
 

 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1  Pengertian Model Pembelajaran  

Menurut Istarani (dalam Asfuri, 2020, h.3-4) model pembelajaraan adalah 

seluruh rangkaian yang disusun secara sistematis dalam penyajian materi ajar 

yang meliputi segala aspek sebelum, sedang dan sesudah pembelajaran yang 

dilakukan guru serta fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung 

maupun tidak langsung dalam proses mengajar yang dirancang untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Trianto dalam Darmadi (2017: 42) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran memiliki fungsi sebagai 

landasan para guru untuk merancang dan mengatur strategi dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat 

dari materi pembelajaran, tujuan yang akan dicapai dan tingkat pemahaman serta 

kemampuan peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Dalam 

penerapannya, model pembelajaran memiliki langkah-langkah yang harus 

dilakukan oleh peserta didik dengan bimbingan guru. Karenanya sangat perlu bagi 

seorang guru untuk menguasai dan mampu menerapkan berbagai keterampilan 

mengajar agar pembelajaran yang dilakukan mudah dipahami oleh peserta didik 

serta dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan. 

Pada umumnya model-model mengajar yang baik memiliki sifat-sifat atau 

ciri-ciri yang dapat dikenali secara umum sebagai berikut:  
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1. Memiliki prosedur yang sistematik. Suatu model pembelajran memiliki 

prosedur atau tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan secara sistematik 

dengan tujuan untuk melakukan perubahan terhadap perilaku siswa yang 

didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. 

2. Hasil belajar ditetapkan secara khusus. Setiap model mengajar, diperlukan 

tujuan-tujuan khusus hasil belajar yang sudah dirancang detail kemudian 

diharapkan bisa dicapai oleh peserta didik secara rinci dalam bentuk unjuk 

kerja yang dapat diamati. 

3. Penetapan lingkungan secara khusus. Sebelum melakukan model mengajar 

yang diinginkan maka perlu untuk menetapkan secara spesifik lingkungan 

yang akan digunakan sebagai obyek dari model tersebut. 

4. Ukuran keberhasilan. Keberhasilan suatu model dapat dilihat setelah 

melakukan seluruh prosedur dalam model pembelajaran. Apakah perilaku 

yang ditunjukkan siswa sudah menunjukkan dan menggambarkan hasil 

belajar yang baik. 

5. Interaksi dengan lingkungan. Semua model mengajar menetapkan cara yang 

memungkinkan siswa melakukan interaksi dan bereaksi dengan lingkungan 

(Octavia, 2020, h.14-15). 

2.1.2 Pengertiaan Model Pembelajaran Problem Based Instruction 

Trianto dalam (Yulianti 2017, h.65) mengemukakan bahwa model 

Problem Based Instruction merupakan suatu model pembelajaran kurikulum 2013 

yang didasarkan  pada banyaknya permasalahan nyata yang ada di lingkungan 

sekitar guru maupun peserta didik yang membutuhkan penyelidikan autentik. 
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Yang dimaksud dengan penyelidikan autentik merupakan penyelidikan yang 

membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata juga. 

Model pembelajaran Problem Based Instruction adalah model yang 

memfokuskan masalah dalam kehidupan nyata (otentik) yang akan lebih mudah 

dipahami oleh siswa di mana guru memberi pertanyaan atau masalah kepada 

siswa sehingga siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah dan guru membantu 

siswa dalam penyelidikan masalah tersebut (Susanti, dkk, 2015, h. 256). 

Dari kedua pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Problem 

Based Instruction merupakan salah satu model pembelajaran yang menyajikan 

suatu permasalahan kepada peserta didik di mana model ini didasarkan pada 

permasalahan nyata sehingga mampu memberikan pengalaman dan kesempatan 

kepada peserta didik untuk bisa berpikir kritis, melakukan penyelidikan dan 

pemecahan masalah baik secara individu maupun kelompok, serta  memberikan 

pemahaman berdasarkan pemecahan masalah yang sudah dilakukan.  

2.1.3 Karakteristik Model Pembelajaran Problem Based Instruction 

Suatu model yang diterapkan dalam proses pembelajaran akan 

memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap peserta didik baik 

keterlibatannya maupun keefektifan peserta didik dalam melakukan pemecahan 

masalah. Pada umumnya semua model pembelajaran akan memiliki ciri-ciri 

tersendiri sehingga dengan mudah dikenal dan dipahami. Karakteristik 

pembelajaran Problem Based Instruction sebagai berikut. 

1. Dalam prosesnya, model ini mengajak peserta didik untuk berpikir kritis, 

berkomunikasi, mencari, mengolah data dan menyimpulkan. Jadi model ini 
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tidak hanya sekedar mengharapkan peserta didik untuk mendengarkan, 

melihat, mencatat dan menghafal materi pelajaran melainkan juga mengajak 

peserta didik untuk terlibat langsung ke dalam proses belajar mengajar. 

2. Aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Karena 

model ini berbasis masalah maka topik utama agar dapat terjadi proses 

pembelajaran yaitu dengan mencari dan menyelesaikan  masalah. 

3. Pemecahan masalah menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah (proses 

berpikir deduktif dan induktif), sistematis (melalui tahapan atau urutan 

tertentu) dan empiris (berdasarkan pada data dan fakta yang jelas) atau 

pendekatan ini biasa dikenal sebagai pendekatan saintifik  (Nopiyanto, dkk, 

2020, h. 31). 

2.1.4 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Problem Based Instruction 

Setiap model pembelajaraan yang digunakan oleh seorang tenaga pendidik 

selalu memiliki sintaks ataupun langkah-langkah dalam proses pembelajaran. 

Menurut Widodo dalam Tri Muah (2016: 45) menjelaskan mengenai sintaks dari 

model pembelajaran Problem Based Instruction sebagai berikut. 
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Tabel 1 Sintaks Model Pembelajaran PBI 

No Tahapan 

Pembelajaran 

Aktivitas Pembelajaran 

Tahap 1 Mengorientasi 

siswa pada masalah 

Guru memberi motivasi dan rangsangan 

untuk memusatkan perhatian peserta 

didik pada topik materi di mana guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

dan mengajukan fenomena atau 

demonstrasi atau cerita untuk 

memunculkan masalah. 

Tahap 2 Mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

Guru membantu siswa mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah 

terkait, dalam hal ini membagi siswa 

dalam beberapa kelompok belajar. 

Tahap 3 Membantu siswa 

melakukan 

penyelidikan 

mandiri atau 

kelompok 

Guru memberikan kesempatan kepada 

peserta didik  untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi yang telah 

disajikan dan mengumpulkan informasi 

yang relevan, melakukan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah tentang materi 

terkait. 

Tahap 4 Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya dan 

memamerkannya 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya 

yang sesuai seperti laporan, video dan 

membantu mereka untuk berbagi tugas 

dengan teman kelompoknya dalam 

bentuk presentasi di depan kelas. 

Tahap 5 Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Guru membantu peserta didik untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan dan proses-

proses yang telah dilakukan. Dengan 

menunjuk salah satu siswa dari setiap 

kelompok untuk menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari dan dipahami. 
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2.1.5 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Problem Based 

Instruction 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihaan dan kekurangan masing-

masing. Adapun kelebihan dari model Problem Based Instruction sebagai berikut. 

1. Mendorong peserta didik untuk saling bekerja sama dalam pemecahan 

masalah dan mengerjakan tugas. 

2. Pemecahan masalah oleh peserta didik mampu mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis, menemukan dan menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 

3. Membantu peserta didik menjadi pelajar  yang mandiri. 

Adapun kekurangan dari model Problem Based Instruction sebagai 

berikut. 

1. Model ini sulit dilakukan apabila peserta didik tidak memiliki minat untuk 

belajar. 

2. Memerlukan banyak waktu, media, dana dan sumber belajar (Nopiyanto, dkk, 

2020, h. 31). 

2.1.6 Teori Belajar yang Mendukung Model Problem Based Instruction  

Adapun beberapa teori belajar yang mendukung model Problem Based 

Instruction sebagai berikut. 

1. Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang 

menekankan bahwa belajar adalah bentukan dari diri seorang individu, belajar 

tidak hanya bisa diperoleh dari guru tetapi konstruksi pengetahuan dari seorang 

peserta didik saat menyusun struktur, konsep dan skema dalam belajar. Hal ini 

berhubungan dengan model Problem Based Instruction yang menekankan 
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kepada peserta didik untuk menemukan sendiri pemecahan masalah yang 

sedang dihadapi oleh peserta didik (Rahmat, 2019, h.40-41). 

2. Teori Belajar Vygotsky 

Teori belajar Vygotsky merupakan teori belajar yang menekankan pada 

hubungan interaksi manusia dengan sosial budaya yang saling berkomunikasi 

untuk mendapatkan informasi maupun pengetahuan. Berhubungan dengan 

model pembelajaran Problem Based Instruction yang mengelompokkan peserta 

didik dalam beberapa kelompok untuk mendapatkan pengetahuan baru ataupun 

informasi-informasi yang belum diperoleh sebelumnya. Tujuan utama dari 

pengorganisasian peserta didik yaitu agar siswa mampu untuk berdiskusi dan 

bertukar pikiran terhadap apa yang telah mereka peroleh (Isrok’atun & 

Rosmala, 2018, h.23). 

3. Teori Belajar Bermakna dari David Ausubel (Meaningful Learning) 

Teori belajar bermakna merupakan teori belajar di mana proses 

pemberian materi pembelajaran dengan menggunakan konsep-konsep atau 

teori-teori relevan dengan pengetahuan yang sudah ada pada peserta didik 

sebelumnya. Artinya bahwa pengertian ataupun informasi-informasi baru yang 

akan diberikan tidak bertentangan dengan pengetahuan yang sudah ditanamkan 

dalam aspek kognitif sehingga dapat dengan memberikan gambaran yang 

mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teori bermakna dari David 

Ausubel menegaskan bahwa proses belajar terdiri atas proses penerimaan dan 

proses penemuan. Hal ini juga berkorelasi dengan model pembelajaran 

Problem Based Instruction di mana penggambaran materi yang akan diberikan 
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berdasarkan dengan fenomena real yang terjadi di lapangan sehingga 

informasi-informasi baru yang diterima dapat diserap baik oleh peserta didik 

(Wahyuni & Aryani, 2020, h.38). 

2.2 Konsep Belajar 

2.2.1 Pengertian Belajar 

Secara garis besar, belajar dapat didefinisikan sebagai proses perubahan 

tingkah laku akibat interaksi ataupun hubungan timbal balik antara individu 

dengan lingkunganya di mana perubahan yang terjadi dapat diamati. Tingkah laku 

yang dimaksud dapat diartikan dengan makna yang luas. Hal ini mencakup aspek 

pemahaman, pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan lain sebagainya.  Setiap 

perilaku yang tampak biasa dikenal dengan penampilan atau behavioral 

performance. Sedangkan  perilaku yang tidak  tampak atau tidak bisa diamati 

disebut dengan kecenderungan perilaku atau behavioral tendency (Ali dalam 

Lefudin, 2017, h. 2). 

Menurut James O. Wittaker dalam Lefudin (2017) belajar dapat diartikaan 

sebagai proses yang tumbuh dalam diri seseorang dapat ditimbulkan melalui 

latihan ataupun pengalaman baik yang dialami oleh dirinya sendiri maupun orang 

lain yang berada di lingkungannya. Wingkel dalam Octavia (2020: 1) belajar 

adalah suatu kegiatan  mental/psikis dalam hubunganya dengan lingkungan yang 

dapat menciptakan perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan nilai sikap. 

Belajar adalah suatu proses interaksi yang terjadi stimulus dan respon, di mana 

stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat 

diamati (observabel) dan dapat diukur (Lefudin, 2017, h. 4). 
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Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi pada diri 

seseorang melalui interaksinya dengan lingkungan baik dalam segi kemampuan, 

pengetahuan dan  juga nilai sikap yang dapat diamati dan dapat diukur melalui 

tingkah laku ataupun tindakan dari individu itu sendiri. 

2.2.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh atau dihasilkan setelah 

melakukan kegiatan belajar. Indikator hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta 

didik apabila setelah pembelajaran berlangsung peserta didik memperoleh 

berbagai informasi dan pengetahuan baru yang bermanfaat yang mampu 

membawa individu tersebut untuk memiliki perilaku yang lebih baik lagi (Julhadi, 

2021, h. 47). 

Hasil belajar merupakan salah satu poin penting sebagai tolak ukur 

berubahnya tingkah laku pada diri seseorang yang terjadi setelah adanya interaksi. 

Seperti yang dikemukakan oleh Dimayati dan Mudjiono dalam Syahputra (2020: 

24) bahwa hasil belajar merupakan hasil akhir yang diperoleh berdasarkan 

kegiatan interaksi belajar dan mengajar. Tindak mengajar yang dimaksud yaitu 

guru mengakhiri kegiatan belajar dengan proses evaluasi hasil belajar. Sedangkan 

dari sisi siswa hasil dari kegiatan belajar merupakan berakhirnya pembelajaran 

dan puncak dari proses belajar. 

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah suatu hasil dan kemampuan peserta didik akibat dari hasil pengalaman 
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yang telah diperolehnya dalam proses belajar baik itu mencakup ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

2.2.3 Tipe-Tipe Hasil Belajar 

Secara garis besar, klasifikasi tipe-tipe hasil belajar dibagi ke dalam tiga 

ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. 

2.2.3.1  Tipe Hasil Belajar Kognitif 

Tipe hasil belajar kognitif sebagai ilmu yang dihafalkan atau juga sebagai 

pengetahuan yang sifatnya faktual yang memerlukan pemahaman dan kemampuan 

untuk mencerna ilmu pengetahuan tersebut. Terdapat 6 kategori dalam ranah 

kognitif menurut taksonomi Bloom yaitu mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, evaluasi dan menciptakan (Astiti, 2017, h. 31). 

2.2.3.2  Tipe Hasil Belajar Afektif 

Tipe hasil belajar afektif dapat diamati pada peserta didik dalam berbagai 

tindakan seperti  atensi/perhatian terhadap pembelajaran, motivasi, sikap disiplin, 

motivasi yang tinggi untuk belajar, menghormmati guru, menghargai teman dan 

lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tipe ini berhubungan dengan 

perilaku, emosi dan nilai (Astiti, 2017, h. 31). 

2.2.3.3 Tipe Hasil Belajar Psikomotorik 

Tipe hasil belajar psikomotorik dapat diamati pada bentuk keterampilan 

yang ada pada peserta didik (skill), dan kemampuan individu dalam bertindak. 

Dalam pencapaiannya, hasil belajar psikomotorik dapat diperoleh berdasarkan 

hasil pengamatan dimana seluruh aktivitas tersebut terjadi dengan natural (Astiti, 

2017, h. 32). 
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2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Dalam penerapannya, berhasil atau tidaknya seorang peserta didik dalam 

belajar dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi dari 

dalam diri peserta didik biasa dikenal dengan faktor internal, sedangkan faktor 

yang berasal dari luar peserta didik biasa dikenal dengan faktor eksternal. 

Menurut Slameto dalam Syahputra (2021: 26) faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu: 

1. Faktor internal terdiri dari: 

Faktor Jasmaniah, dapat berupa kesehatan dan cacat tubuh di mana factor 

Kesehatan ini bisa ditingkatkan melalui aktivitas-aktivitas yang bermanfaat 

seperti olahraga, makanan yang sehat dan lain sebagainya. 

Faktor Psikologis, dapat berupa intelegensi, spiritual, mental, perhatian, 

minat, bakat, motivasi dan kesiapan. 

2. Faktor eksternal terdiri dari: 

Faktor Keluarga, dapat berupa cara didikan orang tua, relasi antara keluarga 

suasana rumah, keadaan ekonomi, dan latar belakang kebudayaan. 

Faktor Sekolah, dapat beruapa metode mengajar, kurikulum, hubungan antara 

guru dan siswa, waktu sekolah bahkan mencakup sarana dan prasarana. 

Faktor Masyarakat, dapat berupa lingkungan yang baik, hubungan antara 

hidup bertetangga dan lain sebagainya. 
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2.3 Konsep Pembelajaran Fisika 

2.3.1 Pengertian Pembelajaran Fisika 

Pembelajaran adalah proses interaksi atau hubungan antara peserta didik 

dengan guru dan berbagai sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu. 

Pembelajaran merupakan bantuan guru agar peserta didik dalam lingkungannya 

dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan, keterampilan dan penguasaan materi 

serta pembentukan karakter dan kepercayaan diri yang tinggi dalam segala aspek 

belajar. 

Sagala dalam Syahputra (2021: 28) mengemukakan bahwa pembelajaran 

merupakan kegiatan seorang pendidik secara terencana dalam desain 

instruksional, agar membuat belajar secara aktif yang memfokuskan pada 

penyediaan fasiltas yakni sumber belajar. Menurut Syahputra (2021) konsep 

pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang telah dirancang dan dibentuk 

sedemikian rupa untuk membantu atau memberi sumbangsih penuh kepada 

seseorang untuk mempelajari suatu keahlian tertentu dan nilai yang baru. 

Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang cenderung dianggap 

rumit oleh sebagian besar peserta didik, sehingga hasil yang diperoleh juga kurang 

maksimal. Selain juga berdampak pada hasil belajar siswa, faktor dari pola pikir 

ini akan mengakibatkan siswa menjadi tidak mampu untuk berpikir secara kritis. 

Fisika juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam dan 

penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga dalam penelitian ini, 

peneliti mengangkat materi  tentang “Suhu dan Kalor”. 
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2.3.2 Suhu dan Kalor 

Kata “suhu” dalam ilmu Fisika memiliki artian tingkat derajat panas atau 

dingin suatu benda yang berdasarkan pada indera sentuhan. Alat yang digunakan 

untuk mengukur suhu suatu benda secara kuantitatif yaitu termometer. Di mana 

pembuatan termometer didasarkan pada sifat bahan yang berubah secara teratur 

terhadap suhu. Sedangkan kalor dalam ilmu Fisika didefinisikan sebagai energi 

yang mengalir dari benda atau zat yang memiliki suhu tinggi menuju benda atau 

zat yang memiliki suhu rendah di mana pada saat kedua benda tersebut 

bersentuhan satu dengan yang lainnya hingga kedua benda tersebut memiliki suhu 

yang sama dan pada saat yang bersamaan tercapailah keseimbangan termal. 

Biasanya kalor dinyatakan dalam satuan kalori (kal) (Sunardi, dkk, 2016, h. 126). 

2.4 Penelitian yang Relevan Sebelumnya 

Penelitian yang berhubungan dengan model Problem Based Instruction dan 

kontribusinya dalam hasil belajar peserta didik sudah pernah dilakukan 

sebelumnya. Adapun penelitian yang relevan dengan judul ini sebagai berikut. 

1. Dewi Ayu Desinta Ratna Dewi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Instruction Disertai Metode 

Pictorial Riddle Terhadap Hasil Belajar dan Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa pada Mata Pelajaran Fisika di SMA” menyimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran Problem Based Instruction disertai dengan metode 

Pictorial Riddle pada mata pelajaran Fisika memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri Arjasa. Hal ini 

diketahui berdasakan rata-rata nilai post-test kelas eksperimen lebih baik 
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daripada kelas kontrol karena t-hitung > t-tabel. Hal ini menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran Problem Based Instruction menunjukkan 

adanya pengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik. 

2. Eli Dwi Susanti, dkk (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Problem Based Instruction Disertai Metode Demonstrasi 

Terhadap Hasil Belajar dan Retensi Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran 

Fisika SMA (Studi pada Kelas X MIA SMAN Arjasa Jember” menyimpulkan 

bahwa data kompetensi pengetahuan siswa diperoleh melalui posttest yang 

dilakukan setelah kegiatan belajar mengajar. Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan Independent Samples T-test pada SPSS 16. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa rata-rata kompetensi pengetahuan siswa kelas 

eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Hal ini menunjukkan penerapan 

model pembelajaran Problem Based Instruction disertai dengan metode 

Demonstrasi pada mata pelajaran Fisika memiliki pengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik. 

3. Maya Sinta Ayu Septrianingsih, dkk (2017), dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Instruction Terhadap 

Keterampilan Proses Sains dan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPA 

di SMP” menyimpulkan bahwa setelah melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan model Problem Based Instruction, terdapat adanya perbedaan 

yang signifikan hasil belajar siswa (ranah afektif, psikomotor dan kognitif). 
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4. Ni Kadek Linda Astiti Rahayu, dkk (2020), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Improving Mathematics Learning Outcomes Through Problem Based 

Instruction” menyimpulkan bahwa setelah melakukan pembelajaran dengan 

model pembelajaran Problem Based Instruction maka hasil belajar siswa 

meningkat jika dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional yang 

dilakukan di kelas kontrol. 

2.5 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiraan merupakan landasan dasar 

pemikiran dari penelitian yang tersusun dari fakta-fakta, observasi atau 

pengamatan dan kajian kepustakaan. Oleh sebab itu kerangka berpikir 

mengandung teori, dalil atau konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian 

seseorang (Nurdin dan Hartati. 2019, h. 125). Menurut Widayat dan Amirullah 

dalam Nurdin dan Hartati (2019) kerangka berpikir atau juga disebut sebagai 

kerangka konseptual merupakan gagasan tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting dalam lignkungan tersebut. 

Model Problem Based Instruction dalam penelitian ini adalah model 

penelitian yang menekankan pada kegiatan merumuskan soal berdasarkan 

masalah secara individu maupun kelompok sehingga mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam penyelesaian soal dan pemecahan 

masalah. Peserta didik harus mampu berpikir dan bernalar, menghasilkan dan 

mengkomunikasikan ide-ide atau gagasaan-gagasan mereka untuk menyelesaikan 

soal dan memecahkan masalah berdasarkan informasi yang telah ditemukan. 
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Sebelum diberi perlakuan di kelas eksperimen maupun kelas kontrol, 

peneliti akan memberikan tes awal (pre-test) untuk mengetahui kemampuan awal 

peserta didik kelas XI di SMAN 1 Maligano. Selanjutnya hasil pre-test tersebut 

dianalisis. Setelah diperoleh data normal, maka penelitian dilanjutkan dengan 

memberikan perlakuan menggunakan model Problem Based Instruction, dengan 

materi adalah suhu dan kalor. Kemudian di akhir pembelajaran diberikan post-test 

untuk mengetahui tingkat penguasaan dan keberhasilan peserta didik dalam 

memahami materi setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan model 

Problem Based Instruction. Setelah selesai data dianalisis, tahap terakhir adalah 

penarikan kesimpulan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Bagan Kerangka Berpikir 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis dalam penelitiaan  ini sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan hasil belajar sebelum perlakuan di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

2. Ada perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan di kelas 

eksperimen. 

3. Ada pengaruh model Problem Based Instruction terhadap hasil belajar 

sesudah perlakuan di kelas XI SMA Negeri 1 Maligano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


