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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

A.  Konsep Belajar 

1. Pengertian Belajar  

       Sebagian besar proses perkembangan berlangsung melalui kegiatan belajar. 

Seseorang yang belajar akan mengalami perubahan pada dirinya, baik 

direncanakan atau tidak. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh pengalaman, 

interaksi dengan orang lain, maupun lingkungan.        

       Menurut Triyanto menyatakan bahwa Belajar secara umum diartikan sebagai 

perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan bukan karena 

pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak 

lahir.
1
  Sedangkan menurut Oemar Hamalik, bahwa belajar merupakan suatu 

proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami.
2
  

       Menurut Cronbach mengemukakan bahwa, learning is shown by change in 

behavior as a result of exsperince (belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukan 

oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman).
3
 Makna dari definisi yang 

dikemukakan oleh Cronbach  ini lebih dalam lagi, yaitu belajar bukanlah semata-

mata perubahan dan penemuan, tetapi sudah mencakup kecakapan yang 

dihasilkan akibat perubahan dan penemuan. 

                                                           
1
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (konsep, Landasan, dan 

implementasinya dalam KTSP), Jakarta: Prenadamedia Group. 2009. h. 16. 
2
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 27. 

3
 Hosnan, Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21, ( Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2014), h. 3. 
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Menurut  Hamdani menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Misalnya dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan sebagainya.
4
  Sementara itu 

Muhibbin Syah menggemukakan bahwa belajar adalah kegiatan yang berproses 

dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap 

jenis dan jenjang pendidikan.
5
 

Berdasarkan beberapa uraian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses perubahan tingkah laku untuk memperoleh konsep, 

pemahaman dan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. 

2. Teori Belajar  

       Teori belajar merupakan serangkaian prinsip yang saling berhubungan dan 

merupakan penjelasan atas sejumlah fakta atau penemuan yang berkaitan dengan 

peristiwa belajar. 
6
 

a) Teori Belajar Behavioristik (Tingkah Laku)  

       Belajar menurut aliran behavioristik adalah perubahan dalam tingkah laku 

sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons.
7
 Proses belajar sebagai 

perubahan perilaku yang dapat diamati dan timbul sebagai hasil pengalaman. 

Para ahli yang banyak berkarya dalam aliran behavioristik, antara lain yang 

terkenal adalah teori Connectonism dari Thorndike, teori Classical Conditioning 

dari Pavlov, dan teori Operant Conditioning dari Skinner.
8
 

                                                           
4
 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). 

5
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 63. 

6 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.63. 
7 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010), hlm. 7. 

8 Nyayu Khodijah, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), hlm.7. 
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       Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus (yang 

mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan) dan respon (yang mungkin 

berupa pikiran, perasaan, atau gerakan) baik yang bersifat konkret (dapat 

diamati) maupun yang non konkret (tidak bisa diamati).
9
 

 

       Teori ini juga disebut trial and error learning,
10

 Sebab hubungan yang 

terbentuk antara stimulus dan respons tersebut timbul melalui proses trial and 

error, yaitu suatu upaya mencoba berbagai respons untuk mencapai stimulus 

meski bekali-kali mengalami kegagalan.Thorndike juga membuat rumusan hukum 

belajar, yaitu: law of readiness (hukum kesiapan), law of exercise (hukum 

latihan), dan law of effect (hukum efek).
11

 

b) Teori Belajar Kognitif 

       Teori belajar kognitif merupakan teori belajar tidak hanya melibatkan 

hubungan antara stimulus dan respon.
12

 kemampuan belajar individu dipengaruhi 

oleh tahap perkembangan pribadi serta perubahan umur individu. Menurut Piaget, 

pertumbuhan kapasitas mental memberikan kemampuan-kemampuan mental baru 

yang sebelumnya tidak ada.  

Teori kognitif menekankan pentingnya proses mental seperti berpikir dan 

memfokuskan pada apa yang terjadi pada pembelajaran sehingga dapat 

menginterpretasi dan mengorganisir informasi secara aktif. 

3. Tujuan Belajar  

       Belajar adalah suatu proses usaha yang sengaja dilakukan peserta didik untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, secara 

                                                                                                                                                               
8 Nyayu Khodijah, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), hlm.7. 
9
 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru ..., hlm. 7. 

10 Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 30. 
11

 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, hlm. 66-67. 
12

 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru ..., hlm. 10. 
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sadar, dan perubahan tersebut relatif menetap serta membawa pengaruh dan 

manfaat yang positif bagi siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam 

upaya mencapai tujuan kurikuler program pendidikan di suatu lembaga 

pendidikan, maka perlu dirumuskan tujuan pembelajaran umum  maupun tujuan 

pembelajaran khusus. Apabila tujuan pembelajaran suatu program atau bidang 

pelajaran itu ditinjau dari hasil belajar, maka akan muncul tiga ranah⁄ aspek, yaitu 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.  

a. Tujuan Pembelajaran Ranah Kognitif  

       Taksonomi ini mengelompokan ranah kognitif kedalam enam kategori. 

Keenam kategori ini mencakup keterampilan intelektual dari tingkat rendah 

sampai dengan tinggkat tinggi.
13

 Keenam kategori itu tersusun secara hierarki 

yang berarti tujuan pada tingkat dibawahnya telah dikuasai adapun keenam 

kategori tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Kemampuan kognitif tingkat pengetahuan (C1) 

       Kemampuan kognitif tingkat pengetahuan adalah kemampuan untuk 

menggigat ( recall) akan informasi yang akan diterima, misalnya informasi   

mengenai fakta, konsep, rumus dan sebagainya. 

2) Kemampuan kognitif tingkat pemahaman (C2)  

       Kemampuan kognitif tingkat pemahaman adalah kemampuan mental untuk 

menjelaskan informasi yang telah diketahui dengan bahasa atau ungkapannya 

sendiri. 

 

                                                           
13

 Hosnan, Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21 . . , hal. 

10-12 
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3) Kemampuan kognitif tingakat penerapan (C3)  

       Kemampuan kognitif tingakat penerapan adalah kempuan untuk menggunkan  

atau menerapkan informasi yang telah diketahui kedalam konteks baru. 

4) Kemampuan kognitif tingkat analisis (C4) 

       Kemampuan kognitif tingkat analisis adalah kempuan menguraikan suatu 

fakta, konsep, pendapat, asumsi, dan semacamnya serta elemen-elemnya, 

sehingga dapat menetukan hubungan masing-masing elemen. 

5) Kemampuan kognitif tingkat sintesis (C5) 

       Kemampuan kognitif tingkat sintesis adalah kemampuan mengkombinasikan 

elemen-elemen kedalam kesatuan atau struktur. 

6) Kemampuan kognitif tingkat evaluasi (C6) 

       Kemampuan kognitif tingkat evaluasi adalah kemapuan menilai suatu 

pendapat, gagasan, produk, metode, dan semacamnya denagan suatu kriteria 

tertentu. 

4. Gaya Belajar Siswa 

       Setiap manusia yang lahir ke dunia ini selalu berbeda satu sama lainnya. Baik 

bentuk fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan lainnya. Tidak ada 

satupun manusia yang memiliki bentuk fisik, tingkah laku dan sifat yang sama 

walaupun kembar sekalipun. Suatu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah 

bahwa setiap manusia memiliki cara menyerap dan mengolah informasi yang 

diterimanya dengan cara yang berbeda satu sama lainnya. Ini sangat tergantung 

pada gaya belajarnya. 
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       Para ahli menyatakan gaya belajar dalam berbagai pengertian. Menurut Popi 

Sopiatin dan Sohari Sahrani “menyatakan bahwa gaya belajar merupakan suatu 

tindakan yang dirasakan menarik bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas 

belajar bersama teman-teman sekolah”. Sedangkan menurut Hamzah B. Uno 

“berpendapat bahwa gaya belajar menunjukkan cara tercepat dan terbaik bagi 

individu untuk menyerap informasi dari luar dirinya”.
14

 

       Menurut Sukadi menyatakan  bahwa “gaya belajar yaitu kombinasi antara 

cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah 

informasi atau pengetahuan yang diperoleh.
15

 Sedangkan menurut S. Nasution, 

“gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang siswa 

dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan 

memecahkan soal.
16

 

        Menurut penjelasan beberapa ahli tersebut dapat diartikan bahwa gaya 

belajar siswa merupakan cara yang ditempuh siswa untuk mendapatkan, mengolah 

dan mempertahankan informasi dalam belajar, dimana cara tersebut berbeda-beda 

antara siswa satu dengan yang lainnya sehingga menjadi karakter orang tersebut. 

       Menurut De Porter dan Hernacki mencatat tiga gaya belajar, yaitu “gaya 

belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik.
17

 Pelajar visual 

belajar melalui apa yang mareka lihat, pelajar auditorial melakukannya apa yang 

mareka dengar, dan pelajar kinestetik belajar lewat gerak dan sentuhan”. 

                                                           
14

 Ulfah, Maria, Analisis Karakteristik Gaya Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi 

Kelas XI Ips. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 6.1. 
15

 Sukadi, Progressive Learning, (Bandung: Niaga Qolbun Salim, 2008), h. 93.  
16

 S. Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar mengajar (Jakarta : Bumi 

Aksara, 1997), h. 94 
17

 DePorter B & Hernacki M, Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman dan 

Menyenangkan. (Bandung: Kaifa, 2010.) 
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       Individu yang memiliki kecenderunagn belajar visual lebih senang dengan 

melihat apa yang sedang dipelajari. Simbol atau gambar akan membantu mereka 

untuk lebih memahami ide atau informasi. Individu yang memiliki kecenderungan 

gaya belajar auditorial menikmati saat-saat mendengarkan apa yang disampaikan 

orang lain. Gaya belajar ini lebih menempatkan pendengaran sebagai alat meyerap 

informasi. Individu yang memiliki kecenderunagan gaya belajar kinestetik akan 

lebih baik terlibat secara fisik dalam kegiatan langsung. Mereka akan belajar 

apabila mereka mendapat kesempatan untuk memanipulasi media pembelajaran. 

       Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat diketahui bahwa secara 

umum ada tiga jenis gaya belajar yaitu, VAK (Visual, Auditori, dan Kinesthetic). 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Belajar Siswa 

       Menurut Gordon Dryden dan Jeannete Vos, faktor-faktor yang mempengaruhi 

gaya belajar seseorang adalah:
18

 

a) Lingkungan fisik : suara, cahaya, tempat duduk, sikap tubuh sangat 

berpengaruh pada proses belajar seseorang. 

b) Kebutuhan emosional: orang juga memiliki berbagai kebutuhan emosional. 

Emosi berperan penting dalam proses belajar. dalam banyak hal, emosi 

adalah kunci bagi sistem memori otak. Muatan emosi dan prestasi dapat 

berpengaruh besar dalam memudahkan pelajar untuk menyerap  informasi 

ide. 

c) Kebutuhan sosial sebagian orang suka belajar sendiri, yang lebih suka 

bekerja bersama seorang rekan, yang lain lain bekerja dalam kelompok. 

                                                           
18

 Ira Ainur Rohmah Julianti, Analisis Karakteristik Gaya Belajar Siswa Dalam 

Pembelajaran Ips Kelas V Sdn Di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, (Semarang: Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang , 2016),  h. 16 
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sebagian anak-anak mengginginkan kehadiran orang dewasa  atau senag 

bekerja dengan orang dewasa saja. 

d) Kebutuhan biologis. Waktu makan, tingkat energi dalam setiap hari, dan 

kebutuhan mobilitas yang mempengaruh kemampuan belajar. 

       Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi gaya 

belajar siswa yaitu bisa faktor internal ( dalam diri siswa) yang meliputi 

kepribadian,sikap, emosional, kebutuhan pribadi dan kebutuhan biologis serta 

faktor eksternal (luar diri siswa) yang meliputi lingkungan fisik seperti cahaya,  

suhu, tempat duduk, dan lain-lain. 

6.  Karakteristik Gaya Belajar V-A-K 

        Menurut shoimatul Ula mengemukakan bahwa Setiap individu meskipun 

memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, namun tidak menutup kemungkinan  

siswa hanya memiliki satu gaya belajar. 
19

 Ketiga gaya belajar (visual, auditori, 

kinestetik) ini hanya acuan dan pedoman bahwa individu memiliki salah satu 

karakteristik yang menonjol sehingga jika ia memperoleh rangsangan yang sesuai 

dalam belajar, akan memudahkannya untuk menyerap pelajaran. Dalam hal ini 

siswa lebih cenderung menggunakan gaya belajar yang mana dalam belajarnya. 

Dengan kata lain, jika seorang individu menemukan metode belajar yang sesuai 

dengan karakteristik belajar dirinya, ia akan cepat menjadi “pintar”. 

       Bobbi De Porter mengemukakan beberapa ciri-ciri dari jenis-jenis gaya 

belajar, yaitu:
20

 

                                                           
19

 Shoimatul Ula, Revolusi Belajar: Optimalisasi Kecerdasan melalui  Pembelajaran 

Berbasis Kecerdasan Majemuk. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 31. 
20

 Deporter, Bobbi dan Mike Hernacki, Quantum Leraning: Membiasakan Belajar 

Nyaman dan Menyenangkan..., h. 116-118 
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a) Visual  

Ciri-ciri siswa yang cenderung memiliki gaya belajar visual yaitu sebagai berikut: 

1) Rapi dan teratur. 2) berbicara dengan cepat. 3) perencana dan pengatur jangka 

panjang yang baik. 4) mengigat apa yang dilihat darri pada yang di dengar. 

5)mengingat dengan asosiasi visual. 6) biasanya tidak terganggu oleh keributan. 

7)Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan 

sering kali minta bantuan ke orang untuk mengulanginya. 8)Pembaca cepat dan 

tekun. 9)Lebih suka membaca dari pada dibacakan. 

         Dari beberapa ciri-ciri gaya belajar visual tersebut yang peneliti terapkan 

sebagai indikator adalah: 

1) Rapi dan teratur; membaca instruksi sebelum mengerjakan sesuatu, setaip 

akan mengerjakan soal/ tes selalu membaca petunjuk mengerjakannnya 

terlebih dahulu meskipun sudah dibacakan oleh guru, selalu merapikan 

meja belajar setelah belajar, berpenampilan rapi. 

2) Mengingat dengan asosiasi visual; siswa mengingat apa yang dilihat dari 

pada yang didengar; mempunyai masalah untuk mengingat instruksi 

verbal kecuali jika ditulis, dan sering kali minta bantuan ke orang untuk 

mengulanginya, lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain. 

3) Tidak terganggu keributan; siswa tetap dapat belajar dengan baik 

meskipun mendengar orang lain berbicara ataupun mendengar 

keramaian. 

4) Suka membaca sendiri; siswa lebih suka membaca sendiri dari pada 

dibacakan orang lain. 
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b) Auditorial  

Ciri-ciri siswa yang cenderung memiliki gaya belajar auditorial adalah 

sebagai berikut: 1) Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja. 2) Mudah terganggu 

oleh keributan. 3) Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku 

ketika membaca. 4) Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. 5) Merasa 

kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. 6) Berbicara dalam irama 

yang terpola. 7) Biasanya pembicara yang fasih. 8) Lebih suka musik dari pada 

seni.  

9) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada 

yang dilihat. 10) Suka berbicara, berdiskusi dan menjelaskan sesuatu panjang 

lebar. 

       Dari beberapa ciri-ciri gaya belajar auditorial tersebut yang peneliti terapkan 

sebagai indikator adalah: 

1) Berbicara pada diri sendiri saat bekerja; siswa berbicara sendiri saat 

bekerja, misalnya ketika menulis menyuarakan apa yang akan ditulis. 

Menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan dibuku ketika membaca. 

2) Mudah terganggu keributan; siswa tidak dapat belajar dengan baik ketika 

mendengar keributan, membutuhkan suasana belajar yang tenang. 

3) Merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita; siswa suka 

berbicara, berdiskusi dan menjelaskan sesuatu panjang lebar namun 

merasa kesulitan untuk menulis. Siswa juga lebih pandai mengeja dengan 

keras dari pada menuliskannya. 

c) Kinestetika  
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       Ciri-ciri siswa yang cenderung memiliki gaya belajar kinestetik yaitu sebagai 

berikut: 1) Berbicara dengan perlahan.2)Menaggapi perhatian fisik. 3) Menyentuh 

orang untuk mendapatkan perhatian mereka. 4) Berdiri dekat ketika berbicara 

dengan orang. 5) Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerakv 6) Belajar 

melalui memanipulasi dan praktikv 7) Menghafal dengan cara berjalan dan 

melihat. 8)Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. 9) Banyak 

menggunakan isyarat tubuh.10) Tidak dapat diam dalam waktu yang lama. 11) 

Tidak dapat mengingat geografi, kecuali jika pernah berada pada tempat itu.  

       Dari beberapa ciri-ciri gaya belajar kinestetik tersebut yang peneliti terapkan 

sebagai indikator adalah: 

1) Berbicara perlahan; siswa berbicara secara hati-hati, tidak tergesagesa. 

2) Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. 

3) Belajar melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung; siswa. 

4) Tidak dapat mengingat geografi, kecuali jika pernah berada pada tempat 

itu; siswa merasa kesulitan mengingat tempat ataupun jalan kecuali jika 

pernah berada pada tempat itu atau terbiasa dilewati. 

5) Tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama; siswa tidak dapat 

duduk diam dalam waktu yang lama, aktif bergerak. 

       Berdasarkan beberapa ciri-siri gaya belajar yang telah diuraikan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa inti gaya belajar visual mengandalkan sensori penglihatan, 

gaya belajar auditori mengandalkan sensori pendengaran, dan gaya belajar 

kinestetik mengandalkan sensori gerakan fisik dan sentuhan ketika menerima dan 

mengolah informasi. 
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B. Kosep Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar 

       Hasil belajar merupakan suatu hal yang diperoleh atau dicapai dari proses 

belajar mengajar. Hasil belajar secara sederhana adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.
21

 Menurut Sudjana hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.
22

   

       Hasil belajar  adalah pola-pola perubahan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apreasiasi dan keterampilan.
23

 Hasil belajar adalah kompetensi atau 

kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang dicapai 

atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar.
24

  

       Gagne mengemukakan lima macam hasil belajar yaitu: keterampilan 

intelektual, strategi kognitif, sikap, informasi verbal dan ketemapilan motorik.
25

 

Hasil belajar dari pembelajaran berbasis masalah adalah peserta didik 

memiliki keterampilan penyelidikan, peserta didik memiliki keterampilan 

mengatasi masalah, dan peserta didik memiliki kemampuan mempelajari 

peran orang dewasa, serta membuat peserta didik menjadi pembelajar yang 

mandiri dan independen.
26

 

 

       Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan yang terjadi pada siswa bukan hanya salah satu aspek afektif, 

                                                           
21

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar,(Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), h. 5. 
22

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 3. 
23

 Agus Suprijono,  Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012), h. 5 
24

 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan 

Profesi,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 62 
25

 Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar Dan Pembelajaran..., h. 118. 
26 Nurmayani, dan Muhammad Zulfikar Syuaib. "Pengaruh Gaya Belajar VAK pada 

Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar IPA Fisika Siswa 

SMP Negeri 2 Narmada Tahun Ajaran 2015/2016." Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi 2.1 

(2017): 13-21. 
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kognitif, maupun psikomotor. Hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan siswa 

setelah berakhir proses pembelajaran dan diberikan evaluasi pada materi 

pembelajaran disekolah. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa  

 Tinggi rendanya hasil belajar peserta didik di pengaruhi banyak faktor-faktor 

yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
27

  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa yaitu terdiri dar Faktor internal yaitu Faktor 

jasmaniah, Faktor psikologis  dan Faktor eksternal terdiri dari Faktor keluarga, 

Faktor sekolah  dan Faktor masyarakat.
28

  

       Menurut Muhibbin Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi  belajar peserta 

didik meliputi faktor internal  dan faktor ekternal. Faktor internal meliputi 

dua aspek yaitu: Aspek fisiologis dan Aspek psikologis. Faktor ekternal 

meliputi : Faktor lingkungan social dan faktor lingkungan  non sosial.
29

 

 

       Penggunaan media dalam pembelajaran merupakan sarana penunjang yang 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas keberhasilan pembelajaran.
30

. Media 

adalah wadah dari pesan yang oleh sumbernya ingin di teruskan kepada sasaran 

atau penerima pesan tersebut.
31

 

Menurut   Chalijah   Hasan  mengemukakan  bahwa   faktor-faktor   yang   

mempengaruhi aktivitas belajar antara lain: 
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1) Faktor yang terjadi pada diri organisme itu sendiri disebut dengan faktor 

individual adalah faktor kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, 

motivasi, dan faktor pribadi. 

2) Faktor yang ada diluar individu yang kita sebut sebagai faktor sosial, 

faktor keluarga/keasaan rumah tangga, guru, dan cara mengajarnya, alat-

alat yang digunakan atau media pengajarann yang digunakan dalam proses 

pembelajaran, lingkungan dan kesempatan yang tersedia dan motivasi 

sosial. 

3) Faktor  yang terjadi  pada diri  organisme itu  sendiri  disebut  dengan 

faktor individual  adalah faktor kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, 

latihan, motivasi dan faktor pribadi.
32

 

 

       Faktor – faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa  Secara 

garis besar terbagi dua bagian, yaitu faktor internal dan eksternal. 

1) Faktor internal siswa 

a) Faktor fisiologis siswa, seperti kondisi kesehatan dan kebugaran fisik, 

serta kondisi panca indranya terutama penglihatan dan pendengaran.  

b) Faktor psikologis siswa, seperti minat, bakat, intelegensi, motivasi, dan 

kemampuan-kemampuan kognitif seperti kemampuan persepsi, ingatan, 

berfikir dan kemampuan dasar pengetahuan yang dimiliki. 

2) Faktor – faktor eksternal siswa 

a) Faktor lingkungan siswa 

Faktor ini terbagi dua , yaitu pertama, faktor lingkungan alam atau non 

sosial seperti keadan suhu, kelembapan udara, waktu, letak madrasah dan 

sebagainya. Kedua, faktor lingkungan sosial seperti manusia dan 

kebudayaannya. 

b) Faktor Instrumental 
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Termasuk faktor instrumental antara lain gedung atau sarana fisik kelas, 

sarana atau alat pembelajaran, media pembelajaran, guru, dan kurikulum atau 

materi pelajaran serta strategi pembelajaran.
33

 Tinggi rendahnya hasil belajar 

peserta didik dipengaruhi banyak  faktor yang ada, baik yang bersifat internal 

maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi upaya 

pencapaian hasil belajar siswa dan dapat mendukung terselenggaranya 

kegiatan proses pembelajaran, sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran.
34

 

       Adapun faktor lain yang berpengaruh yaitu pengelolaan kelas. Menggelola 

kelas secara  efektif akan memaksimal kesempatan pembelajaran siswa. 

Pengembangan kegiatan kelas melibatkan siswa dalam pendekatan berpusat pada 

siswa, memperhatikan motivasi siswa, atau tugas pembelajaran yang berbeda. 

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti  menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruh hasil belajar siswa meliputu faktor internal dan eksternal selain itu 

juga sarana dan prasaran dalam proses pembelajaran. 

3. Jenis- Jenis  Hasil Belajar  

 Dalam proses belajar terdapat Jenis-jenis hasil belajar diantaranya yaitu hasil 

belajar kognitif, hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotorik. Beberapa 

penjelasan mengenai jenis-jenis hasil belajar yang dipaparkan oleh beberapa para 

ahli  berbeda diantaranya yaitu: 
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       Menurut Benyamin Bloom yang dikutip oleh Sudjana menyatakan bahwa 

secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotoris.
35

 

a) Ranah kognitif 

       Ranah kognitif  berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan dan ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Tipe hasil belajar yang lebih tinggi daripada pengetahuan 

adalah pemahaman. Pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yakni: a) 

pemahaman terjemahan, b)pemahaman penafsiran, dan c) pemahaman 

ekstrapolasi. Aplikasi adalah penggunaan abstrak pada situasi kongkret atau 

situasi khusus.Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-

unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya atau susunannya. Penyatuan 

unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam bentuk menyeluruh disebut sintesis. 

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin dilihat 

dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan, metode, materil, dan lain-lain. 

b) Ranah afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Penilaian hasil belajar afektif 

kurang mendapat perhatian dari guru. Para guru lebih banyak menilai ranah 

kognitif semata. Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai 

tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. 

c) Ranah psikomotorik 

                                                           
35

 Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 22 



24 
 

   
 

       Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkat keterampilan, yaitu: a) Gerakan 

refleks, b) Keterampilan dalam gerakan-gerakan dasar,c) Kemampuan perseptual, 

d) Kemampuan di bidang fisik, e) Gerakan-gerakan skill, f) Kemampuan yang 

berkenaan dengan komunikasi non-decursive seperti gerakan ekspresif dan 

interpretatif. 

Jenis-jenis hasil belajar yaitu pemahaman konsep (aspek kognitif), 

keterampilan proses (aspek psikomotor), dan sikap siswa (aspek afektif). Hal 

tersebut sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Suprijono yaitu 

keterampilan, pengetahuan, informasi, sikap dan pemecahan masalah).
36

 

Berdasarkan jenis-jenis hasil belajar secara garis beras terbagi atas  tiga rana 

yakni ranah konitif menyangkut tentang intelektual siswa, ranah afektif menyakut 

sikap atau perilaku siswa sedangkan ranah psikomotik keterampilan yang 

dimilikinya. 

4. Indikator Dalam Hasil Belajar 

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap ranah 

psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. 

Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa adalah 

mengetahui garis besar indikator dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak 

dicapai, dinilai, atau bahkan diukur.  

Indikator hasil belajar menurut Benjamin S. Bloom dengan Taxonomy of 

Education Objectives membagi tujuan pendidikan menjadi tiga ranah, yaitu ranah 
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kognitif, yakni semua yang berhubungan dengan otak serta intelektual. Afektif, 

semua yang berhubungan dengan sikap, dan sedangkan psikomotorik Adalah 

sesuatu yang berkaitan dengan gerak atau ucapan baik verbal maupun non 

verbal.
37

 Pengembangan dari masing-masing ranah dapat kita lihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 2.1 Jenis dan Indikator Hasil Belajar
38

 

Ranah  Indikator  

Kognitif  

1. pengetahuan 

menunjuk, menjelaskan, mendefinisikan secara 

lisan, memberikan contoh, menggunakan 

secara tepat, mengklasifikasikan, 

menghungkan, menyimpulkan,  membuat 

prinsip umum, menilai berdasarkan kriteria,  

menghasilkan. 

2.  pemahaman 

3. Aplikasi  

4. Analisis  

5. Sintesis  

6. Evaluasi   

Ranah Afektif  

1. Penerimaan  

( receiving) 

Menunjukan sikap menerima dan menolak, 

kesediaan berpartisipasi atau terlibat, 

menggangap penting dan bermanfaat, 

menggangap indah dan harminis, mengakui dan 

meyakini, mengingkari, melembangkan atau 

meniadakan, menanamkan dalam pribadi dan 

perilaku sehari-hari. 

2. Penanggapan 

(responding) 

3.  Penilaian 

     (valuing) 

4.  Internalisasi 

     (pendalaman) 

5. Karakterisasi suatu 

nilai atau nilai-nilai 

yang komplek 
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Ranah Psikomotorik  

1. Keterampilan 

bergerak dan 

bertindak 

Mengkondisikan gerak mata, kaki dan anggota 

tubuh lainnya, menggucapkan, membuat mimik 

dan gerakan jasmani. 

2. kecakapan ekspresi  

verbal dan non 

verbal 

 

Dengan melihat tabel diatas kita dapat menyimpulkan bahwa dalam hasil 

belajar harus dapat mengembangkan tiga ranah yaitu:ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dalam penelitian ini difokuskan pada salah satu ranah dalam teori 

hasil belajar yaitu pada ranah kognitif karena penelitian ini nantinya akan 

mengukur seberapa besar peningkatan hasil belajar, yang mana yang paling 

dibutuhkan dan diberdayakan adalah potensi dari kognitifnya.   

C. Model Problem Based Learning 

1. Pengertian model  Problem Based Learning 

Problem based learning (PBL) merupakan salah satu model pembelajaran 

yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan 

pada pada era globalisasi saat ini. Problem based learning (PBL) dikembangkan 

untuk pertama kali oleh Prof. Howard Barrows sekitar tahun1970-an dalam 

pembelajaran ilmu medis di Mc Master University Canada.
39

 Poblem based 

learning merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai 

permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa (bersifat kontekstual) 
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sehingga merangsang siswa untuk belajar.
40

Poblem based learning merupakan 

suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang 

membutuhkan penyelidikan yang autentik yakni penyelidikan yang membutuhkan 

penyelesaian nyata. 
41

Problem based learning merupakan salah satu model 

pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada 

sisiwa.
42

  

Menurut Tan dalam Rusman, pembelajaran berbasis masalah merupakan 

inovasi dalam pembelajaran karena dalam pembelajaran berbasis masalah 

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 

berkesinambungan.
43

 

 

Dalam model Problem Based Learning, peserta didik diberikan suatu 

permasalahan. Kemudian secara berkelompok (sekitar lima hingga delapan 

orang), mereka akan berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
44

         

Dalam pembelajaran berbasis masalah  guru bukan lagi sebagai tokoh utama 

dalam kegiatan belajar di kelas, melainkan siswa secara aktif belajar dan terlibat 

dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan.
45

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang di dalamnya terdapat 
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rangkaian aktivitas yang dilakukan baik secara kelompok atau secaraa individual 

dalam memecahkan suatu permasalan yang berkaitan dengan dunia nyata yang 

menuntut siswa untuk berpikir, berkomunikasi, mencari dan meyelesaikan 

masalah dengan berpikir secara ilmiah. 

2) Karakteristik Model Problem Based Learning 

Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik tersendiri yang 

membedakan dengan model pembelajaran lainnya. Menurut Trianto model 

Problem based learning memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri utama yaitu: 

a) Meliputi suatu pengajuan pertanyaan atau masalah,  

b) Memusatkan keterkaitan antar disiplin.  

c) Penyelidikan autentik, kerjasama, dan menghasilkan karya dan peragaan 

d) Pembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru 

memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa.
46

 

 

       Problem based leaning memiliki ciri siswa bekerja sama antara satu dengan 

yang lainnya. Dalam bentuk pasangan atau kelompok untuk bersama-sama 

memecahkan masalah yang di hadapi.
47

 Menurut Bekti karakteristk metode 

problem based learning yaitu:  

a) Pembelajaran di mulai dengan pemberian masalah yang mengambang 

yang berhubungan dengan kehidupan nyata. 

b) Masalah dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

c) Siswa menyelesaikan masalah dengan penyelidikan autentik. 

d) Secara bersama-sama dalam kelompok kecil, siswa mencari solusi untuk 

memecahkan masalah yang di berikan. 

e) Guru bertindak sebagai tutor dan fasilitator 

f) Siswa bertanggung jawab  dalam memperoleh pengetahuan dan informasi 

yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. 

g) Siswa mempresentasikan hasil penyelesaian masalah dalam bentuk produk 

tertentu.
48
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik problem based learning yaitu adanya penyajian suatu masalah yang 

berorientasi pada permasalahan dunia nyata, pembelajaran berpusat pada siswa, 

serta siswa bekerja secara berkelompok dengan menekankan pada aktivitas 

kolaboratif, komunikatif, dalam upaya pemecahan masalah. 

3) Langkah-langkah Problem Based Learning 

       Pembelajaran berdasarkan masalah memiliki prosedur yang jelas dalam 

melibatkan peserta didik untuk mengidentifikasi permasalahan. Permasalahan 

yang di gunakan dalam PBL adalah permasalahan yang di hadapi di dunia nyata.
49

 

Tabel 2.2 Langkah-Langkah Problem Based Learning 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap-1 

Orientasi siswa pada 

masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa 

terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. 

Tahap-2 

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut 

Tahap-3 

Membimbing 

pengalaman 

individual/ kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. 

Tahap-4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya 

Membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, dan 

membantu mereka untuk berbagi tugas dengan 

temannya 

Tahap-5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses 

yang mereka gunakan. 

( sumber: Trianto, 2009: 98) 
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4) Kelebihan dan Kelemahan Problem Based Learning 

1) Kelebihan problem based learning 

Menurut Kurniasih dan sani pembelajaran Problem Based Learning atau 

pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa kelebihan di bandingkan 

dengan model pembelajaran yang lainnya, di antaranya sebagai berikut: 

a) Mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif siswa. 

b) Dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah para siswa 

dengan sendirinya. 

c) Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

d) Membantu siswa belajar untuk menstransfer pengetahuan dengan situasi 

yang serba baru. 

e) Membantu mendorong siswa mempunyai inisiatif untuk belajar secara 

mandiri 

f) Mendorong kretifitas siswa untuk mengunggkapkan penyelidikan 

masalah yang telah siswa lakukan. 

g) Dengan pembelajaran ini akan terjadi pembelajaran yang bermakna. 

h) Model ini siswa mengitegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara 

simulttan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. 

i) Model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, motivasi internal untuk 

belajar dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja 

kelompok.
50

 

       Model problem based learning memiliki keefektifan, yaitu peserta didik lebih 

aktif dalam berpikir dan mencari informasi memahami materi dari permasalahan 

yang nyata di sekitarnya sehingga mereka mendapatkan kesan yang mendalam 

dan lebih bermakna tentang apa mereka pelajari. 

       Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang mendorong 

siswa untuk lebih aktif dan memaksimalkan kemampuan berpikir kritis untuk 

mendapatkan solusi dari masalah pada dunia nyata. 

       Menurut Shoimin kelebihan Problem based learning adalah sebagai berikut:  
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a) Siswa didorong untuk memilki kemampuan memecahkan masalah dalam 

situasi nyata. 

b) Siswa memilki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui 

aktivitas belajar. 

c) Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada 

hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban 

siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi. 

d) Terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. 

e) Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan, baik dari 

perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. 

f) Siswa memilki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. 

g) Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam 

kegiatan diskusi atau persentasi hasil pekerjaan mereka. 

h) Kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja 

kelompok dalam bentuk peer teaching.
51

 

 

Berdasarkan pendapat tentang kelebihan model problem based learning di 

atas dapat peneliti simpulkan bahwa kelebihan model problem based learning 

adalah membiasakan siswa untuk menghadapi masalah dan berpikir kritis untuk 

menemukan solusi pemecahan masalah melalui kegiatan penyelidikan.  

2) Kelemahan Problem Based Learning 

       Menurut Kurniasih dan Sani, sama halnya dengan model pengajaran yang 

lain, model pembelajaran Problem Based Learning juga memiliki beberapa 

kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut di antaranya:  

a) Model ini butuh pembiasaan, karena model itu cukup rumit dalam 

teknisnya serta siswa betul-betul harus dituntut konsentrasi dan daya 

kreasi yang tinggi. 

b) Dengan mempergunakan model ini, berarti proses pembelajaran harus 

dipersiapkan dalam waktu yang cukup panjang. Karena sedapat mungkin 

setiap persoalan yang akan dipecahkan harus tuntas, agar maknanya tidak 

terpotong. 

c) Siswa tidak dapat benar-benar tahu apa yang mungkin penting bagi siswa 

untuk belajar, terutama bagi siswa yang tidak memiliki pengalaman 

sebelumnya. 
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d) Sering juga ditemakan kesulitan terletak pada guru, karena guru kesulitan 

dalam menjadi fasilitator dan mendorong siswa untuk mengajukan 

pertanyaan yang tepat daripada menyerahkan siswa solusi. 
52

 

 

       Sedangkan kekurangan Problem Based Learning adalah: Persiapan 

pembelajaran yang kompleks,  Sulitnya mencari masalah yang relevan, Sering 

terjadi mis konsepsi. Model ini memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses 

penyelidikan. 
53

 

       Untuk mengatasi kekurangan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian 

batasan waktu dalam pemecahan masalah dan guru harus selalu memantau 

kegiatan pembelajaran dan memotivasi siswa agar dapat melaksanakan tanggung 

jawab sesuai tugas yang telah dibagi kedalam kelompok.  

D. Sistem Imun  

       Menurut Karnen Garna Barata widjaja dalam buku Imunologi Dasar Edisi 

Ketiga, sistem imun ialah semua mekanisme pertahanan yang digunakan tubuh 

untuk mempertahankan keutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahaya 

yang dapat ditimbulkan oleh berbagai bahan dalam lingkungan hidup.  

       Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah materi sistem imun yang 

berfokus pada konsep faktor yang mempengaruhi Sistem imun tubuh dan 

gangguan sistem imun, maka dalam penelitian ini terdapat penjelasan mengenai 

keluasan dan kedalaman materi pada kurikulum, karakteristik materi, dan konsep 

faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh dan gangguan sistem imun. 

1) Keluasan dan Kedalaman Materi Pada Kurikulum 
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       Materi pada penelitian ini adalah materi Sistem Imun yang berfokus pada 

konsep faktor yang mempengaruhi sistem imun dan gangguan pada sistem imun. 

Materi Sistem Imun merupakan salah satu materi yang terdapat pada pelajaran 

Biologi kelas XI semester genap. Pembahasan materi ini terdiri dari, fungsi sistem 

imun, mekanisme pertahanan tubuh, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem 

Imun, gangguan sistem.  

       Kompetensi dasar pada materi sistem imun telah ditetapkan oleh 

Permendikbud No 69 Th. 2013 untuk SMA kelas XI smester genap, yaitu sebaga 

berikut: 

KD 3.14 : Mengaplikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip sistem imunitas 

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan kekebalan yang 

dimilikinya melalui program imunisasi sehingga dapat menjaga proses 

fisiologi didalam tubuh. 

KD 4.16 : Menyajikan data jenis-jenis imunisasi (aktif dan pasif) dari jenis 

penyakit yang dikendalikannya. 

       Pada penelitian ini KD yang telah difokuskan yaitu KD 3.14 karena kegiatan 

pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran dikelas secara berkelompok yang 

merupakan serangkaian kegiatan dalam merumuskan gagasan pemecahan 

masalah, faktor-faktor pada sistem  imun dan gangguan pada sistem imun. 

2) Karakteristik materi  

        Materi sistem imun adalah materi yang kongkrit. Kongkrit menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah nyata, benar-benar ada( terwujud, dapat 

dilihat, diraba dan sebagainya) . materi sistem imun merupakan materi yang 
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mempelajari sistem pertahanan tubuh, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem 

imun dan gangguan-gangguan yan terjadi pada sistem imun, sehingga materi 

sistem imun adalah materi yang sangat  mudah untuk dikaitkan dalam kehidupan 

sehari-hari dan juga mudah dikaitkan dengan pengalaman siswa. 

E. Penelitian Yang Relevan  

       Dibawah ini penulis menyajikan beberapa hasil penelitian yang relevan 

berkenaan dengan judul penelitian penulis diantrannya: 

       Riska Labdulla. 2013. Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Pada Materi Luas Permukaan dan Volume Prisma 

Tegak dan Limas. Hasil belajar yang di dapat dari hasil tes diperoleh nilai rata-

rata untuk kelas eksperimen adalah 60,2273 dan untuk kelas kontrol adalah 

40,8182. Hal ini menunjukan bahwa kelas yang diajarkan dengan menggunakan 

model problem based learning  hasil belajarnya lebih tinggi jika di bandingkan 

dengan kelas yang diajarkan tanpa menggunakan problem based learning. 

       Dwita Purnama Sari. 2013. Pengaruh Model Problem Based Learning 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar. 

Hasil penelitian yang menunjukan bahwa adanya pengaruh penggunaan model 

problem based learning  terhadap hasil belajar. hal ini terlihat dari nilai rata-rata 

hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen yaitu 75,56 dimana nilai ini lebih 

tinggi di bandingkan dengan kelas kontrol yaitu sebesar 70,24 yang juga 

berpengaruh pada nilai signifikasinya. 
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F. Kerangka Berpikir 

Beranjak dari masalah-masalah pada pembelajaran biologi siswa, salah 

satuya metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional sehingga membuat 

siswa akan merasa kesulitan dalam memahami suatu konsep materi dan hal ini 

tentu berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa.  

Terdapat banyak faktor yang saling memengaruhi keberhasilan proses 

pembelajaran. Salah satunya yaitu ketepatan dalam memilih dan menggunakan 

model pembelajaran. Problem  Based Learning  merupakan model pembelajaran 

yang menekankan pada pemberian stimulus kepada siswa berupa penyajian suatu 

masalah kontekstual yang harus dipecahkan dengan mengeksplor pengetahuan 

dan pengalaman siswa.   

Penggunaan model Problem Based Learning diharapkan mampu 

mengaktifkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Guru tidak berperan 

sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi guru berperan sebagai fasilitator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Kerangka Pikir 

1. Siswa kurang memahami konsep materi 

2. Guru masih menggunakan Metode Konvensional 

Hasil belajar Biologi rendah 

Pembelajaran Model 

konvensional 

Pembelajaran Model problem 

based learning 

Hasil Belajar Biologi Meningkat 



36 
 

   
 

G. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0: Tidak Terdapat perbedaan yang signifikan hasil post-tes kelas  

eksperimen menggunakan model Problem Based Learning ( PBL)  

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan hasil post-tes kelas eksperimen 

menggunakan model Problem Based Learning ( PBL)  
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