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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Deskripsi Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang 

mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar tidak hanya 

penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tapi juga kebiasaan, persepsi, 

kesenangan, minat-bakat, penyesuaian sosial, macam-macam keterampilan, 

cita-cita, keinginan dan harapan. Hasil belajar dapat terlihat dari terjadinya 

perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku. 

Misalnya pemuasan kebutuhan masyaratkat dan pribadi secara utuh. 1 Hasil 

belajar adalah tingkat pencapaian yang telah dicapai oleh peserta didik 

terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing bidang studi setelah 

mengikuti program pembelajaran dalam waktu tertentu.2 Hasil belajar 

berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampun sesuai dengan 

tujuan khusus yang direncanakan.3  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan siswa dalam menguasai sejumlah materi pelajaran yang 

                                                 
1
Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer (Mengembangkan 

Profesionalisme Guru Abad 21), (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 123.  
2
Suharsimi Arikunto, & Safrudin, Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis 

Praktis Bagi Praktisi Pendidikan,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 269. 
3
Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2008), h. 13. 
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telah diajarkan guru kepada perserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan setelah siswa mengalami proses belajar mengajar di sekolah 

dalam bentuk nilai atau angka-angka. 

 
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dicapai peserta didik melalui usaha-usaha sebagai 

perubahan tingkah laku yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, 

sehingga tujuan yang telah ditetapkan tercapai secara optimal. Hasil belajar 

yang diperoleh peserta didik tidak sama karena ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi keberhasilannya dalam proses belajar. 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi: faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar. Faktor internal dikelompokan menjadi faktor jasmaniah, faktor 

psikologis dan faktor kelelahan.Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar 

diri individu. Faktor eksternal meliputi : faktor keluarga, faktor sekolah dan 

faktor masyarakat.4 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa secara 

garis besar terbagi dua bagian, yaitu faktor internal dan eksternal.5 

1) Faktor internal siswa 

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

serta kondisi panca inderanya terutama penglihatan dan pendengaran. 

                                                 
4
 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya , (Jakarta: Rineka Cipta), 

2010, h. 54-70. 
5
 M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), 2010, h. 59-60. 
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(b) Faktor psikologis siswa, seperti minat, bakat, intelegensi, motivasi, dan 

kemampuan-kemampuan kognitif seperti kemampuan persepsi, ingatan, 

berpikir 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 keadaan suhu, kelembaban udara, waktu (pagi, siang, 

sore, malam), letak madrasah, dan sebagainya. Kedua, faktor lingkungan 

sosial seperti manusia dan budayanya. 

(b) Faktor instrumental 

Yang 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.  

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor- faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor yang bersumber dari dalam 

dirinya sendiri (internal) yang meliputi fisiologis (jasmani) dan psikologis. 

Faktor yang bersumber dari luar dirinya (eksternal) meliputi sosial dan non 

sosial. 

 
2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan yang terarah 

kepada pemenuhan psikis dan rokhaniah. Motivasi adalah perubahan energi 

dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan 
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reaksi untuk mencapai tujuan.6 Dalam kegiatan belajar motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek 

belajar itu dapat tercapai.7 Motivasi belajar adalah suatu daya penggerak atau 

dorongan yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan suatu pekerjaan yaitu 

belajar.8 Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, 

pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. 9 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan pengertian motivasi 

belajar yaitu keseluruhan daya penggerak atau dorongan di dalam diri siswa 

untuk melakukan kegiatan belajar yang ditandai perubahan energi untuk 

mencapai tujuan yang dikehendaki.  

 
b. Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Ciri-ciri motivasi yang ada pada siswa di antaranya adalah: 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai).  

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas 

dengan prestasi yang telah dicapainya).  

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

                                                 
6
 Oemar Hamalik,  Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 106. 

7
 Sardiman A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007), h. 75. 
8
 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 57. 

9
 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara,2011), h. 23. 
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4) Lebih senang bekerja mandiri.  

5) Cepat bosan pada tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-

ulang begitu saja, sehingga kurang efektif.  

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu).  

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu.  

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.10 

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti di atas, berarti seseorang 

itu memiliki motivasi belajar yang cukup tinggi. Ciri-ciri motivasi belajar 

seperti di atas akan sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran. 

Ciri-ciri motivasi belajar di atas yang akan digunakan dalam menyusun kisi-

kisi instrumen angket untuk mengungkap salah satu variabel bebas dalam 

penelitian ini yaitu motivasi belajar.  

 
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik dan ekstrinsik. 

Faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu “pertama, hasrat 

dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, dan kedua, harapan 

akan cita-cita”. Faktor ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar meliputi 

“pertama adanya penghargaan, kedua, lingkungan belajar yang kondusif, dan 

ketiga, kegiatan belajar yang menarik”.11 

Jadi untuk meraih motivasi belajar yang tinggi bagi siswa, harus 

diperhatikan faktor yang mempengaruhinya baik intrinsik maupun ekstrinsik. 

Siswa harus menyadari dengan sengaja untuk melakukan kegiatan dan 

                                                 
10

 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi....,h. 83. 
11

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan..., h. 23. 
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kebutuhan belajar untuk meraih tujuan (cita-cita yang hendak dicapai). Faktor 

ekstrinsik harus disertai penghargaan (pujian) jika siswa berprestasi, diperlukan 

lingkungan belajar yang kondusif dan kegiatan belajar yang menarik. Dalam 

hal ini peran orang tua diperlukan untuk menciptakan suasana yang kondusif 

dan membantu anaknya dalam belajar.  

 

3. Model STAD (Student Team Achievement Division) 

a. Pengertian Model STAD 

Model pembelajaran STAD (Student Team Achievement Division)  

dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas John 

Hopkin. Model STAD merupakan variasi pembelajaran kooperatif yang paling 

banyak diteliti. Model ini sangat mudah diadaptasi, telah digunakan dalam 

matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, teknik dan banyak subjek lainnya, dan 

pada tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi.12 

Model pembelajaran STAD (Student Team Achievement Division) 

merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang di dalamnya 

beberapa kelompok kecil siswa dengan level kemampuan akademik yang 

berbeda-beda saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. 

Tidak hanya secara akademik, siswa juga dikelompokkan secara beragam 

berdasarkan gender, ras, dan etnis.13 

Gagasan utama di belakang STAD adalah memacu siswa agar saling 

mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan yang 

                                                 
12

 Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru , 

(Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 213. 
13

 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran , (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2016),  h. 201-202. 
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diajarkan guru. Jika siswa menginginkan kelompok memperoleh hadiah, 

mereka harus membantu teman sekelompok dalam mempelajari pelajaran.14 

Jadi, dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa STAD 

(Student Team Achievement Division) adalah starategi pembelajaran kooperatif 

yang sederhana, dan dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran dan 

jenjang pendidikan. 

 
b. Kelebihan dan Kelemahan Model STAD 

Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

adalah :15 

1) Kelebihan STAD 

Banyak sekali kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD diantaranya : 

a) Karena dalam kelompok siswa dituntut untuk aktif sehingga dengan 

model ini siswa dengan sendirinya akan percaya diri dan meningkat 

kecakapan individunya. 

b) Interaksi sosial yang terbangun dalam kelompok, dengan sendirinya 

siswa belajar dalam bersosialisasi dengan lingkungannya (kelompok).  

c) Dengan kelompok yang ada, siswa diajarkan untuk membangun 

komitmen dalam mengembangkan kelompoknya.  

d) Mengajarkan menghargai orang lain dan saling percaya.  

                                                 
14

 Rusman, Model-model Pembelajaran..., h. 214. 
15

 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran untuk 

Peningkatan Profesionalitas Guru,  (Surabaya: Kata Pena, 2016), hlm. 22 
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e) Dalam kelompok siswa diajarkan untuk saling mengerti dengan materi 

yang ada, sehingga siswa saling memberitahu dan mengurangi sifat 

kompetitif. 

2) Kekurangan STAD 

Kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

diantaranya : 

a) Karena tidak adanya kompetisi diantara anggota masing-masing 

kelompok, anak yang berprestasi bias saja menurun semangatnya.  

b) Jika guru tidak bias mengarahkan anak, maka anak yang berprestasi 

bias jadi lebih dominan dan tidak terkendali.  

 

c. Langkah-langkah Model STAD 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team 

Achievement Division) langkah- langkah pembelajarannya disajikan dalam tabel 

dibawah:16 

Tabel 2.1: Sintaks atau Langkah-langkah Model STAD 

Tahap Aktivitas Guru dan Peserta Didik 

Tahap 1 
Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa 

Menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin 
dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa 
belajar 

Tahap 2 
Menyajikan/menyampaikan 
informasi 

Menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 
mendemonstrasikan atau lewat bahan bacaan 

Tahap 3 
Mengorganisasikan siswa 
dalam kelompok-kelompok 
belajar 

Menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 
membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 
kelompok agar melakukan transisi secara efisien 

Tahap 4 
Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar 

Membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat 
mereka mengerjakan tugas mereka 

                                                 
16

 Rusman, Model-model Pembelajaran..., h. 215. 
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Tahap 5 
Evaluasi 

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 
diajarkan atau masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya  

 

 

4. Model PBL (Problem Based Learning) 

a. Pengertian Model PBL 

Model Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran 

dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa 

dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan 

keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan 

meningkatkan kepercayaan diri sendiri.17 

PBL merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang 

diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, 

kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas 

yang ada.18 PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan 

untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi 

pada masalah dunia nyata, termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar. 19  

  Beberapa pendapat yang telah diungkapkan, peneliti menyimpulkan 

PBL adalah suatu model pembelajaran yang menyajikan permasalahan yang 

ada di dunia nyata, sehingga siswa dapat membentuk pengetahuan atau konsep 

baru dari informasi yang didapatnya, dan membuat kemampuan berpikir siswa 

benar-benar terlatih. 

 

                                                 
17

 M. Hosnan, Pendekatan Saintifik  dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21, 

(Bogor: Penerb it Ghalia Indonesia, 2016), h. 295.  
18

 Rusman, Belajar dan Pembelajaran..., h. 229 
19

 Rusman, Belajar dan Pembelajaran..., h. 241 
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b. Karakteristik Model PBL 

Setiap model pembelajaran, memiliki karakteristik masing-masing 

untuk membedakan model yang satu dengan model yang lain. Karakteristik 

model PBL yaitu:(a) berfokus pada interdisiplin, (b) penyelidikan otentik, (c) 

menghasilkan karya nyata dan memarkannya, (d) kolaborasi.20 

Karakteristik model PBL adalah sebagai berikut:21 

a) Permasalahan menjadi starting point dalam belajar. 

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

yang tidak terstruktur. 

c) Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple perspective). 

d) Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, dan  

kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan 

bidang baru dalam belajar.  

e) Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama.  

f) Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan  

evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam problem 

based learning. 

g)  Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif.  

h) Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama    

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari 

sebuah permasalahan. 

i) Sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar.  

                                                 
20

 Noly Shofiyah dan Fitria Eka Wulandari, Model Problem Based Learning (PBL) dalam 

Melatih Scientific Reasoning Siswa, Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol. 3 No. 1, 2018, h. 35. 
21

 Rusman,  Belajar dan Pembelajaran..., h. 232. 
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j) Problem based learning melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa 

dan proses belajar. 

Selain itu, ada hal khusus yang membedakan model PBL dengan model lain 

yang sering digunakan guru. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut:22 

Tabel 2.2: Perbedaan PBL dengan Metode Lain 

No Metode Belajar Deskripsi 

1 Ceramah 
Informasi dipersentasikan dan didiskusikan 
oleh guru dan siswa 

2 Studi Kasus 

Pembahasan kasus biasanya dilakukan diakhir 
pembelajaran dan selalu disertai dengan 
pembahasan dikelas tentang materi (dan 
sumber-sumbernya) atau konsep terkait 
dengan kasus. 

3 PBL 

Informasi tertulis yang berupa masalah 
diberikan diawal kegiatan pembelajaran. 
Fokusnya adalah bagaimana siswa 
mengidentifikasi isu pembelajaran sendiri 
untuk memecahkan masalah. Materi dan 
konsep yang relevan ditemukan oleh siswa. 

 

c. Kelebihan dan Kelemahan Model PBL 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, 

sebagaimana model PBL juga memiliki kelemahan dan kelebihan yang perlu 

dicermati untuk keberhasilan penggunaannya. Kelebihan Problem Based 

Learning (PBL) antara lain:23 

1) Siswa akan terbiasa menghadapi masalah (problem posing) dan tertantang 

untuk menyelesaikan masalah tidak hanya terkait dengan pembelajaran di 

                                                 
22

M Taufiq Amir, Inovasi Pendidikan Melalui PBL, (Jakarta:Kencana Prenada 

Media,2010), h. 23. 
23

 Warsono dan Hariyanto,  Pembelajaran Aktif Teori dan Asesmen , (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012) h. 152. 
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kelas tetapi juga menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan sehari-

hari (real world). 

2) Memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-

teman. 

3) Makin mengakrabkan guru dengan siswa.  

4) Membiasakan siswa melakukan eksperimen.  

Kelemahan dari penerapan model ini antara lain: 

1) Tidak banyak guru yang mampu mengantarkan siswa kepada pemecahan 

masalah. 

2) Seringkali memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang panjang. 

3) Aktivitas siswa di luar sekolah sulit dipantau.  

 
d. Langkah-langkah Model PBL 

Secara ringkas, kegiatan pembelajaran melalui PBL diawali dengan 

aktivitas peserta didik untuk menyelesaikan masalah nyata yang ditentukan 

dan disepakati. Proses penyelesaian masalah tersebut berimplikasi pada 

terbentuknya keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan masalah dan 

berpikir kritis serta sekaligus membentuk pengetahuan baru. Proses tersebut 

dilakukan dalam tahapan-tahapan atau sintaks pembelajaran yang disajikan 

pada tabel berikut.24 

Tabel 2.3: Sintaks atau Langkah-langkah Model PBL 

Tahap Aktivitas Guru dan Peserta Didik 

Tahap 1 
Mengorientasikan 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 
logistik yang dibutuuhkan, memotivasi siswa agar terlibat 

                                                 
24

 M. Hosnan, Pendekatan Saintifik  dan..., h. 301 - 302. 



23 

 

 

peserta didik  pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 

Tahap 2 
Mengorganisasi siswa 
untuk belajar 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas  belajar yang berhubungan 
dengan masalah ttersebut. 
 

Tahap 3 
Membimbing 
penyelidikan individual 
dan kelompok 

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

Tahap 4 
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan 
karya yang sesuai, seperti laporan, video dan model serta 
membantu berbagai tugas dengan temannya. 
 

Tahap 5 
Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 

Guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka 
gunakan. 
 

 
 

5. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

a. Hakikat Pembelajaran IPA 

Secara umum IPA dipahami sebagai ilmu yang lahir dan berkembang 

lewat langkah- langkah observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, 

pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta 

penemuan teori dan konsep. Dapat pula dikatakan bahwa hakikat IPA adalah 

ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses 

ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai 

produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa konsep, 

prinsip, dan teori yang berlaku secara universal.25  

Pembelajaran IPA Terpadu pada hakikatnya merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang dapat mem-biasakan peserta didik secara 

individual atau-pun kelompok dengan aktif mengeksplorasi, mengelaborasi, 

                                                 
25

Trianto, Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) , (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.141. 
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mengkonfirmasi, dan mengomunikasikan hasilnya.26 Hakikat IPA dipandang 

sebagai dimensi, proses, produk, dan sikap ilmiah karena dimensi tersebut 

secara sistematis saling berkaitan. Berawal dari sikap keingintahuan peserta 

didik tentang seluruh fenomena alam dan masalahnya yang kemudian 

memotivasi peserta didik untuk melakukan pengamatan empiris sebagai wujud 

pemberian pengalaman yang secara langsung dialami sendiri oleh peserta 

didik, melalui proses ilmiah di antaranya: hipotesis, eksperimen, evaluasi dan 

kesimpulan.27 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa hakikat pembelajaran IPA adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

menimbulkan keingintahuan peserta didik tentang fenomena alam yang terjadi 

disekitarnya yang kemudian memotivasi peserta didik untuk melakukan 

pengamatan dan menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.  

 
b. Karakteristik Pembelajaran IPA 

IPA juga memiliki karakteristik sebagai dasar untuk memahaminya. 

Karakteristik tersebut meliputi:28 

1) IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori.  

2) Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati fenomena 

alam, termasuk juga penerapannya. 

                                                 
26

Astin Lukum, Evaluasi Program Pembelajaran IPA SMP menggunakan Model 

Countenance Stake, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Vol. 19  No 1 ,  2015, h.  26. 
27

 Sulthon,  Pembelajaran IPA yang Efektif dan Menyenangkan Bagi Siswa Madrasah 

Ibtidaiyah (MI), Elementary, Vol. 4 No. 1,  2016, h. 45. 
28

 Susanto Ahmad, Teori Belajar dan Pembelajaran di Seklah Dasar. (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2013), h. 170. 
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3) Sikap teguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam menyikap rahasia 

alam. 

4) IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi sebagian atau beberapa 

saja. 

5) Kebenaran IPA bersifat subjektif dan bukan yang bersifat objektif.  

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh 

Rifka Anisaunnafi’ah tahun 2015 dengan judul Pengaruh Model Problem Based 

Learning terhadap Motivasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada Siswa Kelas 

IV SD Negeri Grojogan Tamanan Banguntapan Bantul. Has il penelitian 

menunjukkan bahwa model PBL berpengaruh terhadap motivasi belajar IPS pada 

siswa kelas IV SDN Grojogan. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan rata-rata skor 

skala motivasi belajar. Rata-rata skor pretest skala motivasi belajar kelompok 

eksperimen yaitu 75,57, sedangkan rata-rata pretest kelas kontrol yaitu 75,26. 

Selanjutnya rata-rata skor posttest skala motivasi belajar pada kelas eksperimen 

yaitu 87,57, sedangkan rata-rata skor posttest skala motivasi kelas kontrol yaitu 

78,77.  

Penelitian Nuzula Ulfa pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Model 

Pembelajaran PBL (Problem Based Learning) terhadap Hasil Belajar Siswa pada 

Materi Bahan Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari di Kelas VIII SMPN 1 

Sukamakmur. Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan hasil belajar 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran PBL dalam materi bahan kimia 

dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penilaian rata-rata pada tes awal yaitu 56,72, 
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sedangkan nilai rata-rata siswa pada tes akhir yaitu 86,36. Hasil uji-t pada taraf 

signifikan 0,05 bahwa ttabel = 2,08 dan thitung = 20,42 sehingga terbukti thitung > ttabel. 

Penelitian Peni Asri Rimasafitri pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh 

Model Problem Based Learning  Berbantuan Multimedia Interaktif terhadap 

Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Siswa pada Materi Kubus dan Balok 

Kelas VIII MTsN Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh 

yang signifikan model problem based learning berbantuan multimedia interaktif 

terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada materi kubus dan balok kelas VIII 

MTsN Tulungagung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Fhitung > Ftabel. Hasil analisis 

dengan uji MANOVA diperoleh nilai Fhitung yaitu 4,648 dan nilai Ftabel pada taraf 

signifikansi 5% yaitu 3,13. 

Berdasarkan beberapa penelitian relevan di atas terdapat perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: subyek, lokasi penelitian, dan materi 

yang akan diteliti. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu: model pembelajaran yang diterapkan, mengukur 

motivasi dan hasil belajar.  

 
C.  Kerangka Berpikir 

Hasil  belajar adalah tingkat pencapaian yang telah dicapai oleh peserta 

didik terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing bidang studi 

setelah mengikuti program pembelajaran dalam waktu tertentu.. Hasil belajar 

diketahui setelah siswa mengerjakan tes yang diberikan ketika materi 

pembelajaran terselesaikan. Hasil belajar siswa secara operasional dinyatakan 
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dalam bentuk skor/angka yang menunjukkan sejauh mana pemahaman siswa 

terhadap bahan pembelajaran. Semakin besar angka yang diperoleh siswa, 

menunjukkan semakin baik pemahaman terhadap bahan pembelajaran, dan 

sebaliknya semakin kecil angka yang diperoleh siswa, menunjukkan pemahaman 

yang rendah terhadap bahan pembelajaran. Hasil belajar yang dimaksud adalah 

perolehan skor pada mata pelajaran IPA aspek kognitif atau pengetahuan.  

Hasil observasi pada kelas VIII SMP Negeri 12 Konawe Selatan 

diperoleh data yang menunjukkan bahwa hasil belajar siswa khususnya pada mata 

pelajaran IPA masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah kurang bervariasinya model pembelajaran yang digunakan 

guru dan kurangnya pemafaatan media pembelajaran sebagai sarana pendukung 

dalam proses mengajar. Akibatnya pembelajaran berlangsung monoton dan 

menimbulkan kejenuhan dan kurang termotivasi untuk belajar karena siswa hanya 

menerima pengetahuan saja tanpa berbuat.  

Penggunaaan model pembelajaran dan media yang bervariasi perlu 

diterapkan dalam pembelajaran IPA sehingga dapat mengurangi kejenuhan dan 

suasana yang monoton dalam proses pembelajaran. Satu diantara model 

pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam menyampaikan pelajaran IPA 

adalah model PBL. Model PBL dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan memecahkan masalah. Kegiatan 

memecahkan masalah tersebut dilakukan melalui percobaan atau praktik 

menggunakan bahan yang ada di lingkungan sekitar siswa dan berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari. 
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Penerapan proses pembelajaran pada penelitian ini, dimulai dengan 

memberikan soal pretest dan kuesioner (angket) motivasi belajar  pada kelas 

ekperimen dan kelas kontrol. Setelah itu kelas eksperimen diberi perlakuan 

dengan menerapkan model Problem Based Learning (PBL), sedangkan kelas 

kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Kemudian diakhir 

pembelajaran, siswa diberikan soal posttest pada kedua kelas. 

Pemberian perlakuan berupa model PBL di kelas eksperimen 

diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan hasil belajar 

berdasarkan motivasi siswa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perolehan nilai 

posttest kelas eksperimen lebih tinggi dari perolehan nilai posttest kelas kontrol. 

Sehingga diperoleh kerangka pikir seperti bagan dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

Model Problem Based 
Learning 

Pembelajaran 
Konvensional 

Hasil Belajar 



29 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.29 Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan model problem based learning berpengaruh lebih baik daripada 

model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa.  

2. Penerapan model problem based learning berpengaruh lebih baik daripada 

model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa khusus siswa 

yang memiliki motivasi tinggi. 

3. Penerapan model problem based learning berpengaruh lebih baik daripada 

model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa khusus siswa 

yang memiliki motivasi sedang. 

4. Penerapan model problem based learning berpengaruh lebih baik daripada 

model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa khusus siswa 

yang memiliki motivasi rendah. 

                                                 
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D) , (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 99. 


