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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Deskripsi Teori 

2.1.1. Konsep tentang Hasil Belajar 

2.1.1.1. Pengertian Belajar 

Hasil belajar terdiri  dari  dua  kata  yaitu:  hasil dan belajar. Hasil berarti 

sesuatu yang diadakan oleh usaha-usaha, sedangkan pengertian belajar adalah 

merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu 

bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap (Mulyono, 2012). 

Menurut kamus bahasa indonesia menjelaskan pengertian belajar adalah 

“Interaksi individu dengan lingkungannya yang membawa perubahan sikap, 

tindak perbuatan dan perilaku (Machud, 2006). Sedangkan secara fisiologi belajar 

menrupakan suatu poses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari interaksi dari lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Perubahan-perubahan tersebut dinyatakan dalam seluruh aspek tingkah laku 

(Abdurahman, 1994). 

Menurut Oemar Hamalik menyatakan bahwa “hasil belajar itu dapat 

terlihat dari terjadinya perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk juga 

perbaikan perilaku (Hamalik, 2001). Sehingga dengan belajar seorang siap 

menghadapi perkembangan zaman yang begitu pesat. Belajar menurut pengertian 

psikologi merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 
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hidupnya, pendapat tersebut didukung oleh penjelasan Slameto bahwa: “Belajar 

ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatuperubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2010). 

Beberapa ahli mengemukakan pengertian belajar dalam memberikan 

gambaran tentang pengertian belajar.Reber mendefinisikan belajar dalam 2 

pengertian. Pertama, belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan dan kedua, 

belajar sebagai perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai 

hasil latihan yang diperkuat (Sugihartono, 2007). 

Sugihartono mendefinisikan belajar secara lebih rinci, dimana belajar 

merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Sugihartono, 2007) 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Abin Syamsudin mendefinisikan bahwa 

belajar adalah perbuatan yang menghasilkan perubahan perilaku dan pribadi 

(Semiawan, 1999:55). Dan pendapat tersebutdi perkuat oleh Garry & Kingsley 

yang mendefinisikan belajar adalah proses tingkah laku (dalam arti luas) 

ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan (Kartadinata, 1998). 

Sedangkan James O Whittaker, merumuskan belajar sebagai proses 

dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. 

Begitu pula dengan Slameto juga merumuskan pengertian belajar.Menurutnya 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan (Endramawan, 2016) 
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Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. 

Perubahan sebagai hasil dari berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, 

pemahaman sikap, tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan serta 

perubahan aspek-aspek lain yang ada pada diri individu sebagai pelajar. 

Dalam perspektif teori kognitif, belajar merupakan peristiwa mental,bukan 

peristiwa behavioral meskipun hal-hal yang bersifat behavioral tampaklebih nyata 

hampir dalam setiap peristiwa belajar.Perilaku individu bukansemata-mata respon 

terhadap yang ada melainkan yang lebih penting karenadorongan mental yang 

diatur oleh otaknya. Belajar adalah proses mental yangaktif untuk mencapai, 

mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Belajarmenurut teori kognitif adalah 

perseptual.Tingkah laku seseorang ditentukanoleh persepsi serta pemahamannya 

tentang situasi yang berhubungan dengantujuan belajarnya.Belajar merupakan 

perubahan persepsi dan pemahaman yangtidak selalu dapat terlihat sebagai 

tingkah laku yang nampak. Teori kognitifmenekankan belajar sebagai proses 

internal. Belajar adalah aktivitas yangmelibatkan proses berfikir yang sangat 

kompleks (Suprijono, 2009) 

Konsep perkembangan kognitif juga dikembangkan Jerome 

Bruner.Berangkat dari pemahaman bahwa proses belajar adalah adanya 

pengaruhkebudayaan terhadap tingkah laku individu, maka perkembangan 

kognitifindividu terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh caranya 

melihatlingkungan. Tahap itu meliputi enactive, iconic, dan symbolic. 



15 
 

 
 

a. Tahap enaktif yaitu individu melakukan aktivitas-aktivitas dalamupayanya 

memahami lingkungan sekitarnya. Memahami duniasekitarnya dengan 

pengetahuan motorik. 

b. Tahap ikonik yaitu individu memahami objek-objek atau dunianyamelalui 

gambar dan visualisasi verbal. Memahami dunia sekitarnyadengan bentuk 

perumpamaan dan perbandingan. 

c. Tahap simbolik yaitu individu telah mampu memiliki ide-ide ataugagasan-

gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannyadalam 

berbahasa dan logika. Memahami dunia sekitarnya melalui symbol symbol 

bahasa, logika, matematika dsb 

d. Singkatnya, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan 

mengemukakanbeberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang 

tepat, dapatmemberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi.  

2.1.1.2. Teori Belajar Kontruktivisme 

Aliran ini dikembangkan oleh Jean Piaget.melalui teori 

perkembangan kognitif, Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan 

merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungannya. 

Artinya pengetahuan merupakan suatu proses, bukan suatu barang. Menurut 

piaget, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide 

baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga dapat terbentuk 

pengertian baru. 
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Aliran ini dikembangkan oleh Jean Piaget.melalui teori 

perkembangan kognitif, Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan 

merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungannya. 

Artinya pengetahuan merupakan suatu proses, bukan suatu barang. Menurut 

piaget, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide 

baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga dapat terbentuk 

pengertian baru. 

Piaget juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi 

oleh tiga proses dasar, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi 

adalah perpaduan data baru dengan struktur kognitif yang telah 

dimiliki.Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif terhadap situasi 

baru.dan ekuilibrasi adalah penyesuaian kembali yang secara terus menerus 

dilakukan antara asimilasi dan akomodasi (Zulkifli, 2014). 

Kesimpulannya adalah aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan 

mutlak diperoleh dari dari hasil kontruksi kognitif dalam diriseseorang, 

melalui pengalaman yang diterima lewat panca indra, yaitu indra penglihatan, 

pendengaran, peraba, penciuman dan perasa.  

2.1.1.3. Ciri – Ciri Belajar  

Suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan sebagai hasil dari berbagai bentuk seperti perubahan 

pengetahuan, pemahaman sikap, tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, 
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kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain, maka ada beberapa perubahan 

tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar sebagai berikut : 

1. Perubahan yang terjadi secara sadar 

Seorang yang dalam proses belajar akan menyadari terjadinya perubahan 

atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan 

dalam dirinya. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat continue dan fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

berlangsung secara berkesinambungan tidak statis.Suatu perubahan yang 

terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi 

kehidupan atau proses belajar berikutnya. 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Dalam perubahan belajar, perubahan- perubahan itu senantiasa 

bertambah dan bertujuan untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan bersifat sementara atau terjadi temporer terjadi hanya untuk 

beberapa  saat saja seperti berkeringat, keluar air mata, menangis dan 

sebagainya. Perubahan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai purubahan 

dalam arti belajar.Perubahan terjadi karena proses belajar bersifat menetap 

atau permanen. 
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5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau teratur  

Perubahan tingka laku terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. 

Perubahan belajar terarah kepada perubahan tingka laku yang benar-benar 

disadari. 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar 

meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku jika seseorang belajar sesuatu 

sebagai hasil ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh 

dalam sikap keterampilam, pengetahuan dan kebiasaannya (Daryanto, 2009). 

2.1.1.4. Prinsip- prinsip Belajar 

Prinsip-prinsip belajar yang dapat dilaksanakan dalam situasi dan 

kondisi yang berbeda dan oleh setiap peserta didik secara individual adalah 

sebagai berikut: (Slameto, 2010). 

1. Berdasar prasyarat yang diperlukan untuk belajar. Dalam belajar peserta 

didik diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat dan membimbing 

untuk mencapai tujuan intruksional. 

2. Sesuai hakikat belajar. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan 

antara pengertian yang lain) sehingga mendapat pengertian yang 

diharapkan stimulus yang diberikan dapat menimbulkan respon yang 

diharapkan. 

3. Sesuai materi atau bahan yang akan dipelajari. Belajar bersifat 

keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur penyajian yang bisa 

ditangkap pengertiannya.  
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4. Syarat keberhasilan belajar Belajar memerlukan sarana yang cukup, 

sehingga peserta didik dapat belajar dengan tenang.  

2.1.1.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat 

dibedakan menjadi tiga macam, yakni: 

1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni kondisi jasmani dan rohani 

siswa.  

2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di 

sekitar siswa.  

3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.  

Dalyono mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

sebagai berikut:  

1. Faktor internal (yang berasal dari dalam diri)  

1) Kesehatan  

2) Intelegensi dan bakat  

3) Minat dan motivasi  

4) Cara belajar  

2. Faktor eksternal (yang bersal dari luar diri) 

1) Keluarga 

2) Sekolah 

3) Masyarakat 

4) Lingkungan sekitar.  

Ngalim Purwanto, dalam bukunya Psikologi Pendidikan mengatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, dibedakan menjadi dua 

golongan:  

1. Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri atau yang kita sebut 

dengan faktor individual. Yang termasuk faktor individual antara 

lainfaktor kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi dan 

faktor pribadi. 

2. Faktor yang ada diluar individu atau yang kita sebut faktor sosial. Yang 

termasuk faktor sosial antara lain: faktor keluarga (rumah tangga), guru 

dan cara mengajarnya, alatalat yang dipergunakan dalam belajar mengajar, 

lingkungan dan kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang 

mempengaruhi belajar dapat dibagi ke dalam dua faktor yaitu: pertama faktor 

internal, antara lain: kondisi jasmani dan rohani siswa, kematangan/pertumbuhan, 

kecerdasan, minat, latihan dan kebiasaan belajar, motivasi pribadi dan konsep 
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diri.Kedua faktor eksternal, antara lain: pendekatan belajar, kondisi keluarga, guru 

dan cara mengajarnya, kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial. 

2.1.2. Hasil Belajar Biologi 

2.1.2.1. Pengertian pembelajaran biologi  

Biologi mempelajari tentang struktur fisik dan fungsi alat-alat tubuh 

manusia serta mempelajari sekitar lingkungan.Serta memiliki kekhasan dalam 

mengembangkan berfikir logis melalui klasifikasi. Seorang guru biologi perlu 

memotivasi siswanya agar senang belajar biologi, memberi penguatan dan 

memperlihatkan bahwa belajar biologi yang baik bukan dengan cara menghafal 

Berikut merupakan ciri-ciri sains antara lain : 

1) Obyek kajian berupa benda konkrit dan dapat ditangkap indera. 

2) Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris (pengalaman nyata). 

3) Memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. 

4) Menggunakan cara berfikir logis, yang bersifat deduktif artinya berfikir 

dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menjadi ketentuan 

khusus.  

5) Hasil berupa hukum-hukum yang berlaku umum, dimanapun 

diberlakukan (Nuryani, 2003). 

Biologi juga merupakan cabang sains yang mempelajari berbagai 

permasalahan makhluk hidup. Dalam mempelajari sains terdiri dari 3 komponen 

yaitu: 
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1) Sikap Ilmiah  

Merupakan sikap yang harus dimiliki untuk berlaku obyektif dan jujur saat 

mengumpulkan dan menganalisa data. 

2) Proses Ilmiah  

Merupakan perangkat keterampilan kompleks yang digunakan dalam 

melakukan kerja ilmiah. Didalamnya terdapat Keterampilan proses yang 

terdiri dari:   

a) Mengobservasi : Mencari gambaran atau informasi tentang objek 

penelitian melalui indera.   

b) Menggolongkan : Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi suatu 

permasalahan. 

c) Menafsirkan : Memberikan arti sesuatu fenomena/kejadian 

berdasarkan atas kejadian lainnya.  

d) Mempraktikkan : Memperkirakan kejadian berdasarkan kejadian 

sebelumnya serta hukum-hukum yang berlaku.  

3) Produk ilmiah   

Dengan menggunakan sikap dan proses ilmiah, para ahli memperoleh 

penemuan-penemuan yang dapar berupa fakta atau teori. Produk ilmiah 

sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu dan teknologi. 

Kurikulum biologi menyediakan berbagai pengalaman belajar, untuk 

memahami konsep dan proses sains. Fungsi dan tujuan mata pelajaran bilogi yaitu 

menanamkan kesadaran terhadap keindahan dan keteraturan alam, sehingga siswa 
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dapat meningkatkan penguasaan sains dan teknologi. Tujuan dalam mempelajari 

biologi yaitu : 

a) Memahami konsep dan saling keterkaitan antara salingtemas.  

b) Mengembangkan keterampilan dasar biologi untuk menumbuhkan nilai 

dan sikap ilmiah.  

Menerapkan konsep biologi untuk menghasilkan karya teknologi yang 

berkaitan dengan kebutuhan manusia. 

2.1.2.2. Karakteristik Biologi Sebagai Ilmu 

Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna 

karena diberi akal pikiran.Dengan akal pikiran, manusia senantiasa memiliki 

sifat ingin tahu sehingga terciptalah berbagai macam ilmu pengetahuan salah 

satu ilmuyang berkaitan dengan makhluk hidup yaitu biologi.Biologi berasal 

dari kata Bios artinya hidup logos artinya ilmu.Jadi biologi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang makhluk hidup. 

Adapun karakteristik ilmu pengetahuan biologi yaitu:  

a) Objek kajian berupa benda konkret dan dapat di tangkap oleh panca indra 

b) Di kembangkan berdasarkan pengalaman empiris (nyata)  

c) Memiliki langkah-langkah sistematis (Suda, 2015). 

2.1.3. Model Pembelajaran 

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentukpembelajaran 

yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikansecara khas oleh 
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guru.Dengan kata lain, model pembelajaran merupakanbungkus atau bingkai 

dari penerapan suatu pendekatan, metode, danteknik pembelajaran. 

Istilah model pembelajaranamat dekat dengan strategi pembelajaran. 

Sofan Amri dalam bukunya mendefinisikan strategi, metode, pendekatan dan 

teknik pembelajaran antara lain sebagai berikut: (Nurdiansyah dan Fahyuni, 

2016). 

1. Strategi pembelajaran adalah seperangkat kebijaksanaan yang terpilih, 

yang telah dikaitkan dengan faktor yang menentukan warna atau strategi 

tersebut, yaitu: a) pemilihan materi pelajaran (guru dan siswa); b) penyaji 

materi pelajaran (perorangan atau kelompok); c) cara menyajikan materi 

pelajaran (induktif atau deduktif, analitis atau sintesis, formal atau non 

formal); dan d) sasaran penerima materi pelajaran (kelompok, perorangan, 

heterogen atau homogen) 

2. Pendekatan pembelajaran adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru 

atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dilihat bagaimana materi 

itu disajikan.  

3. Metode pembelajaran adalah cara mengajar secara umum yang dapat 

diterapkan pada semua mata pelajaran, misalnya mengajar dengan metode 

ceramah, ekspositori, tanya jawab, penemuan terbimbing dan sebagainya.  

4. Teknik mengajar adalah penerapan secara khusus atau metode 

pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan 

guru, ketersediaan media pembelajaran serta kesiapan siswa. Misalnya 
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teknik mengajarkan perkalian dengan penjumlahan berulang dan atau 

dengan teknik yang lainnya. 

Para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip–prinsip 

pembelajaran, teori–teori psikologi, sosiologis, analisis sistem, atau teori–teori 

lain yang mendukung.Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya 

guru dapat memilih model yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan 

pembelajarannya (Nurdiansyah dan Fahyuni, 2016). 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membuatkesimpulan bahwa model 

pembelajaran merupakan bagian yang sangatpenting dalam sistem atau proses 

pembelajaran. Model pembelajaransangat membantu, memudahkan dalam 

menentukan dan menyusunperangkat-perangkat pembelajaran.Model 

pembelajaran juga berfungsisebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan 

kegiatan pembelajaran. 

2.1.3.2 Ciri-ciri Model Pembelajaran 

Model pembelajaran memiliki ciri–ciri sebagai berikut:  

1. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya model berpikir 

induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. 

2. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di 

kelas, misalnya model synectic dirancang untuk memperbaiki kreativitas 

dalam pelajaran mengarang.  

3. Memiliki bagian–bagian model yang dinamakan: (a) urutan langkah–

langkah pembelajaran (syntax), (b) adanya prinsip–prinsip reaksi, (c) 

sistem sosial, dan (d) sistem pendukung. Keempat bagian tersebut 
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merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model 

pembelajaran.  

4. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak 

tersebut meliputi : (a) dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat 

diukur, (b) dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. 

5. Membuat persipan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman 

model pembelajaran yang dipilihnya (Nurdiansyah dan Fahyuni, 2016). 

Berdasarkan beberapa ciri-ciri model pembelajaran diatas dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran memiliki tujuan atau misi yang dapat 

dijadikan pedoman bagi guru untuk melakukan proses pembelajaran  sesuai 

dengan langkah-langkah model pembelajaran. 

2.1.4. Model Pembelajaran Problem Based Learning 

2.1.4.1 Pengertian Problem Based Learning 

Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem Based Learning 

(PBL) adalah salah satu model pembelajaran inovatif yang memberikan 

kondisi belajar aktif kepada peserta didik. Menurut Utrifani A dan Turnip M. 

Betty  PBL merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik 

untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap metode ilmiah sehingga 

peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan 

masalah tersebut serta memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah 

(Rerung, 2011). 

Menurut Arends yang dikutip Nensy Rerung PBL adalah 

pembelajaran yang memiliki esensi berupa penyuguhan berbagai bermasalah 
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yang autentik dan bermakna kepada peserta didik, yang dapat berfungsi 

sebagai sarana untuk melakukan investigasi dan penyelidikan. Di awal 

pembelajaran peserta didik diberi permasalahan terlebih dahulu selanjutnya 

masalah tersebut diinvestigasi dan dianalisis untuk dicari solusinya.Jadi, 

peran guru dalam pembelajaran adalah memberikan berbagai masalah, 

pertanyaan, dan memberikan fasilitas terhadap penyelidikan peserta didik. 

2.1.4.2 Karakteristik Model Problem Based Learning 

Menurut Rideout karakteristik esensial dari PBL, antara lain: (1) 

suatu kurikulum yang disusun berdasarkan masalah relevan dengan hasil 

akhir pembelajaran yang diharapkan, bukan berdasarkan topic atau bidang 

ilmu dan (2) disediakannya kondisi yang dapat memfasilitasi kelompok 

bekerja/ belajar secara mandiri dan kolaborasi, mengunakan pemikiran kritis, 

dan membangun semangat untuk belajar seumur hidup (Riyanto, 2012).  

2.1.4.3 Langkah-Langkah Model Problem Based Learnig 

Tahap pelaksanaan model Problem Based Learningmenurut Arends 

yang dikutip Nensy Rerung adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Model Problem Based Learnig 

Fase-fase Perilaku guru 

Fase 1:  

Memberikan orientasi mengenai masalah 

pada peserta didik  

 

Membahas tujuan pelajaran, 

mendeskripsikan kebutuhan penting, 

dan memotivasi peserta didik untuk 

terlibat pada kegiatan mengatasi 

masalah. 

Fase 2:  

Mengorganisasikan peserta didik untuk 

meneliti  

Membantu peserta didik untuk 

mendefinisikandanmengorganisasika

n tugas yang terkait dengan 

permasalahan yang diberikan.  
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Fase 3:  

Membantu investigasi mandiri dan 

kelompok  

 

Mendorong peserta didik untuk 

memperoleh informasi yang tepat, 

melakukan percobaan, dan mencari 

penjelasan serta solusi.  

Fase 4:  

Mengembangkan dan mempresentasikan 

artefak dan exhibit  

 

 

 

Membantu peserta didik 

merencanakan serta menyiapkan 

artefak yang tepat, seperti laporan, 

rekaman video, model-model, dan 

membantu peserta didik 

menyampaikannya kepada orang 

lain  

Fase 5:  

Analisis dan evaluasi proses mengatasi 

masalah  

Membantu peserta didik melakukan 

refleksi terhadap investigasinya dan 

proses yang peserta didik lakukan.  

Sumber : Jurnal Pendidikan Fisika, 2016 

2.1.5. Kelebihan Dan Kelemahan Problem Based Learning 

2.1.5.1 Keunggulan model Problem Based Learning 

Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model 

PBL menurut Shoimin antara lain: a) peserta didik dilatih untuk memiliki 

kemampuan memecahkan masalah dalam keadaan nyata, b) mempunyai 

kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar, 

c) pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada 

hubungannya tidak perlu dipelajari oleh peserta didik. Hal ini mengurangi 

beban peserta didik dengan menghafal atau menyimpan informasi, d) terjadi 

aktivitas ilmiah pada peserta didik melalui kerja kelompok, e) peserta didik 

terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan, baik dari perpustakaan, 

internet, wawancara, dan observasi, f) peserta didik memiliki kemampuan 

menilai kemajuan belajarnya sendiri, g) peserta didik memiliki kemampuan 

untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi 
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hasil pekerjaan mereka, dan h) kesulitan belajar peserta didik secara 

individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching.  

2.1.5.2 Kelemahan model Problem Based Learning 

Kekurangan model PBL menurut Shoimin yang dikutip Nensy 

Rerung, antara lain:a) pembelajaran berbasis masalah (PBM) tidak dapat 

diterapkan untuk setiap materi pelajaran, ada bagian guru berperan aktif 

dalam menyajikan materi. Proses pembelajaran lebih cocok untuk 

pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan 

pemecahan masalah, dan b) dalam suatu kelas yang memiliki tingkat 

keragaman peserta didik yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian 

tugas (Rerung, 2011).  

Berdasarkan beberapa teori maka peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa setiap model pembelajaran memiliki masing-masing kekurangan, 

sehingga peran guru dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman 

peserta didik yang tinggi terjadi kesulitan dalam pembagian tugas harus 

disikapi dengan baik. 

2.1.6. Model Kooperatif Tipe Jigsaw 

2.1.6.1. Pengertian Kooperatif Tipe Jigsaw 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pertama kali dikembangkan 

dan diujicobakan oleh Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas 

Texas, dan kemudian diadaptasi oleh Slavin dan teman-teman di Universitas 

John Hopkins.Teknik mengajar Jigsaw dikembangkan oleh Aronson sebagai 

metode pembelajaran kooperatif. Teknik ini dapat digunakan dalam 
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pengajaran membaca, menulis, mendengarkan, ataupun berbicara.Dalam 

teknik ini, guru memperhatikan skema atau latar belakang pengalaman 

siswa dan membantu siswa mengaktifkan skema ini agar bahan pelajaran 

menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerja sama dengan sesama 

siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan 

untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi 

(Yudono, 2015). 

Model pembelajaran kooperatif TipeJigsaw merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang 

maksimal. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang 

secara heterogen dan siswa bekerja sama saling ketergantungan positif dan 

bertanggung jawab secara mandiri (Rusman, 2014). 

Berdasarkan teori para ahli maka peneliti membuat kesimpulan 

bahwa model pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw ini sangat membantu 

peserta didik dalam sistem atau proses pembelajaran. Model pembelajaran ini 

juga sangat membantu guru dalam upaya meningkatkan hasil/minat belajar 

siswa. 

2.1.6.2. Langkah-Langkah Model Kooperatif Tipe Jigsaw 

Langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

menurut Suprijono sebagai berikut: Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan mempersiapkan siswa siap belajar; Guru membagi siswadalam kelompok 

yang berjumlah 4-5 orang sebagai kelompok asal; Guru memberikan materi 
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yang berbeda pada tiap siswa dalam tiap kelompok; Siswa mendiskusikan 

dalam kelompok dasarkan kesamaan materi yang telah diberikan kepada 

masing-masing siswa; Guru melakukan penilaian untuk mengukur 

kemampuan dan hasil belajar siswa mengenai seluruh pembahasan; Guru 

memberikan penghargaan kepada kelompok (Suprijono, 2009). 

Penelitian ini mengacu pada langkah-langkah model pembelajaran 

tipe Jigsaw oleh Suprijono, sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Fase-fase Perilaku guru 

Fase 1:  

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa  

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan siswa siap belajar.  

Fase 2:  

Membentuk kelompok besar 

yang heterogen  

Guru membagi siswa dalam kelompok yang 

berjumlah 4-5 orang disebut kelompok asal.  

Guru membagi siswa dalam kelompok yang 

berjumlah 4-5 orang disebut kelompok asal.  

Fase 3:  

Membagikan tugas materi 

membentuk kelompok ahli  

Memberikan materi yang berbeda pada tiap 

siswa dalam tiap kelompok.  

Fase 4:  

Didkusi kelompok ahli  

Siswa berdiskusi dalam kelompok berdasarkan 

kesamaan materi yang diberikan pada masing-

masing siswa.  

Fase 5:  

Diskusi kelompok besar/asal  

Siswa berdiskusi kembali dalam kelompok 

asalnya masing-masing berdasarkan ketentuan 

guru.  

Fase 6:  

Pemberian kuis individu 

semua materi  

Guru melakukan penilaian untuk mengukur 

kemampuan dan hasil belajar siswa mengenai 

seluruh pembahasan.  

Fase 7:  

Pemberian penghargaan  

Memberikan penghargaan kepada kelompok.  

Sumber : Suprijono (Kooperatif Learning, Teori Dan Aplikasi, 2009) 
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2.1.6.3. Kelebihan Dan Kekurangan Koopertif Tipe Jigsaw 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw mempunyai 

kelebihan dan kekurangan.Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw menurut Slavin yaitu siswa bekerjasama dalam pencapaian tujuan 

dengan menjunjung tinggi norma-norma dalam belajar kelompok, siswa aktif 

berperan sebagi tutor sebaya untuk meingkatkan keberhasilan kelompok, 

terjadi interaksi antar siswa seiring dengan kelapuan mereka dalam 

berpendapat. 

Kekurangan model pembelajaran kooperatif TipeJigsaw menurut 

Slavin yaitu mengatur tempat duduk untuk kerja kelompok akan menyita 

waktu, hal ini disebabkan belum tersedianya ruangan khusus yang 

memungkinkan secara langsung dapat digunakan untuk belajar kelompok; 

jumlah siswa yang besar dalam satu kelas menyebabkan guru kurang 

maksimal dalam mengamati kegiatan belajar, baik secara kelompok maupun 

perorangan; guru dituntut bekerja lebih cepat dalam menyelesaikan tugas-

tugas yang berkaitan dengan hasil pembelajaran yang dilakukan, diataranya 

mengkoreksi hasil pekerjaan siswa berupa kuis, dan memberikan 

penghargaan. 

2.1.7 Kajian Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian relavan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Kajian Penelitian yang relevan 

No Penelitian 

Relavan 

Persamaan  Perbedaaan  
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1. CnsjHerlinda 

(Herlind

a, 2012). 

Penelitian ini sama-sama 

melakukan pengaruh model 

pembelajaran Problem 

Based learning (PBL) 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa penerapan model 

pembelajaran Problem 

Based learning (PBL) dapat 

meningkatkan hasil belajar 

siswa secara signifikan di 

kelas II IPA SMAN Lebong 

Sakti 

Subjek penelitian Herlinda, 

yaitu kelas II IPA SMAN 

Lebong Sakti. Sedangkan 

Penelitian ini di kelas X 

MIA SMA Negeri 11 

Bombana. 

2. Ika 

Hikmayant

i 

(Hikmayan

ti, 2013). 

Penelitian ini sama-sama 

menggunakan model 

Problem Based learning 

(PBL). Hasil penelitian Ika 

Hikmayanti, menunjukkan 

bahwa menggunakan model 

Problem Based learning 

(PBL)dapat meningkatkan 

Hasil belajar fisika dikelas 

VII MTs Bou. 

Subejk penelitian Ika 

Hikmayanti berada di kelas 

VII MTs Bou. Sedangkan 

penelitian ini dilakukan di 

kelas X MIA SMA Negeri 

11 Bombana. 

3. Markus 

Iyus 

Supiandi 

(Supiandi, 

2011). 

Penelitian ini sama-sama 

melakukan pengaruh model 

pembelajaran Problem 

Based learning (PBL) dan 

sama-sama meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Penelitian Markus Iyus 

Supiandi, menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antar model 

pembelajaran Problem 

Based learning 

(PBL)terhadap hasil belajar 

kongnitif siswa kelas XI 

IPA  SMA NegeriPanca 

Setya pada Materi Sistem 

Reproduksi Manusia. 

Subjek penelitian Markus 

Iyus Supiandi berada di 

kelas XI IPA pada materi 

Sistem Reproduksi Manusia 

di SMA Negeri Panca 

Setya. sedangkan penelitian 

ini, dilakukan di kelas X 

pada materi Ekosistem 

SMA Negeri 11 Bombana. 
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2.1.8. Kerangka Pikir 

Keberhasilan dalam pembelajaran tidak lepas dari peran dan usaha guru 

sebagai fasilitator dan motivator, didukung dengan sarana dan prasarana yang 

tersedia serta keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.Namun, hal 

tersebut kurang berperan maksimal di SMA Negeri 11 Bombana. 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru biologi diketahui 

bahwa pencapaian hasil belajar siswa tergolong rendah.Siswa merasa masih 

kurang termotivasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Motivasi belajar 

yang ditunjukkan dari perilaku siswa yang kurang terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Pada kondisi awal, salah satu indikator penyebab rendahnya prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Biologi kelas X MIA SMA Negeri 11 Bombana 

adalah kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini 

ditambah dengan metode pembelajaran yang digunakan guru masih bersifat 

konvensional, yaitu metode ceramah, tanya jawab dan penugasan.  

Setelah peneliti mengetahui kondisi proses belajar mata pelajaran Biologi 

kelas X MIA SMA Negeri 11 Bombana yakni masih banyak siswa yang tidak 

memperhatikan gurunya saat menyampaikan materi pelajaran, siswa mengantuk 

saat proses pembelajaran berlangsung dan siswa yang sibuk mengobrol sendiri 

diluar materi saat guru menerangkan materi pelajaran. Sehingga berdampak pada 

prestasi belajar siswa yang kurang memuaskan. 

Solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan 

berbagai cara diantaranya adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang 



34 
 

 
 

lebih efektif salah satunya dengan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL). Peran guru pada pembelajaran ini adalah memberikan permasalahan nyata 

sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berfikir kritis dan keterampilan 

memecahkan masalah, dsn memperoleh pengetahuan. Model pembelajaran yang 

akan peneliti lakukan adalah tipe Problem Based Learning (PBL) dan Kooperatif 

tipe Jigsaw. 

Alasan penggunaan model pembelajaran PBL adalah siswa lebih diberi 

kesempatan untuk aktif dalam memecahkan masalah yang di berikan oleh guru, 

memungkinkan “peer teaching” dan pengumpulan pengetahuan, memberikan 

peserta informasi dari bab-bab yang tidak mereka baca, memungkinkan peserta 

berbagi perspektif yang berbeda tentang bacaan yang sama, yang secara potensial 

lebih besar untuk memunculkan proses analisis daripada hanya sekedar narasi. 
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Gambar 2.1 Kerangka berpikir 
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2.1.9. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori yang ada, maka rumusan hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.1.9.1 Ada pengaruh yang signifikan hasil belajar kognitif siswa yang 

mengunakan model Problem Based Learning pada Kelas X MIA 

SMA Negeri 11 Bombana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


