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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pelajaran IPA 

Ilmu pengetahuan alam atau sains merupakan ilmu yang mempelajari gejala-

gejala alam yang meliputi mahluk hidup dan mahluk tak hidup atau sains tentang 

kehidupan dan sains tentang dunia fisik. Pendidikan sains menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa 

mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan sains 

diarahkan untuk mencari tahu dan melakukan sesuatu sehingga dapat membantu 

siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah salah satu mata pelajaran yang berkaitan 

dengan mengetahui alam secara sistematis.  IPA bukan hanya kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Pendidikan IPA diharapkan menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Salah satu mata pelajaran IPA yaitu 

tekanan zat. Tekanan zat merupakan mata pelajaran yang cenderung banyak 

membahas konsep-konsep yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari(Nurdyansyah,2017). 

2.2 Materi Pelajaran 

2.2.1 Tekanan Zat 

Tekanan adalah gaya yang bekerja pada satuan luas bidang. Besar tekanan 

merupakan gaya per satuan luas. Berdasarkan sifat zat, tekanan dibagi menjadi tiga, 

yaitu: tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. 
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1. Tekanan Zat Padat 

Apabila suatu zat padat diberi gaya dari atas maka akan menimbulkan tekanan 

yang sebanding dengan gaya yang bekerja pada suatu benda dan berbanding dengan 

luas bidang tekanan. Ketika kamu mendorong uang logam di atas plastisin, berarti 

kamu memberikan gaya pada uang logam. Bersarnya tekanan yang dihasilkan uang 

logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan (gaya) yang kamu berikan 

dan luas permukaan pijakan atau luas suatu permukaan. Secara matematis 

dirumuskan sbagai berikut:  

P = F/A 

Keterangan:  

P = Tekanan (N/m
2
 atau Pa)  

F= Gaya (N)  

A= Luas bidang (m
2
) 

2. Tekanan Zat Cair 

Tekanan zat cair dibagi jadi tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan 

hukum Pascal.  

a. Tekanan Hidrostatis  

Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang dipengaruhi oleh massa jenis zat 

cair, gravitasi dan kedalam. Oleh karena itu, semakin besar massa jenis zat cair dan 

semakin dalam zat cair, semakin besar pula-tekanan yang dihasilkan. Secara 

matematis tekanan hidrostatis dirumuskan sebagai berikut:  

P =  X g x h 

Keterangan:  

P = Tekanan (N/m
2
)   
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 = Massa Jenis Zat Cair (kg/m
2
)  

G = Percepatan Gravitasi (m/s
2
)  

h = Tinggi zat cair (m) 

b. Hukum Archimedes 

Hukum Archimedes berbunyi: “Suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, 

baik sebagian atau seluruhnya akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama 

dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut”.  

Secara matematis dirumuskan sebagai berikut:  

Fa = c x g x Vcp  

Keterangan:  

Fa = Gaya apung (N)  

c= Massa Jenis Zat Cair (Kg/m
3
)  

g= Percepatan Gravitasi (m/s
2
)  

Vcp= Volume Zat Cair yang dipindahkan (m
3
)  

Berdasarkan Hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan kedalam‖zat cair 

akan mengalami tiga kemungkinan, yaitu:  

a) Tenggelam, apabila massa-jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair 

(zat cair < benda).  

b) Melayang, apabila=massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair ((zat 

cair = benda).  

c) Tenggelam, apabila massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair 

((zat cair >benda). 
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c. Hukum Pascal 

Hukum Pascal berbunyi: “Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu 

ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah dengan sama besar.” 

Hukum Pascal dirumuskan sebagai berikut:  

F1/A1 = F2/A2  

Keterangan:  

F1 dan F2= Gaya yangdiberikan (N)  

A1 dan A2 = Luas Penampang (m
2
) 

3. Tekanan Zat Gas 

Prinsip tekanan gasdimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Balon 

udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah dari pada 

massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis balon udara tersebut di kendalikan oleh 

perubahan temperature pada udara dalam balon (Hartono, 2020). 

2.2.2 Aplikasi Konsep Tekanan Zat pada Makhluk Hidup 

Aplikasi konsep tekanan zat dalam makhluk hidup dapat ditemui pada 

pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah pada pembuluh darah 

manusia, dan tekanan gas pada proses pernapasan.  

1. Mekanisme Pengangkutan Air dan Nutrisis Pada Tumbuhan  

Mekanisme pengangkutan air pada tumbuhan dilakukan melalui beberapa 

tahapan, yaitu air masuk ke dalam sel  akar melalui peristiwa osmosis kemudian 

masuk ke xilem akar. Air bergerak dari xilem akar menuju xilem batang dan 

selanjutnya menuju ke xilem yang berada di daun. Air dapat diangkut naik dari akar 

ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh.  
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Mekanisme pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh 

tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Perjalanan zat-zat hasil fotosintesis 

dimulai dari sumbernya, yaitu daun (daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi) 

ke bagian tanaman lain yang dituju (daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah). 

2. Tekanan Darah pada Sistem Peredaran Darah Manusia 

Pada tekanan darah di pembuluh darah manusia berlaku hukum Pascal. 

Tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup.  

3. Tekanan Gas pada Proses Pernapasan Manusia 

Pertukaran gas O2 dan CO2 di dalam tubuh manusia terjadi melalui proses 

difusi. Difusi gas dapat terjadi ketika terdapat perbedaan tekanan parsial dari suatu 

gas tertentu dalam campuran gas. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan 

oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Pada sistem peredaran darah, tekanan 

parsial antara O2 dan CO2 bervariasi pada setiap organ. Darah yang masuk ke paru-

paru melalui arteri pulmoner (arteri pulmonalis) memiliki PO2 yang lebih rendah dan 

PCO2 yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveoli. Pada saat darah memasuki 

kapiler alveoli, CO2 berdifusi dari darah ke alveoli dan O2 yang berada di alveoli 

akan berdifusi ke dalam darah. Pada saat darah meninggalkan paru-paru, di dalam 

vena pulmoner (vena pulmonalis) PO2 telah naik dan PCO2 telah turun. 

2.3 Model PBL  

2.4 Pengertian Model PBL  

Model PBL merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada 

banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik yakni 

penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian yang nyata. Dalam model 

pembelajaran ini guru memandu siswa menguraikan rencana pemecahan masalah 
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menjadi tahap-tahap kegiatan; guru memberi contoh mengenai penggunaan 

keterampilan dan strategi yang dibutuhkan supaya tugas-tugas tersebut dapat 

diselesaikan guru menciptakan susasana kelas yang fleksibel dan berorientasi pada 

upaya penyelidikan oleh siswa (Indrawati, 2017). 

Model PBL adalah model yang menekankan pada pembelajaran berbasis 

student centered, yang dapat memberdayakan peserta didik untuk melakukan 

penyelidikan, mengintegrasikan teori dan praktik, menerapkan pengetahuan dan 

keterampilannya untuk mengembangkan penemuan solusi atau pemecahan masalah 

tertentu (Nurqomariah, 2015). 

Menurut Tan Rusman, (2012) pembelajaran berbasis masalah merupakan 

inovasi dalam pembelajaran karena dalam model ini kemampuan berfikir siswa 

betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang 

sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan 

mengembangkan kemampuan berfikirnya secara berkesinambungan. Model 

pembelajaran PBL dapat meningkatkan keaktifan siswa. Peningkatan keaktifan siswa 

dapat dilihat pada tahapan pembelajaran PBL. Pada tahapan mengorganisasi dan 

membimbing pengalaman individual/kelompok, siswa melakukan diskusi dan saling 

bertukar informasi antar teman dalam kelompok (Masyhuri, 2017). 

2.4.1 Karakteristik Model PBL  

Model PBL memiliki tiga karakteristik utama :  

1. Melibatkan peserta didik sebagai pemangku kepentingan dalam situasi masalah 

2. Mengorganisasi kurikulum seputar masalah holistik, memungkinkan 

pembelajaran peserta didik dalam cara yang relevan dan terhubung 
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3. Menciptakan lingkungan belajar dimana guru melatih peserta didik dan 

memandu peserta didik berinkuiri, serta memfasilitasi tingkat pemahaman yang 

lebih dalam.  

2.4.2 Langkah-langkah Model PBL  

Menurut Arends, langkah-langkah dalam melaksanakan PBL ada 5 fase yaitu:  

1. Mengorientasi siswa pada masalah 

2. Mengorganisasi siswa untuk meneliti 

3. Membantu investigasi mandiri dan berkelompok 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (Yunin, 2014). 

Tabel 2.1 Langkah-langkah Model PBL 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap 1: 

Orientasi peserta 

didik kepada 

masalah 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan.  

 Memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif 

dalam pemecahan masalah yang dipilih. 

Tahap 2: 

Mengorganisasikan 

Peserta didik 

 Membantu pesrta didik mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

Tahap3: 

Membimbing 

Penyelidikan 

individu dan 

kelompok 

 Mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecazan 

masalah 

Tahap 4: 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

 Membantu peserta didik dalam merencanakan 

dan menyiapkan karya yang sesuai seperti 

laporan, dan model dan berbagai tugas 

dengan temannya 

Tahap5: 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

 Mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari/meminta kelompok 

presentasi hasil karya ( Arsil, 2019). 
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2.4.3 Kelebihan dan Kekurangan Model PBL  

Kelebihan model PBL menurut Shoimin antara lain:  

1. Peserta didik dilatih untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam 

keadaan nyata 

2. Mempunyai kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas 

belajar 

3. 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 

4. Terjadi aktivitas ilmiah pada peserta didik melalui kerja kelompok 

5. Peserta didik terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan, baik dari 

perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi 

6. Peserta didik memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri 

7. Peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam 

kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka 

8. Kesulitan belajar peserta didik secara individual dapat diatasi melalui kerja 

kelompok dalam bentuk peer teaching 

Kekurangan model PBLmenurut Shoimin antara lain:  

1. Pembelajaran berbasis masalah (PBM) tidak dapat diterapkan untuk setiap 

materi pelajaran, ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. PBM 

lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang 

kaitannya dengan pemecahan masalah  

2. Dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman peserta didik yang tinggi 

akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas (Nensy, 2017). 
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2.5 Metode Demonstrasi 

2.2.1 Pengertian Demonstrasi 

 Demonstrasi merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar. Melalui demonstrasi, seorang guru mempertunjukkan materi ajar 

kepada siswa baik menyangkut fakta, kejadian, maupun konsep-konsep pengetahuan 

(Kosmas, 2018). 

 Menurut Abdul Majid (2015), Demontrasi merupakan salah satu metode yang 

cukup efektif karena membantu siswa untuk mencari jawaban sendiri berdasarkan 

fakta atau data yang benar (Hendri, 2017). 

2.2.2 Pengertian Metode Demonstrasi 

Menurut Darmawang, dkk, (2008), Metode demonstrasi adalah suatu 

penyajian pembelajaran yang dipersiapkan secara teliti untuk mempertontonkan 

sebuah tindakan disertai dengan ilustrasi dan pernyataan lisan maupun peragaan. 

Sedangkan menurut Djamarah (2002), mengatakan bahwa Metode demonstrasi 

adalah cara menyajikan bahan pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukan 

kepada peserta didik suatu proses, sesuatu atau benda tertentu yang sedang dipelajari, 

baik sebenarnya atau tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan (Nawir, 

2015). 

Menurut Muhibbin Syah dalam Anas (2014), metode demonstrasi adalah 

“metode mengajar dengan cara meperagakan barang, kejadian, aturan dan urutan 

melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media 

pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau meteri yang sedang disajikan” 

(Agus, 2016). 
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Dari pengertian beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa demonstrasi 

memberikan suatu cara dalam menyajikan suatu materi pelajaran agar dapat 

dipahami oleh siswa. 

Roymond Simamora menambahkan perihal manfaat psikologis metode 

demonstrasi bahwa:  

1. Perhatian peserta didik dapat lebih dipusatkan 

2. Proses belajar peserta didik terarah pada materi yang sedang dipelajari 

3. Pengalaman dan kesan sehingga hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri 

peserta didik.  

4. Dengan kata lain, metode demonstrasi memberikan kesempatan kepada siswa 

mengamati tahapan yang akan dikerjakannya dalam melakukan  sebuah proses 

atau keterampilan (Rifai, 2017). 

2.2.3 Ciri-ciri Metode Demonstrasi 

Ciri-ciri metode demonstrasi Menurut Bahri ( 2006), adalah sebagai berikut:  

1. Mengerjakan sesuatu dengan penjelasan, mendapatkan gambaran yang lebih 

jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses  

2. Anak dapat melihat bagaimana suatu proses berlangsung 

3. Memberikan ilustrasi dalam penjelasan informasi pada anak 

4. Merangsang perhatian 

5. Dapat meningkatkan daya pikir dalam peningkatan kemampuan mengenal, 

mengingat, dan berfikir (Ida, 2015). 

2.2.4 Langkah-langkah Metode Demonstrasi 

 Suprijono (2009), menjelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan metode 

demonstrasi sebagai berikut: 
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1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.  

2. Guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan dibahas.  

3. Menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan. 

4. Menunjuk salah seorang siswa untuk mendemonstrasikan sesuai skenario yang 

telah disiapkan. 

5. Seluruh siswa memperhatikan demonstrasi dan menganalisisnya.  

6. Tiap siswa mengemukakan hasil analisanya dan juga pengalaman siswa 

didemonstrasikan.  

7. Guru membuat kesimpulan (Fikria, 2017, h. 39). 

Sintaks metode demonstrasi disajikan dalam 5 tahap, dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 2.2 Langkah-langkah Metode Demonstrasi 

Langkah Peran Guru 

Tahap 1: 
Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa. 

Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang 

ingindicapai. 

Melakukan apersepsi dengan mengaitkan 

pelajaran yanglalu dengan pelajaran yang akan 

dipelajari.  

Guru menjelaskan kompetensi, informasi latar 

belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, 

mempersiapkan siswa untuk belajar. 

Tahap 2: 
Mendemonstrasikan 

pengetahuan atau keterampilan. 

Guru mendemonstrasikan keterampilan dengan 

benar,atau menyajikan informasi tahap demi 

tahap. 

Tahap 3: 
Membimbing pelatihan.  

Guru merencanakan dan memberi bimbingan 

pelatihan awal pada setiap siswa yang belum 

paham dari apa yang telah didemonstrasikan . 

Tahap 4: 
Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik. 

Mencek apakah siswa telah berhasil melakukan 

tugas dengan baik, memberi umpan balik. 

Tahap 5: 
Memberi kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan dan 

penerapan. 

Guru mempersiapkan kesempatan melakukan 

pelatihan lanjutan, dengan perhatian  khusus 

pada penerapan kepada situasi lebih kompleks 

dan kehidupan sehari-hari. Dan pada bagian 

akhir memberikan test tertulis dari materi 

pelajaran yang telah dipelajari. (Deden, 2016) 
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2.2.5 Kelebihan dan Kekurangan Metode Demonstrasi 

 Setiap metode pembelajaran mempunyai keunggulan dan kelemahan  

termasuk metode demonstrasi. Adapun keunggulan dan kelemahan metode 

demonstrasi sebagai berikut: 

1. Keunggulan 

Sebagai suatu metode pembelajaran demonstrasi memiliki keunggulan,diantaranya: 

a. Melalui metode demonstarsi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari, sebab 

siswa langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan 

b. Proses pembelajaran akan lebih menarik, sebab siswa tak hanya mendengar, 

tetapijuga melihat peristiwa yang terjadi 

c. Dengan cara mengamati secara langsung siswa akan memiliki kesempatan untuk 

membandingkan antara teori dan kenyataan 

d. Dengan demikian siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. 

2. Kelemahan 

Disamping beberapa kelebihan, metode demonstrasi juga memiliki beberapa 

kelemahan. Kelemahan tersebut dijabarkan oleh beberapa ahli, diantaranya: Menurut 

Sanjaya W, (2006) kekurangan metode demonstrasi adalah: 

a. Metode demonstrsi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa 

persiapan yang memadai demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan 

metode ini tidak efektif lagi.  

b. Demonstrasi memerlukan peralatan,bahan-bahan, dan tempat yang memadai 

yang bearti menggunakan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal 

dibandingkan dengan ceramah. 
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c. Demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, 

sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Disamping itu metode 

demonstrasi juga memerlukan kemampuan dan motivasi guru yang bagusuntuk 

keberhasilan proses pembelajaran siswa (Abdul, 2018). 

Huda, (2010) mengungkapkan kelebihan metode demonstrasi dalam pembelajaran 

antara lain:  

1. Membuat pembelajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret 

2. Memusatkan perhatian siswa pada pembelajaran 

3. Lebih mengarahkan proses belajar siswa pada materi yang sedang dipelajari 

4. Lebih melekatkan pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran dalam diri 

siswa 

5. Membuat siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari 

6. Membuat proses pengajaran lebih menarik 

7. Merangsang siswa untuk aktif mengamati antar teori dengan kenyataan 

8. Membantu siswa memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau cara kerja 

suatu benda 

9. Memudahkan berbagai jenis penjelasan  

10. Memperbaiki kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah melalui pengamatan dan 

contoh konkret dengan menghadirkan objek sebenarnya.  

Selain memiliki sepuluh kelebihan, metode demonstrasi juga memiliki beberapa 

kekurangan seperti yang diungkapkan oleh Huda (2010) antara lain:  

1. Metode demonstrasi mengharuskan keterampilan guru secara khusus 
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2. Tidak tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung, seperti peralatan, tempat, dan 

biyaya yang memadai setiap kelas 

3. Memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang disamping waktu yang 

cukup panjang 

4. Tidak semua benda dapat didemonstrasikan  

5. Sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai 

materi atau barang yang didemonstrasikan (Lailatul, 2017). 

2.6 Metode Diskusi 

2.3.1 Pengertian Diskusi 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Diskusi diartikan sebagai suatu 

pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Sebagai metode 

pembelajaran berkelompok, diskusi biasanya membahas satu topik yang menjadi 

perhatian umum dimana masing-masing anggota kelompok mempunyai kesempatan 

yang sama untuk bertanya atau memberikan pendapat. Berdasarkan hal tersebut 

diskusi dapat dikatakan sebagai metode partisipatif. 

Menurut Suparman.S (2010) diskusi merupakan suatu metode atau cara 

mengajar dengan cara memecahkan masalah yang dihadapi, baik atau lebih, dimana 

setiap peserta diskusi berhak mengajukan argumentasinya untuk memperkuat 

pendapatnya (Tri, 2016). 

2.3.2 Pengertian Metode Diskusi 

Ida (2012) mendefinisikan bahwa metode diskusi adalah metode mengajar 

yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah (probem solving). 

Metode ini lazim disebut sebagai diskusi kelompok (group discussion) dan resitasi 

bersama (socialized recitation) (Yosef, 2015). Sedangkan menurut Semiawan dalam 
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Nurjamal, dkk, (2014) metode diskusi adalah suatu cara penyampaian suatu materi 

pelajaran melalui sarana pertukaran pikiran untuk memecahkan persoalan yang 

dihadapi.  

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa metode diskusi merupakan 

suatu metode dengan guru memberi suatu persoalan atau masalah kepada siswa, dan 

para siswa diberi kesempatan secara bersama-sama untuk memecahkan masalah itu 

dengan teman-temannya. Dalam diskusi siswa dapat mengemukakan pendapat, 

menyangkal pendapat orang lain, mengajukan usul-usul, dan mengajukan saran-saran 

dalam rangka pemecahan masalah yang ditinjau dari berbagai segi (Ika, 2020). 

2.3.3 Macam-macam Metode Diskusi 

Metode diskusi dalam pembelajaran terdapat berbagai macam diskusi. Ditinjau 

dari bentuknya, metode diskusi dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Whole Group, merupakan bentuk diskusi kelompok besar (pleno, klasikal, 

paripurna) 

2. Buzz Group, merupakan suatu diskusi kelompok kecil yang terdiri dari (3-6) 

orang. Tempat duduk diatur sedemikian rupa sehingga siswa saling berhadapan 

untuk memudahkan pertukaran pendapat 

3. Panel, merupakan suatu diskusi kelompok kecil (3-6) orang yang dianggap ahli 

untuk mendiskusikan objek tertentu dengan cara duduk melingkar yang dipimpin 

oleh seorang moderator 

4. Syndicate Group, merupakan bentuk diskusi dengan cara membagi kelas 

menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari (3-6) orang yang masing-

masing melakukan tugas-tugas yang berbeda  
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5. Simposium, merupakan bentuk diskusi yang dilaksanakan dengan membahas 

berbagai aspek dengan subjek tertentu 

6. Brainstorming, merupakan suatu diskusi di mana anggota kelompok bebas 

menyumbangkan ide-ide baru terhadap suatu masalah tertentu, di bawah seorang 

ketua dan dilaksanakan dengan cepat (waktu pendek) 

7. Informal Debate, merupakan diskusi dengan cara membagi kelas menjadi 2 

kelompok yang pro dan kontra yang dalam diskusi ini diikuti tangkisan dengan 

tata tertib yang longgar agar diperoleh kajian yang dimensi dan kedalamannya 

tinggi 

8. Seminar, pada umumnya merupakan suatu pembahasan yang bersifat ilmiah. 

Suatu pokok persoalan dibahas secara teoritis (Tri, 2016). 

2.3.4 Langkah-langkah Metode Diskusi 

Agar pelaksanaan diskusi berjalan efektif, maka perlu 

diperhatikan langkah-langkah berikut ini : 

1. Guru mengemukakan  masalah yang akan didiskusikan dan memberikan 

pengarahan. perlunya mengenai cara-cara pemecahannya. Bisa juga pokok 

masalah yang akan didiskusikan ditentukan bersama oleh guru dan siswa. Dalam 

hal ini guru harus merumuskan dengan jelas masalah yang akan dibahas 

sehingga dapat difahami dengan baik oleh siswa 

2. Guru mengatur pembagian kelompok, memilih pemimpin diskusi, mengatur 

tempat duduk, ruangan dan peralatan pendukung lainnya 

3. Menentukan jenis-jenis diskusi yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 
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4. Selama diskusi berlangsung, guru memperhatikan apakan jalannya diskusi sesuai 

yang diharapkan. Hal ini bisa terlihat dari partisipasi siswa, fokus pembicaraan, 

ketertiban diskusi, peran pemimpin, pemanfaatan wakatu dan hasil yang ingin 

dicapai 

5. Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil 

diskusi 

6. Mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh 

pesertasebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya (Nurul, 2014). 

Model pembelajaran diskusi mempunyai lima fase yaitu menyampaikan tujuan 

dan mengatur setting, mengarahkan diskusi, menyelenggarakan diskusi, mengakhiri 

diskusi dan tanya jawab (Mochammad, 2017). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sintaks diskusi pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 Langkah-langkah Metode Diskusi 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap 1: 
Menyampaikan tujuan dan 

mengatur setting 

 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran khusus 

dan menyiapkan siswa untuk berpartisipasi. 

Tahap 2: 
Mengarahkan diskusi 

 

 Guru mengarahkan fokus diskusi dengan 

menguraikan aturan dasar, mengajukan pertanyaan 

awal, menyajikan situasi yang tidak dapat segera 

dijelaskan, atau menyampaikan isu diskusi. 

Tahap 3: 

Menyelenggarakan diskusi 

 

 Guru memonitor antar-aksi, mengajukan 

pertanyaan, mendengarkan gagasan siswa, 

menanggapi gagasan, melaksanakan aturan dasar, 

membuat catatan diskusi, menyampaikan gagasan 

sendiri. 
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Tahap 4: 
Mengakhiri Diskusi 

 

 Guru menutup diskusi dengan merangkum atau 

mengungkapkan makna diskusi yang telah 

diselenggarakan kepada siswa. 

Tahap 5: 
Melakukan tanya jawab 

singkat tentang proses 

diskusi itu 

 

 Guru menyuruh  para siswa untuk memeriksa 

proses diskusi dan berpkir siswa (Trianto, 2014). 

 

2.3.5 Kelebihan dan Kekurangan Metode Diskusi 

Ada beberapa kelebihan metode diskusi, manakala diterapkan dalam kegiatan 

belajar mengajar, diantaranya: 

1. Metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam 

memberikan gagasan dan ide-ide 

2. Dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap 

permasalahan  

3. Dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara 

verbal. Di samping itu, diskusi juga bisa melatih siswa untuk menghargai 

pendapat orang lain 

Selain beberapa kelebihan, diskusi juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya:  

1. Sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang siswa 

yang memiliki keterampilan berbicara 

2. Kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas, sehingga kesimpulan 

menjadi kabur 

3. Dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang 

tidak terkontrol. Akibatnya, kadang kadang ada pihak yang merasa tersinggung, 

sehingga dapat mengganggu iklim pembelajaran (Lutfatul, 2013). 
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2.7 Keaktifan Belajar 

2.4.1 Pengertian Keaktifan Belajar 

Keaktifan belajar siswa merupakan unsur dasar yang penting bagi keberhasilan 

dalam pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keaktifan berasal dari 

kata dasar aktif yang berarti giat. Keaktifan belajar merupakan suatu proses kegiatan 

belajar mengajar yang subjek didiknya terlibat secara intelektual dan emosional 

sehingga siswa betul-betul berperan dan berpartisipasi aktif dalam melakukan 

kegiatan belajar, sehingga keaktifan belajar siswa adalah suatu proses kegiatan 

belajar mengajar yang menuntut siswa terlibat aktif dan berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran sehingga mampu mengubah tingkah laku siswa (Agustina, 2018). 

Belajar secara aktif berarti keterlibatan siswa dalam aktivitas pembelajaran 

sangat dominan. Keaktifan siswa selama proses belajar tergantung pada interaksi 

siswa dengan lingkungannya. Sebagaimana dikemukan T. Raka Joni dalam Sudjana 

(2008), “Peristiwa belajar terjadi apabila subjek didik secara aktif berinteraksi 

dengan lingkungan belajar yang di atur oleh guru”. Jadi belajar adalah upaya 

menciptakan lingkungan agar siswa dapat memperoleh pengetahuan melalui 

keterlibatannya secara aktif dalam kegiatan belajar (Riry, 2012). 

Belajar aktif adalah “Suatu sistem belajar mengajar yang menekankan 

keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna memperoleh 

hasil belajar berupa perpaduan antara aspek koqnitif, afektif dan psikomotor”.  

Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu 

indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan 

memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti : sering bertanya 
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kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu 

menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. 

Seorang pakar pendidikan Trinandita, (1984) menyatakan bahwa hal yang 

paling mendasar yang dituntut dalam proses pembelajaran adalah keaktifan siswa. 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi 

antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri (Ni, 2018). 

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar 

Keaktifan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Gagne dan Briggs faktor 

faktor tersebut diantaranya:  

1. Memberikan dorongan atau menarik perhatian siswa, sehingga mereka dapat 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran 

2. Menjelaskan tujuan intruksional (kemampuan dasar kepada siswa).  

3. Mengingatkan kompetensi belajar kepada siswa 

4. Memberikan stimulus (masalah, topik dan konsep yang akan dipelajari) 

5. Memberi petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya 

6. Memunculkan aktivitas, partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran 

7. Memberi umpan balik (feed back)  

8. Melakukan tagihan-tagihan kepada siswa berupa tes, sehingga kemampuan siswa 

selalu terpantau dan terukur 

9. Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir pelajaran (Nely, 2019) 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan keaktifan 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu membuat pembelajaran menjadi 

menarik atau memberikan motivasi kepada siswa dan keaktifan juga dapat 



 

27 
 

ditingkatkan, salah satu cara meningkatkan keaktifan yaitu dengan mengenali 

keadaan siswa yang kurang terlibat dalam proses pembelajaran (Nugroho, 2016). 

2.4.3 Klasifikasi Keaktifan Belajar 

Menurut Sagala (2006), keaktifan belajar terbagi menjadi keaktifan jasmani 

maupun rohani meliputi:  

1. Keaktifan indera: pendengaran, penglihatan, peraba dan lain-lain 

2. Keaktifan akal: akal anak-anak harus aktif atau diaktifkan dalam memecahkan 

masalah, menimbang-nimbang, menyusun pendapat dan mengambil keputusan 

3. Keaktifan ingatan: pada waktu mengajar, anak harus aktif menerima bahan 

pengajaran yang disampaikan guru dan menyimpannya dalam otak, kemudian 

pada suatu saat ia siap mengutarakan kembali 

4. Keaktifan emosi: dalam hal ini murid hendaklah senantiasa mencintai 

pelajarannya (Maulida, 2020). 

Keaktifan dalam belajar juga dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu keaktifan 

yang dapat diamati (konkret) dan sulit diamati (abstrak). Kegiatan yang dapat 

diamati, misalnya mendengar, menulis, membaca, menyanyi, menggambar, dan 

berlatih. Kegiatan ini biasanya berhubungan dengan kerja otot (psikomotorik). 

Sementara kegiatan yang sulit diamati berupa kegiatan psikis seperti menggunakan 

khasanah pengetahuan untuk memecahkan masalah, membandingkan konsep, 

menyimpulkan hasil pengamatan, dan berpikir tingkat tinggi (Mukti,2016). 

Menurut Paul D. Dierch dalam Hamalik, (2005) jenis keaktifan belajar dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut:  
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1. Kegiatan visual (visual activities), yaitu membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati pekerjaan orang 

lain  

2. Kegiatan lisan (oral activities), yaitu mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi  

3. Kegiatan mendengarkan (listening activities), yaitu mendengarkan penyajian 

bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan  

4. Kegiatan menulis (writing activities), yaitu menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi 

angket  

5. Kegiatan menggambar (drawing activities), yaitu menggambar, membuat grafik, 

diagram peta, dan pola 

6. Kegiatan motorik (Motor activities), yaitu melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, model, bermain, berkebun, memelihara binatang 

7.  Kegiatan mental (Mental activities), yaitu merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil 

keputusan 

8. Kegiatan emosional (Emotional activities) yaitu menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, berani, tenang, dan gugup (Marah, 2015). 

Berdasarkan pendapat diatas tentang klasifikasi keaktifan belajar dapat 

disimpulkan bahwa keaktifan belajar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

macam, diantaranya: keaktifan jasmani dan keaktifan rohani.  



 

29 
 

Keaktifan jasmani dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan fisiknya. 

Hal ini dilakukan setelah penggunaan panca indera dalam mengintepretasikan 

sesuatu hal, otak akan mengolah data yang diterimanya, kemudian fisiknyalah yang 

akan terlihat apakah peserta didik ini melakukan keaktifan atau tidak. Dalam 

keaktifan rohani, perubahan tingkah laku yang terlihat adalah perubahan dalam 

tingkat emosionalnya. Keaktifan ini berkaitan dengan emosi jiwa siswa.  

2.4.4 Indikator Keaktifan Belajar 

Menurut Sudjana (2010) keaktifan siswa dalam pembelajaran dapat 

dirumuskan dalam beberapa indikator yaitu:  

a. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya 

b. Terlibat dalam pemecahan masalah 

c. Bertanya kepada siswa lain/ kepada guruapabila tidak memahami persoalan yang 

dihadapinya 

d. Berusaha mencari berbagai informasi yang diperoleh untuk pemecahan masalah 

e. Melaksanakan diskusi kelompok 

f. Menilai kemampuan dirinya dan hasil yang diperolehnya 

g. Kesempatan menggunakan/menerapkan apa yang diperolehnya dalam 

menyelesaikan tugas / persoalan yang dihadapinya 

h. Kesempatan menggunakan/menerapkan apa yang diperolehnya dalam 

menyelesaikan tugas / persoalan yang dihadapinya. 

Lebih lanjut Sudjana (2010) menjelaskan masing masing indicator yaitu: (1) 

Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya, maksud dari indikator ini adalah 

siswa ikut serta dalam proses pembelajaran misalnya siswa mendengarkan, 

memperhatikan, mencatat dan mengerjakan soal dan sebagainya. Sedangkan 
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indicator terlibat dalam pemecahan masalah diartikan ikut aktif dalam menyelesaikan 

masalah yang sedang dibahas dalam kelas, misalnya ketika guru memberi masalah/ 

soal siswa ikut membahas. Lebih lanjut yang dimaksud indicator bertanya kepada 

siswa lain/ kepada guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya yaitu 

jika tidak memahami materi/ penjelasan dari guru hendaknya siswa melontarkan 

pertanyaan, baik pada guru/siswa lain. 

Indikator berusaha mencari berbagai informasi yang diperoleh untuk 

pemecahan masalah maksud indikator tersebut adalah berusaha mencari informasi 

/cara yang bisa digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah/soal, yaitu siswa 

mencari informasi dari buku. Indikator melaksanakan diskusi kelompok maksudnya 

yaitu melakukan kerja sama dengan teman diskusi untuk menyelesaikan 

masalah/soal. Sedangkan indikator menilai kemampuan dirinya dan hasil yang 

diperolehnya yaitu menilai kemampuan dirinya yaitu dengan mencoba mengerjakan 

soal setelah guru menerangkan materi. Indikator melatih diri dalam memecahkan 

soal/ masalah, yaitu siswa dapat mengerjakan soal/ permasalahan, dengan 

mengerjakan LKS. Maksud dari indikator tersebut adalah dapat menyelesaikan 

soal/masalah yang pernah diajarkan/dibahas bersama, yaitu siswa mengerjakan LKS. 

Pada indikator kesempatan menggunakan/menerapkan apa yang diperolehnya dalam 

menyelesaikan tugas/persoalan yang dihadapinya maksudnya adalah 

menggunakan/menerapkan rumus/langkah langkah yang telah diberikan dalam soal 

yang dihadapi dalam kelas (Winarti, 2013). 

Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku 

seperti: sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang 
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diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan yang diberikan, senang diberi tugas 

belajar, dan lain sebagainya (Zaeni, 2016) 

2.8 Hasil Belajar 

2.5.1 Pengertian Belajar  

Menurut Hintzman belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam diri 

manusia disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku 

manusia. Kegiatan belajar merupakan unsur yang sangat mendasar dalam setiap 

penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Jadi perubahan  yang ditimbulkan 

oleh pengalaman baru dapat dikatakan belajar apabila mempengaruhi perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari  sampai batas tertentu (Fitria, 2014). 

2.5.2 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar hanya bisa diperoleh seseorang setelah 

melaksanakan aktivitas belajar (RifaíI dan Anni, 2011). Lapono, (2008) 

menambahkan bahwa hasil belajar menjadikan perubahan tingkah laku sebagai 

indikator seseorang memperoleh hasil belajar atau tidak. Hasil belajar diukur 

berdasarkan terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang 

telah melaksanakan proses belajar. 

Menurut Bloom sebagaimana dikutip oleh Anni dan Rifai (2011) mengatakan 

tiga taksonomi dalam ranah belajar, yaitu:  

1. Ranah kognitif merupakan hasil belajar yang berupa pengetahuan mencakup 

enam tingkatan yaitu tingkatan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

sintesis dan penilaian 
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2. Ranah afektif merupakan hasil belajar yang berkaitan dengan perasaan, minat, 

sikap dan nilai yang terdiri dari lima tingkatan yaitu tingkatan penerimaan, 

penanggapan, penilaian, pengorganisasian dan pembentukan pola hidup 

3. Ranah psikomotorik merupakan hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan 

fisik seperti ketrampilan motorik, koordinasi syaraf, dll mencakup 5 tingkatan, 

yaitu tingkatan peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian dan naturalisasi 

(Puji, 2016). 

Menurut Robert M. Gagne dilihat dari tujuan belajar ada tipe hasil belajar, yaitu:  

1. Kemampuan Intelektual, adalah sejumlah kemampuan mulai dari baca tulis 

hitung sampai dengan kemampuan memperhitungkan kekuatan sebuah jembatan 

atau akibat devaluasi.  

2. Strategi kognitif , Kemampuan mengatur “cara belajar dan berfikir” seseorang 

dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk kemampuan memecahkan masalah. 

(Self-management behavior) 

3. Informasi Verbal, adalah kemampuan menyerap pengetahuan dalam arti 

informasi dan fakta termasuk kemampuan untuk mencari dan mengolah 

informasi.  

4. Keterampilan motorik, adalah kemampuan yang erat kaitannya dengan 

ketrampilan pisik seperti ketrampilan menulis, mengetik, menggunakan jangka, 

busur dan lain lain.  

5. Sikap dan nilai, adalah kemampuan yang erat hubungannya dengan arah serta 

intensitas emosional yang dimiliki seseorang, sebagimana dapat disimpulkan 

dari kecendrungan nya bertingkah laku terhadap orang, barang atau kejadian 

(Elis, 2016). 
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2.5.3 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 intern dan ekstern. 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor 

intern dikelompokan menjadi faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan. Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar diri individu. Faktor ekstern 

meliputi : faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat (Slameto, 2010). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Faktor Intern (dalam diri siswa) 

1. Faktor jasmaniah, yaitu: faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

2. Faktor psikologis, yaitu: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan. 

3. Faktor kelelahan, yaitu: kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. 

b. Faktor ekstern (faktor luar diri siswa) 

1. Faktor keluarga, yaitu: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang 

tua dan latar belakang kebudayaan. 



 

34 
 

2. Faktor sekolah, yaitu: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

3. Faktor masyarakat, yaitu: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, 

teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat (Hendra, 2018). 

2.9 Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan topik 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fahrizal Eko Setiono, (2010) yang berjudul 

“penggunaan problem based learning dalam pembelajaran fisika melalui metode 

demonstrasi dan diskusi ditinjau dari motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa di SMA”. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa “Tidak ada 

perbedaan yang signifikan prestasi belajar siswa antara penggunaan problem 

based learning melalui metode demonstrasi dan metode diskusi. Siswa yang 

diberi pembelajaran dengan pendekatan problem based learning melalui metode 

demonstrasi mendapatkan prestasi belajar yang sama dengan siswa yang diberi 

pembelajaran dengan pendekatan problem based learning melalui metode 

diskusi. Pada penelitiannya, ditinjau variabel prestasi belajar sedangkan penulis 

meninjau variabel Keaktifan dan hasil belajar siswa.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Eka Fatchurrohmah, dkk, (2017). yang 

berjudul “Pengaruh problem based learning melalui demonstrasi dan diskusi 

terhadap kemampuan verbal”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

“pembelajaran dengan model problem based learning (PBL) melalui 

demonstrasi mampu meningkatkan kemampuan verbal siswa dibandingkan 
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dengan pembelajaran dengan model problem based learning (PBL) melalui 

diskusi”. Dalam  penelitiannya ditinjau  variabel kemampuan verbal, sedangkan 

penulis meninjau variabel keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan beberapa penelitian  relevan  yang ada, peneliti dapat melihat 

persamaan penelitian di atas dengan penelitian  yang akan dilaksanakan adalah 

terletak pada variabel keaktifan belajar, hasil belajar, dan penggunaan  model 

problem based learning melalui demonstrasi dan diskusi. Sedangkan 

perbedaannya  terletak pada mata pelajaran yang akan diteliti dimana pada 

penelitian ini fokus pada pembelajaran IPA,  jenis penelitian, tahun ajaran, 

jenjang pendidikan, lokasi penelitian  hingga variabel penelitian.  

2.10 Kerangka Berpikir 

Menurut Mujiman (2011), menyatakan bahwa kerangka pikir adalah 

merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

dalam rangka memberikan jawaban sementara (Ningrum, 2027). 

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraian pada tinjauan pustaka diatas maka 

kerangka berfikir dapat diilustrasikan dengan diagram berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Diagram Kerangka Pikir 

2.11 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu permasalahan. Oleh 

karena itu masih perlu diuji kebenarannya. Suharsimi (2010), bahwa ”Hipotesis 

Model Pembelajaran 

Problem Based Learning 

(PBL) Melalui Demonstrasi 

dan Diskusi (X) 

 

Keaktifan Belajar (Y1) 

Hasil Belajar (Y2) 
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dapat diartikan suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul”. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat 

penulis jelaskan bahwa hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara 

(Ningrum, 2027).   

Pada penelitian ini perumusan hipotesisnya adalah : 

1. Terdapat pengaruh model PBL (Problem Based Learning) melalui metode 

demonstrasi dan diskusi terhadap keaktifan belajar siswa. 

2. Terdapat pengaruh model PBL (Problem Based Learning) melalui metode 

demonstrasi dan diskusi terhadap hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


