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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

2.1.1.1 Pengertian Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik dengan cara menghadapkan para peserta didik tersebut dengan berbagai 

masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. 

Model pembelajaran berbasis masalah adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan 

menjadikan masalah untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan atau 

jawabannya oleh peserta didik. Permasalahan dapat diajukan atau diberikan guru kepada 

peserta didik, dari peserta didik bersama guru, atau dari peserta didik sendiri, yang kemudian 

dijadikan pembahasan dan dicari pemecahannya sebagai kegiatan belajar peserta didik. 

Dengan demikian pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah model pembelajaran 

yang memfokuskan pada pelacakan akar masalah dan memecahkan masalah tersebut. 

(Abbudin, 2011. h. 243). 

2.1.1.2 Karakteristik Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Menurut (Ngalimun, 2013. h. 90) mengemukakan karakteristik model pembelajaran 

berbasis masalah sebagai berikut: 

1. Belajar dimulai dengan suatu masalah. 

2. Memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata peserta 

didik. 

3. Mengorganisasikan pelajaran diseputar masalah, bukan seputar disiplin ilmu. 

4. Memberikan tanggungjawab yang besar kepada pebelajar dalam membentuk dan 

menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. 
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5. Menggunakan kelompok kecil. 

6. Menuntut pebelajar untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam 

bentuk suatu produk atau kinerja. 

2.1.1.3 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Adapun langkah-langkah dalam model ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengamati, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. 

Guru meminta peserta didik untuk melakukan kegiatan pengamatan terhadap fenomena 

tertentu, terkait dengan kompetensi dasar yang akan dikembangkannya. 

2. Menanya, memunculkan permasalahan. 

3. Guru mendorong peserta didik untuk merumuskan suatu masalah terkait dengan 

fenomena yang diamatinya. Masalah itu dirumuskan berupa pertanyaan yang bersifat 

problematis. 

4. Menalar, mengumpulkan data. 

Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi (data) dalam rangka 

menyelesaikan masalah, baik secara individu ataupun berelompok, dengan membaca 

berbagai referensi, pengamatan lapangan, wawancara, dan sebagainya. 

5. Mengasosiasi, merumuskan jawaban. 

Guru meminta peserta didik untuk melakukan analisis data dan merumuskan jawaban 

terkait dengan masalah yang mereka ajukan sebelumnya. 

6. Mengomunikasikan. 

Guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan jawaban atas permasalahan 

yang mereka rumuskan sebelumnya. Guru juga membantu peserta didik melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang dilakukan. 
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2.1.1.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis Masalah memiliki beberapa kelebihan (Abbudin, 2011. h. 250), 

di antaranya: 

1. Dapat membuat pendidikan di sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya 

dengan dunia kerja. 

2. Dapat membiasakan peserta didik menghadapi dan memecahkan masalah secara 

terampil, yang selanjutnya mereka dapat gunakan pada saat menghadapi masalah yang 

sesungguhnya dimasyarakat kelak. 

3. Dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir secara kreatif dan menyeluruh, 

karena dalam proses pembelajarannya, para peserta didik banyak melakukan proses 

mental dengan menyoroti permasalahan dari berbagai aspek. 

Menurut (Abbudin, 2011, h. 250), kelemahan model pembelajaran berbasis masalah 

adalah peserta didik sering menemukan kesulitan dalam menentukan permasalahan yang 

sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik, selain itu juga pembelajaran berbasis masalah 

memerlukan waktu yang relatif lebih lama dari pembelajaran konvensional serta tidak jarang 

peserta didik menghadapi kesulitan dalam belajar karena dalam pembelajaran berbasis 

masalah peserta didik dituntut belajar dengan mencari data, menganalisis, merumuskan 

hipotesis dan memecahkan masalah. 

2.1.2 Teknik Probing 

2.1.2.1 Pengertian Teknik Probing 

Menurut (Miftahul, 2013, h. 281) Probing adalah penyelidikan dan pemeriksaan. 

Pembelajaran Probing adalah pembelajaran dengan menyajikan serangkaian pertanyaan yang 

sifatnya menuntun dan menggali gagasan peserta ddik sehingga dapat melejitkan proses 

berfikir yang mampu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman peserta didik dengan 

pengetahuan baru yang sedang dipelajari.  
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Dengan teknik pembelajaran ini proses tanya jawab dilakukan dengan menunjuk 

peserta didik secara acak sehingga setiap peserta didik mau tak mau harus berpartisipasi aktif, 

peserta didik tidak bisa menghindar dari proses pembelajaran, setiap saat ia bisa dilibatkan 

dalam proses tanya jawab. Kemungkinan akan terjadi suasana tegang, namun demikian bisa 

dibiasakan untuk mengurangi kondisi tersebut, guru hendaknya memberi serangkaian 

pertanyaan disertai wajah ramah, suara menyejukan, dan nada yang lembut. (Aris Sohimin, 

2014, h. 127). 

2.1.2.2 Tahap-tahap Teknik Probing 

Menurut (Aris Sohimin, 2014, h. 127), aktivitas guru dalam mengkondisikan teknik 

probing meliputi tujuh tahap, sebagai berikut: 

1. Tahap I, menghadapkan peserta didik pada situasi baru, misalnya dengan menunjukkan 

gambar, alat pembelajaran, objek, gejala yang dapat memunculkan teka-teki. 

2. Tahap II, menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya. 

3. Tahap III, Guru mengajukan persoalan kepada peserta didik yang sesuai dengan tujuan 

indikator kepada seluruh peserta didik. 

4. Tahap IV, menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya. 

5. Tahap V, menunjuk salah satu peserta didik untuk menjawab pertanyaan. 

Jika jawabannya tepat, guru meminta tanggapan kepada peserta didik lain tentang 

jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh peserta didik terlibat dalam kegiatan 

yang sedang berlangsung. Namun, jika peserta didik tersebut mengalami kemacetan 

jawaban, dalam hal ini jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat, atau diam, guru 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya merupakan petunjuk jalan 

penyelesaiain jawaban. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang menuntut peserta didik 
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berfikir pada tingkat yang lebih tinggi, sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan 

kompetensi dasar atau indicator. Petanyaan yang dilakukan pada langkah keenam ini 

sebaiknya diajukan pada beberapa peserta didik yang berbeda agar seluruh peserta didik 

terlibat dalam seluruh kegiatan Probing.  

6. Tahap VI, guru mengajukan pertanyaan akhir pada peserta didik berbeda untuk lebih 

menekankan bahwa indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh peserta 

didik. 

2.1.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Teknik Probing 

Menurut (Aris Sohimin, h. 128-129), kelebihan teknik probing adalah sebagai berikut: 

1. Mendorong peserta didik aktif berfikir. 

2. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas 

sehingga guru dapat menjelaskan kembali. 

3. Perbedaan pendapat antara peserta didik dapat dikompromikan atau diarahkan. 

4. Pertanyaan dapat menarik dan memutuskan perhatian peserta didik, sekalipun ketika itu 

peserta didik sedang ribut atau ketika sedang mengantuk hilang rasa kantuknya. 

5. Sebagai cara meninjau kembali (review) bahan pelajaran yang sudah lampau. 

Menurut (Aris Sohimin, h. 128-129), kekurangan dari teknik probing ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam jumlah peserta didik yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk 

memberikan pertanyaan pada setiap peserta didik. 

2. Peserta didik merasa takut, apalagi guru kurang dapat medorong peserta didik untuk 

berani, dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, melainkan akrab. 

3. Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah 

dipahami oleh peserta didik. 
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4. Waktu sering banyak terbuang apabila peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan 

samapi dua atau tiga orang. 

5. Dapat menghambat cara berpikir anak bila tidak/kurang pandai membawakan diri, 

misalnya guru meminta peserta didiknya menjawab persis seperti yang dia kehendaki, 

kalau tidak dinilai salah.  

6. Sulit merencanakan waktu yang diperlukan secara tepat untuk setiap jenis kegiatan. Pada 

saat pembelajaran, kadang-kadang ada jawaban peserta didik yang menyimpang dari 

yang diinginkan oleh guru sehingga guru terpaksa menyusun pertanyaan baru yang lain 

untuk menyesuaikan dengan jawaban peserta didik tersebut. Dan untuk menyusun 

pertanyaan yang baru itu tidak mudah dilakukan secara cepat. 

7. Sulit merencanakan serangkaian pertanyaan untuk diajukan satu persatu sampai selesai. 

Karena apabila salah satu pertanyaan itu dujawab salah satu atau tidak tepat oleh peserta 

didik, lalu guru mrngajukan pertanyaan baru yang lain, maka petanyaan berikutnya yang 

telah direncanakan itu tidak dipakai. 

8. Sulit menghindari jawaban serempak dari peserta didik. Setelah dicoba mengatasinya 

dengan cara meningkatkan pertanyaan ke tingkat yang lebih. 

2.1.3 Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Belajar 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan secara etimologis belajar memiliki arti 

“berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”. Definisi ini memiliki pengertian bahwa 

belajar adalah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. 

Usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai 

sebelumnya. 
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Belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang kompleks. Sebagai 

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh peserta didik sendiri. Peserta didik adalah penentu 

terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Proses terjadi berkat peserta didik memperoleh 

sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan yang dipelajarai oleh peserta didik 

berupa keadaan alam, benda-benda, hewan, tumbuhan, manusia, atau hal-hal yang dijadikan 

bahan belajar.  

2.1.3.2 Tujuan Belajar 

Menurut (Nununk Suryani, 2012, h. 39), tujuan belajar adalah komponen pertama 

yang harus ditetapkan dalam proses pembelajaran karena berfungsi sebagai indikator 

keberhasilan pembelajaran. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Menurut (Ahmad Susanto, 2014, h. 5), mengatakan bahwa hasil belajar sangat erat 

hubungannya dengan belajar atau pembelajaran. Setelah diketahui uraian tentang konsep 

belajar dapat dipahami bahwa makna hasil belajar kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar, biasanya guru menetapkan tujuan belajar. 

Pada pendidik dan guru terbantu untuk merumuskan tujuan belajar yang akan dicapai 

dengan rumusan yang mudah dipahami, yaitu dengan menggunakan Taksonomi Bloom. 

Berpijak pada Taksonomi Bloom ini para praktisi pendidikan dapat merancang program-

program pembelajarannya. Hasil belajar dapat diketahui melalui evaluasi. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Sunal, bahwa evaluasi merupakan proses penggunaan informasi untuk 

membuat pertimbangan seberapa efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan peserta 

didik. 

2.1.4.1 Macam-macam Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Groloud adalah suatu hasil yang diharapkan dari pembelajaran 

yang telah ditetapkan dalam rumusan perilaku tertentu. Menurut Sudijarto, hasil belajar 
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adalah tingkat pernyataan yang dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. 

Menurut Benjamin S Bloom ada tiga ranah (domain) hasil belajar, yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), 

compherension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), aplicaton (menerapkan), 

analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengeorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah 

receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), valuing (nilai), organization 

(organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotorik meliputi initiatory, pre-

routine, dan routinized. Psikomotorik juga mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, 

sosial, manajerial, dan intelektual. Sementara, menurut Lindgren hasil pembelajaran meliputi 

kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. Berdasarkan penjelasan hasil belajar di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa hasil belahar hasil keseluruhan yang dicapai oleh peserta 

didik dalam proses belajar mengajar, yakni mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai peserta didik secara menyeluruh diperanguhi ua faktor 

utama, yakni faktor alam diri peserta didik itu sendiri (faktor internal), dan faktor yang dating 

dari luar diri peserta didik (faktor eksternal). 

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi proses dan hasil belajar anatara lain: 

(Muhibbin Syah, 2010, h. 131-134) 

1. Sikap peserta didik 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi efektif berupa kecenerungan untuk 

mereaksi dengan cara yamg relative tetap terhadap objek orang, barang dan sebagainya. 
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2. Minat peserta didik 

Minat dapat memperanguhi kualitas pencapaian hasil belajar peserta didik dalam bidang-

bidang studi tertentu. Guru dalam kaitan ini seharusnya berusaha membangkitkan inat 

peserta didik untuk menguasai pengetahuan yang terkandung dalam bidang studinya 

dengan cara yang lebih kurang sama dengan kiat membangun sikap positif. 

3. Motivasi peserta didik 

Motivasi adalah keadaan inernal organisme baik manusia maupun hewan yang 

mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dalam perkembangannya selanjutnya motivasi 

dibedakan menjadi dua macam yaitu motivasi intrinsic dan motivasi ekstrintik. 

4. Inteligensi 

Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psiko-psiko untuk 

mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri engan lingkungan dengan cara yang tepat. 

Tingkat kecerdasan atau intelegensi (IQ) peserta didik tak dapat diragukan lagi, sangat 

menentukan tingkat keberhasilan belajar peserta didik. Ini bermakna, semakin tinggi 

kemampuan intelegensi seorang peserta didik maka semakin besar peluangnya untuk 

meraih sukses. 

5. Bakat peserta didik 

Bakat diartikan sebagai kemampuan inividu untuk melakukan tugas tertentu tanpa 

banyak bergantung pada upaya pendidikan dan pelatihan. Bakat akan dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar bidang-bidang studi tertentu. 

Faktor eksternal yang menentukan pencapaian hasil belajar diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Keluarga 

Keluarga adalah ayah, ibu dan anak-anak serta keluarga yang menjadi penghuni rumah. 

Faktor orang tua yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam 
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belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau 

kurang perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, akrab 

atau tidaknya hubungan orang tua dengan anak-anak, tenang atau tidaknya situasi dalam 

rumah, semuanya itu turut mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak. Di samping itu, 

faktor keadaan rumah juga turut mempengaruhi keberhasilan belajar. 

2. Sekolah 

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar. 

Kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, 

keadaan fasilitas atau perlengkapan di sekolah, keadaan ruangan jumlah murid per kelas, 

pelaksanaan tata tertib sekolah, dan sebagainya. 

3. Masyarakat 

Kondisi masyarakat juga menentukan prestasi belajar. Bila di sekitar tempat tinggal 

keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang berpendidikan, terutama anak-

anaknya rata-rata bersekolah tinggi dan moralnya baik, hal ini akan mendorong anak 

lebih giat belajar. Tetapi sebaliknya, apabila tinggal di lingkungan banyak anak-anak 

yang nakal, tidak bersekolah dan pengangguran, hal ini akan menunjang sehingga 

motivasi belajar berkurang. 

4. Lingkungan Sekitar 

Suasana lingkungan tempat tinggal, juga sangat penting dalam mempengaruhi prestasi 

belajar. Keadaan lingkungan, bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim 

dan sebagainya. 

Menurut (Oemar, 2015, h. 85), tujuan belajar adalah perangkat hasil yang hendak 

dicapai setelah peserta didik melakukan kegiatan belajar. 
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2.1.4.3 Pengukuran Hasil Belajar 

2.1.4.3.1 Pengukuran Ranah Kognitif 

Penilaian terhadap hasil belajar penguasaan materi bertujuan untuk mengukur 

penguasaan dari pemilihan konsep dasar keilmuan berupa materi-materi esensial sebagai 

konsep fungsi dan prinsip utama. Konsep kunci dan prinsip utama keilmuan tersebut harus 

dimiliki dan dikuasai peserta didik secara tuntas, bukan hanya dalam bentuk hafalan. Ranah 

kognitif ini merupakan ranah yang lebih banyak melibatkan kegiatan mental. Pada ranah ini 

terdapat enam jenjang berpikir mulai dari yang tingkat rendah sampai tinggi, yakni: (1) 

mengingat, (2) mengetahui (3) menerapkan, (4) menganalisis, (5) mengevaluasi, (6) 

menciptakan. 

Kemampuan-kemampuan yang termasuk domain kognitif oleh Bloom dkk 

dikategorikan lebih terinci secara hierakis kedalam enam jenjang kemampuan yakni 

hafalan/ingatan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), evaluasi (C5), dan 

penciptaan (C6). (Ahmad Sofyan, 2006, h.15). 

2.1.4.3.2 Pengukuran Ranah Afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif 

mencakup watak perilaku seperti, perasaan minat, sikap, emosi, dan nilai-nilai. Ciri-ciri hasil 

belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Seperti 

perhatiannya terhadap mata pelajaran, kedisplinannya dalam mengikuti mata pelajaran 

disekolah, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran yang 

diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya kepada guru dan sebagainya. (Nana Sudjana 

dan Ibrahim, 2007, h. 267). 

Penilaian afektif adalah setiap metode yang digunakan untuk mengungkap bagaimana 

seorang peserta didik merasakan tentang dirinya, persepsi tentang citra dirinya, apa yang 

berpengaruh terhadap perilakunya didalam masyarakat, kelas, dan rumahnya. Seperti halnya 
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dalam bentuk-bentuk penilaian yang lain, asesmen afektif dimulai dari perumusan dengan 

tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam ranah afektif dibuat dengan kriteria yang 

sama seperti halnya tujuan pembelajaran pada ranah kognitif. Penilaian bertujuan menilai 

hasil belajar. Sasaran hasil belajar afektif adalah sikap, nilai, preferensi, konsep diri 

akademik, control diri, pengembangan emosi, lingkungan kelas, minat, opini, motivasi, 

hubungan sosial, dan pengembangan moral. (Ismet Basuki dan Hariyanto, 2015, h. 184). 

Kompetensi sikap dibagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan 

pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan 

pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung 

jawab. Kompetensi sikap spiritual mengacu pada KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi, secara afektif dengan lingkungan sosial dan alam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya. (Alimuddin, 2014, h. 25). 

2.1.4.3.3 Pengukuran Ranah Psikomotorik 

Penilaian psikomotorik dicirikan oleh adanya aktivitas fisik dan keterampilan kinerja 

oleh siswa serta tidak memerlukan penggunaan kertas dan pensil.ranah psikomotor 

berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang 

melibatkan otot dan kekuatan fisik. 

Kegiatan belajar yang banyak berhubungan dengan ranah psikomotor adalah praktik 

dilapangan. Dalam kegiatan praktik itu juga ada ranah kognitif dan afektifnya. Tetapi hanya 

sedikit jika dibandingkan ranah psikomotoriknya. Dalam hal ini, guru melakukan pengamatan 

untuk menilai dan menemukan kerjasama kelompok dinilai keterampilan kerjasama siswa 

serta keterampilan kepemimpinan siswa (Basuki & Hariyanto, 2015, h. 209-210). 

2.1.5 Pembelajaran 
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Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, dimana terdapat 

interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hiup sebagai produknya. 

Dalam makna yang lebih kompleks pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang 

guru untuk membelajarkan peserta didiknya (mengarahkan interaksi peserta didik dengan 

sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. (Trianto, 2010, h. 17) 

Sementara Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa secara 

seksama engan maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil guna. Dalam pengertian 

lainnya, Miarso mendefinisikan pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan 

secara dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, 

serta pelaksanaannya terkendali. (Evelina Siregar dan Hartini Nara, h. 12-13). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah 

suatu proses kegiatan belajar mengajar yang melibatkan guru dan peserta didik secara sengaja 

guna mencapai tujuan yang ditetapkan. 

2.1.6 Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya jawab merupakan cara menyajikan bahan ajar bentuk pertanyaan-

pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan. Pertanyaan-pertanyaan bisa 

muncul dari guru, bisa juga dari peserta didik, demikian halnya jawaban yang muncul bisa 

dari guru maupun dari peserta didik. Pertanyaan digunakan untuk merangsang aktivitas dan 

kreativitas peserta didik. Karena itu, mereka harus didorong untuk mencari dan menemukan 

jawaban yang tepat dan memuaskan. Dalam mencari dan menemukan jawaban atas 

pertanyaan tersebut peserta didik berusaha menghubungkan pengetahuan dan pengalaman 

yang telah dimilikinya dengan pertanyaan yang akan dijawabnya. 
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Beberapa kelebihan metode Tanya Jawab antara lain: 

1. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menerima penjelasan lebih 

lanjut. 

2. Guru dapat dengan segera mengetahui kemajuan peserta didiknya dari bahan yang telah 

diberikan. 

3. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan agak baik dari murid dapat mendorong guru untuk 

lebih memahami lebuh mendalam dan mencari sumber-sumber lebih lanjut. 

4. Teknik yang efektif memiliki nilai positif dalam melatih anak agar berani 

mengemukakan pendapatnya dengan lisan secara teratur. 

5. Mendorong murid lebih aktif dan bersungguh-sungguh, dalam arti murid yang biasanya 

segan mencurahkan perhatian akan lebih berhati-hati dan aktif mengikuti pelajaran. 

Beberapa kelemahan dari metode Tanya Jawab anatara lain: 

1. Pemakaian waktu lebih banyak jika dibandingkan dengan metode ceramah. Jalan 

pelajaran lebih lambat dari metode ceramah, sehingga kadang-kadang menyebabkan 

bahan pelajaran tidak dapat dilaksanakan menurut yang ditetapkan. 

2. Adanya kemungkinan terjadi perbedaan pendapat antara guru dan murid. Hal ini terjadi 

karena pengalaman murid berbeda dengan guru. 

3. Kadang terjadi penyimpangan masalah dari pokok bahasan. Karena adanya mis 

interprestasi antara yang menyajukan pertanyaan (guru) dan yang menjawab pertanyaan 

(murid). 

4. Waktu yang tersedia seringkali tidak mencukupi untuk suatu proses Tanya jawab secara 

relatif utuh dan sempurna  sesuai rencana. 

5. Kurang dapat secara cepat merangkum bahan-bahan pelajaran. 

6. Kemungkinan terjadi penyimpangan perhatian anak, terutama apabila terdapat jawaban 

yang kebetulan menarik perhatiannya, padahal bukan sasaran yang dituju. 
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2.1.6 Gelombang Bunyi 

2.1.6.1 Pengertian Gelombang Bunyi 

Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal dan mekanik yang dapat merambat 

melalui zat-zat padat, cair, maupun gas. (Halliday, dkk. 2010). 

Gelombang berdasarkan medium perambatannya dibagi menjadi dua, yaitu: 

(Supardianingsih, 2015, h.36). 

1. Gelombang mekanik 

Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. 

Contoh: gelombang bunyi, gelombag air laut, dan gelombang tali. 

2. Gelombang elektromagnetik 

Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium 

untuk merambat. Gelombang elektromagnetik memiliki dua arah getar yang saling 

orthogonal, yaitu medan magnet dan medan listrik. Contoh: cahaya tampak, gelombang radio, 

dan sinar X. 

Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya gelombang dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Gelombang transversal 

Gelombang transversal memiliki arah getar tegak lurus dengan arah rambatnya. 

Contoh : cahaya tampak, gelombang air laut, dan gelombang tali.  

 

2. Gelombang longitudinal 

Gelombang longitudinal memiliki arah getar sejajar dengan arah rambatnya. Contoh : 

gelombang bunyi dan slinki yang ditekan sejajar badannya.  

 Gelombang berdasarkan amplitudonya dibagi menjadi dua, yaitu:  

1. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya selalu 

tetap. 
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2. Gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya selalu 

berubah-ubah.  

Dari semua gelombang mekanik yang ada di alam, yang paling penting dalam 

kehidupan kita sehari-hari adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal dalm 

sebuah medium, biasanya udara, dinamakan gelombang bunyi. Alasannya adalah bahwa 

telinga manusia sangat peka dan dapat mendeteksi gelombang bunyi walau intensitasnya 

sangat rendah.   

Selain kegunaannya dalam berkomunikasi melalui pembicaraan, telinga kita juga 

dapat menangkap beribu-ribu isyarat mengenai lingkungan kita, mulai dari bunyi yang 

menyenangkan dari makanan yang sedang dipersiapkan sampai ke bunyi peringatan dari 

sebuah mobil yang mendekat. 

Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang berbentuk gelombang 

longitudinal, yaitu  gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarnya. 

Gelombang bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, benda yang bergetar disebut sumber 

bunyi. Karena bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, maka kuat kerasnya bunyi 

tergantung pada amplitudo getarannya. 

2.1.6.2 Sifat-sifat Gelombang Bunyi 

Bunyi sebagai gelombang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat dari 

gelombang. Sifat-sifat bunyi yaitu :  

1. Dapat dipantulkan (refleksi)  

Bunyi dapat dipantulkan terjadi apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras, 

seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Contoh : suara kita yang 

terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pemantulan bunyi yang mengenai dinding gua.  

2. Dapat dibiaskan (refraksi)  
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Refraksi adalah pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas 

antara dua medium yang berbeda. Contoh : pada malam hari bunyi petir terdengar lebih keras 

daripada siang hari karena pembiasan gelombang bunyi.  

3. Dapat dipadukan (interferensi)  

Interferensi adalah sampainya dua buah sumber bunyi yang koheren ke telinga kita. 

Contoh : dua pengeras suara yang dihubungkan pada sebuah generator sinyal (alat 

pembangkit frekuensi audio) dapat berfungsi sebagai dua sumber yang koheren.  

4. Dapat dilenturkan (difraksi)  

Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah 

sempit. Contoh : kita dapat mendengar suara orang diruangan berbeda dan tertutup, karena 

bunyi melewati celah-celah sempit yang bisa dilewati bunyi. 

 

2.1.6.3 Syarat Terjadinya Bunyi 

Sebuah bunyi dapat kita dengan karena adanya 3 hal, yakni sebagai berikut:  

1. Adanya sumber bunyi, sumber bunyi dihasilkan dari suara yang bergetar. Contohnya 

bunyi yang timbul dari karet gelang yang  dipetik maupun bunyi dari gendang yang 

ditabuh. 

2. Adanya medium perantara, medium adalah zat perantara merambatnya bunyi. 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa bunyi merupakan gelombang mekanik yang dapat 

merambat dengan adanya medium perantara. Bunyi tidak akan merambat tanpa adanya 

medium perantara. Bunyi dapat merambat melalui medium perantara udara, zat padat 

maupun zat cair.  

3. Adanya penerimaan bunyi, yang dimaksud penerima bunyi disini adalah telinga kita. 

Telinga manusia mampu mendengar antara 20 Hz-20.000 Hz, jika lebih dari itu telinga 

kita akan merasakan sakit. 
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2.1.6.4 Karakteristik Gelombang Bunyi Berdasarkan Frekuensinya 

Berdasarkan frekuensinya Bunyi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :  

1. Gelombang ultrasonik (ultrasonic wave) merupakan gelombang bunyi yang rentang 

frekuensinya > 20.000 Hz. Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik : Paus, 

Lumba- lumba, Tikus, Katak, Belalang dan kelelawar. 

2. Gelombang audiosonik (audiosonic wave) merupakan satu-satunya bunyi yang kita 

dengar dengan baik, yaitu frekuensi antara 20 Hz - 20.000 Hz. Contoh hewan yang dapat 

mendengar bunyi audiosonik : Sapi, Kambing, Orangutan. 

3. Gelombang infrasonik (infrasonic wave) merupakan gelombang bunyi yang frekuensinya 

< 20 Hz. Contoh : gelombang bunyi yang disebabkan oleh halilintar, gempa bumi, dan 

gunung berapi. (Marthen K anginan, 2018, h.433-34.) 

2.1.6.5 Cepat Rambat Bunyi 

Seperti gelombang lainnya, kecepatan gelombang bunyi berhubungan dengan 

seberapa cepat gangguan dari gelombang bunyi dilewatkan dari satu partikel ke partikel 

lainnya, secara umum ditentukan sebagai berikut: 

t

s
v 

                                                  …(2.1)
 

dengan: 

v = cepat rambat bunyi (m/s) 

s = jarak yang ditempuh bunyi (m) 

t = waktu (s) 

 

2.1.6.7 Sumber Bunyi 

2.1.6.7.1 Senar/dawai 

Alat getar yang ada pada gitar maupun biola disebut dengan dawai. Getaran ini akan 

menghasilkan bunyi dengan nada tertentu, bergantung pada jumlah gelombang yang 

terbentuk pada dawai tersebut.  
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2.1.6.7.2 Pipa organ 

Pipa organa adalah sebuah elemen penghasil suara. Pipa tersebut akan beresonansi 

(mengeluarkan suara) pada nada tertentu ketika ada aliran udara yang ditiupkan pada tekanan 

tertentu. 

2.1.6.7.3 Interferensi dan Pelayangan Bunyi 

Secara fisis, ketika gelombang mengalami interferensi konstruktif, maka 

amplitudonya maksimum dan ketika gelombang mengalami interferensi destruktif, maka 

amplitudonya minimum. Pada gelombang bunyi, intensitasnya bergantung pada amplitude 

gelombang. Interferensi dua gelombang bunyi yang memiliki frekuensi sedikit berbeda akan 

menimbulkan peristiwa yang disebut Pelayangan Bunyi. Karena pada peristiwa ini terjadi 

keadaan maksimum dan minimum secara periodik, maka hasilnya akan terdengar bunyi kuat 

dan lemah secara periodik. Dalam hal ini, satu layangan terdiri atas bunyi kuat-lemah-kuat 

atau bunyi lemah-kuat-lemah. (Sunardi and Paramitha, 2016, h.  246-247). 

 

Periode pelayangan yang terjadi adalah setengah dari periode gelombang bunyi 

sehingga secara kuantitatif dapat ditentukan periode pelayangan bunyi dan frekuensinya 

sebagai berikut:

f L = │f1-f2│            …(2.2)

 

 

2.1.6.8 Intensitas Bunyi dan Taraf Intensitas Bunyi 

2.1.6.8.1 Intensitas bunyi 

Gelombang bunyi ketika merambat akan terjadi perpindahan energi dari satu daaerah 

ruang ke daerah ruang lainnya. Laju rata-rata energi per satuan luas yang dipindahkan oleh 

gelombang untuk melewati atau menuju suatu permukaan disebut dengan intensitas bunyi. 
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(Hugh D. Young and Roger A. Fredoom, 2010, h. .63). Persamaan dalam intensitas bunyi 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

A

P
I 

                                                  (2.3)
 

dengan: 

I = Intensitas bunyi (Watt/m
2
) 

P = Laju perpindahan energi gelombang bunyi (Watt) 

A = Luas bidang permukaan (m
2
) 

 

2.1.6.8.2 Taraf Intenstitas Bunyi 

Telinga manusia dapat mendeteksi bunyi dengan intensitas terendah 10
-12 

W/m
2 

dan 

setinggi 1 W/m
2. 

Intensitas bunyi yang lebih rendah dari 10
-12

 W/m
2
 idak dapat didengar oleh 

telinga kita, sedangkan bunyi dengan intensitas yang lebih besar dari 1 W/m
2 

dapat 

menyakitkan dan merusak telinga kita.  Dalam hal ini, intensitas sebesar 10
-12 

W/m
2
 

dinamakan intensitas ambang pendengaran, yaitu intensitas bunyi terkecil yang masih dapat 

didengar oleh teli nga manusia. Sementara iyu, intensitas bunyi sebesar 1 W/m
2
 dinamakan 

intensitas amabng perasaan, yaitu intensitas bunyi terbesar yang masih dapat didengar oleh 

telinga manusia tanpa rasa sakit. (Sunardi, Paramitha,Fisika Untuk Siswa, h.244). 

2.1.6.9 Efek Doppler 

Efek Doppler pertama kali dipikirkan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Austria 

bernama Christian Johann Doppler (1803-1855). Ia mengamati bunyi sirine saat bergerak 

saling mendekati akan terdengar semakin keras dan saat bergerak saling menjauhi akan 

semakin lemah. Peristiwa ini kemudian dinamakan dengan efek Doppler. 

Peristiwa efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang 

bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. 

Contoh efek doppler dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Pada saat sumber suara diam, 

kedua penerima mendengar besar frekuensi yang sama. Saat sumber suara bergerak, salah 
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satu penerima mendengar frekuensi yang lebih besar dari sebelumnya dan penerima lain 

mendengar frekuensi yang lebih kecil dari sebelumnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Gambar efek doppler 

Besar kecilnya frekuensi gelombang yang diterima penerima dapat dihitung dengan 

menggunakan: 

s

s

p

p f
vv

vv
f






                         …(2.4)

 

 

dengan: 

fp = frekuensi gelombang yang diterima pendengar (Hz) 

fs = frekuensi gelombang yang dipancarkan sumber bunyi (Hz) 

v = cepat rambat gelombang bunyi diudara (m/s) 

vp = kecepatan pendengar (m/s) 

vs  = kecepatan sumber bunyi (m/s). 

 

Cepat rambat bunyi diudara v selalu bertanda positif. Komponen-komponen 

persamaan lain berlaku sebagai berikut: 

1)  vs bertanda positif (+) jika sumber bunyi menjauhi pendengar  

2) vs bertanda positif (-) jika sumber bunyi mendekati pendengar  

3) vp bertanda positif (+) jika sumber bunyi mendekati pendengar  

4) vp bertanda positif (-) jika sumber bunyi menjauhi pendengar  

5) vp = 0, jika pendengar diam  

6) vs = 0, jika sumber bunyi diam. 
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2.2 Riset Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Dede Sulaeman “Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Teknik Probing 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Peserta didik MTs”. Terdapat perbedaan 

yang signifikan antara hasil belajar peserta didik yang diajar dengan menggunakan 

pendekatan teknik probing dengan peserta didik yang diajar dengan menggunakan teknik 

konvensional. Rata-rata hasil belajar peserta didik yang diajar dengan menggunakan 

pendekatan teknik probing diperoleh rata-rata 66,43; simpangan baku sebesar 10,56 dan 

varians sebesar 111,52. Sedangkan kelompok peserta didik yang diajar menggunakan 

pendekatan teknik konvensional diperoleh rata-rata 61,36; simpangan baku 8,91 dan 

varians sebesar 79,39. 

2. Sitti mutmainnah dkk. “Penerapan Teknik Pembelajaran Probing Prompting untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Fisika pada Peserta didik Kelas VIII A SMP Negeri 1 

Banawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik pembelajaran 

probing prompting dapat meningkatkan hasil belajar fisika peserta didik kelas VIII A. 

Hal ini dapat dilihat pada siklus II meningkat dari kategori baik dengan peresentase 

88,75% menjadi kategori sangat baik dengan persentase 96,25%. 

3. Keefektifan Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) dengan Teknik Probing 

Prompting Berbantuan CD Pembelajaran Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta 

didik Kelas VII. Kelas VII E SMP Negeri 22 Semarang yang mendapatkan pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) dengan Teknik Probing Prompting berbantuan CD 

pembelajaran telah mencapai KKM klasikal, karena lebih dari 75% peserta didik 

mencapai nilai 75. 
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Dari beberapa penelitian yang relevan yang telah dikemukakan menunjukkan adanya 

persamaan-persamaan diantara aspek yang diteliti berkaitan dengan hasil belajar peserta didik 

dengan menggunakan teknik probing. Disamping itu erdapat perbedaan penelitian yang 

dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dimana masalah-

masalah yang ada di lokasi penelitian juga tentu berbeda. Dalam penelitian ini penulis 

meneliti pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan teknik 

probing terhadap hasil belajar fisika peserta didik dengan materi gelombang bunyi.  

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang 

penting. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel 

yang akan diteliti. (Sugiyono, 2016,  h.60). 

 

Dalam penelitian ini pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan menggunakan teknik probing, sedangkan pada kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran model konvensional. Peneliti mengajar sesuai dengan RPP yang 

telah disusun menggunakan langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah. 

Sebelumnya peneliti memberi pretest, dan setelah pembelajaran dilakukan evaluasi berupa 

posttest dengan soal yang sama diharapkan berpengaruh terhadap hasil belajar pada materi 

gelombang bunyi. Adapun kerangka pemikiran menggunakan diagram aliran dari penelitian 

ini sebagai  berikut: 
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Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir  

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan. Belum didasrkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empiris dengan data. (Sugiyono, 2015, h. 96). 

Dalam hipotesis ini peneliti ini akan memberikan jawaban sementara atas 

permasalahan yang telah dikemukakan diatas. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah 

terdapat hasil perbedaan signifikan antara hasil belajar fisika dengan menggunakan model 
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pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan teknik probing pada peserta didik kelas 

XI SMA Negeri11 Kendari. 

H0 : Tidak terdapat pengaruh hasil belajar fisika dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan teknik probing pada peserta didik 

kelas XI SMA Negeri 11 Kendari. 

Hα : Terdapat pengaruh hasil belajar fisika dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan teknik probing pada peserta didik 

kelas XI SMA Negeri 11 Kendari. 

 


