeri 17 Kendari 



32    Untuk menangani masalah tersebut perlu adanya tindakan yang sesuai dengan menerapkan model pembelajaran tipe problem based instruction. Melalui model pembelajaran ini siswa diharapkan dapat termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga kondisi akhir hasil belajar siswa dapat meningkat. 
F. Hipotesis Penelitian  Hipotesis dalam penelitian ini adalah : “Penerapan model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Instruction), dapat Meningkatkan Hasil Belajar pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  pada siswa kelas Va SD Negeri 17 Kendari”               
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