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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Belajar 

Belajar merupakan suatu kegiatan dimana kita sebagai manusia 

selalu ingin berkembang dan selalu ingin tahu.Belajar pada hakekatnya 

dapat menambah pengetahuan dan kemampuan manusia dalam berbagai 

hal. Belajar dalam ranah pendidikan menurut Bigge dalam (Darmawan 

2015:62) belajar adalah suatu pandangan terpadu lagi sistematik dalam 

hubungannya dengan hakikat dari proses dimana orang-orang 

berhubungan dengan lingkungan mereka dalam suatu cara untuk 

meningkatkan kemampuan mereka menggunakan diri mereka sendiri dan 

lingkungannya secara lebih efektif. Dari teori belajar di atas dapat 

disimpulkan bahwa belajar itu untuk mengembangkan dirinya sendiri 

dalam bentuk kemampuan dan pengetahuan sehingga manusia itu sendiri 

dapat menjadi lebih baik dalam bidang yang dipelajarinya. 

Pada prosesnya belajar merupakan kegiatan yang sangat membantu 

manusia untuk menjadi lebih baik dan lebih tahu tentang apa yang 

dilakukan apakah baik dan tidaknya. Menurut Torndike dalam 

(Budiningsih 2012:21) belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan 

respon. Stimulus yaitu apasaja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan 

belajar seperti pikiran, perasaan atau hal-hal lain yang dapat ditangkap 
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melalui alat indera.Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa 

ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan atau 

gerakan/tindakan.Dari teori di atas dapat disimpulkan belajar dalam hal ini 

merupakan perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar yang dapat 

berwujud kongkrit yaitu dapat diamati dan yang berwujud tidak kongkrit 

yaitu yang tidak dapat diamati. 

 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang terjadi 

melalui pengalaman. Pengertian belajar dikemukakan oleh Slameto 

(2010: 2) yang menyatakan belajar merupakan suatu proses usaha 

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagian hasil pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksinya dalam lingkungannya. Hal ini 

dipertegas oleh James O. Whittaker dalam (Aunurrahman, 2010: 35) 

bahwa belajar merupakan proses tingkah laku ditimbulkan atau diubah 

melalui pengalaman. 

Pendapat beberapa ahli di atas tentang pengertian belajar dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah 

laku yang baru dari pengalaman diri dari individu itu sendiri yang 

terjadi disekolah atau di sekitar lingkungannya. Belajar bertujuan 

untuk mengadakan perubahan dalam diri individu mengenai 
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perubahan tingkah laku yaitu pengetahuan yang baru baginya melalui 

pengalaman dan latihan. 

 

b. Ciri-ciri Belajar 

Belajar adalah perubahan yang berkaitan dengan aspek kejiwaan 

dan mempengaruhi tingkah laku.Djamaarah (2002: 15) menyatakan 

seseorang yang melakukan aktivitas belajar dalam dirinya dengan 

memiliki pembaharuan dan pengalaman baru, maka individu itu 

dikatakan telah belajar. Terdapat perubahan tertentu yang dimasukkan 

ke dalam ciri-ciri belajar yaitu: 

1) Perubahan yang terjadi secara sadar 

Ini berarti individu yang belajar akan menyadari terjadinya 

perubahan itu atau sekurang-kurangnya individu telah merasakan 

terjadi adanya perubahan pada dirinya. Misalnya siswa menyadari 

bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah dan 

kebiasaannya bertambah. 

2) Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

Sebagai hasi belajar, perubahan yang terjadi dalam individu 

berlangsung terus menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang 

terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan 

berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. Misalnya, 

jika seorang siswa belajar menulis, maka siswa akan mengalami 

perubahan dari tidak bisa menulis menjadi dapat menulis. 
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3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk 

memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya.Dengan 

demikian, makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin 

banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. 

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara (temporer) yang terjadi 

hanya untuk beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air 

mata, menangis dan sebagainya tidak dapat digolongkan sebagai 

perubahan dalam pengertian belajar. Perubahan yang terjadi 

karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. 

5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang 

akan dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah 

laku yang benar-benar disadari.Misalnya seseorang belajar 

mengetik, sebelumnya sudah menetapkan yang mungkin dapat 

dicapai dengan belajar mengetik. 

6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui sesuatu 

proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika 

seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya siswa akan mengalami 

perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap 

kebiasaan, keterampilan, pengetahuan dan sebagainya. 

Pengaruh Model Problem…, Rizka Nur Azis Firmansyah, FKIP UMP, 2017



12 

 

 

 

Berdasarkan ciri-ciri belajar yang dikemukakan oleh Djamarah 

dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri belajar merupakan sebagai bagian 

yang tak terpisahkan dari kerangka pemahaman terhadap masalah 

belajar.Selain itu ciri-ciri belajar merupakan perubahan tingkah laku 

individu dan perubahan itu terjadi karena latihan atau 

pengalaman.Belajar juga dapat menambah pengetahuan lebih baik dari 

sebelumnya dan dengan banyak usaha belajar itu dilakukan, makin 

banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. 

 

c. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek 

pengetahuan, menurut Sudijono (2011: 434) prestasi dipergunakan 

sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan nilai akhir, 

sebab prestasi atau pencapaian siswa dilambangkan dengan nilai-

nilai.Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Sudijono, prestasi 

belajar juga dikemukakan oleh Hamdani (2011: 137) menyatakan 

bahwa prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. 

Pengertian prestasi belajar yang dikemukakan oleh Sudijono dan 

Hamdani dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil 

pengukuran dan kemampuan pencapaian siswa yang diperoleh dari 

suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual 
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maupun kelompok. Dengan adanya pengukuran tersebut seorang guru 

dapat mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam memahami 

materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Adanya 

pengukuran tersebut, guru juga dapat mengetahui kemampuan sendiri 

dalam pengelolaan kelas. 

 

d. Fungsi Prestasi Belajar 

Salah satu indikator keberhasilan pembelajaran adalah 

meningkatnya prestasi belajar siswa. Arifin (2009: 12) menyatakan 

prestasi belajar mempunyai beberapa fungsi utama yang diantanya: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

intuisi pendidikan. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

siswa. 

 

Prestasi belajar tidak hanya berfungsi untuk indikator 

keberhasilan dalam bidang studi tertentu, namun juga sebagai 

indikator kualitas suatu intuisi pendidikan. Hal ini diperkuat oleh 

Cronbach (Arifin, 2009: 13) bahwa kegunaan prestasi belajar banyak 

ragamnya, antara lain sebagai umpan balik guru dalam mengajar, 

untuk keperluan diagnostik, untuk kepentingan bimbingan dan 

penyuluhan, untuk keperluan seleksi, untuk keperluan penempatan 
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atau penyuluhan, untuk menentukan isi kurikulum, dan untuk 

menentukan kebijakan sekolah. 

Pendapat beberapa ahli di atas tentang fungsi prestasi belajar 

dapat disimpulkan bahwa fungsi prestasi belajar merupakan evaluasi 

dari keberhasilan pendidikan, prestasi belajar dapat diukur melalui tes 

yang disebut sebagai tes prestasi belajar.Prestasi belajar juga berfungsi 

sebagai keberhasilan suatu institusi pendidikan. 

 

e. Prinsip-prinsip Pengukuran Prestasi Belajar 

Prinsip-prinsip dasar dalam pengukuran prestasi belajar 

dikemukakan oleh beberapa ahli salah satunya oleh Gronlund (Azwar, 

1996: 18) yaitu: 

1) Tes prestasi harus mengukur hasil belajar yang telah dibatasi 

secara jelas sesuai dengan tujuan instruksional. Prinsip ini 

menjadi langkah pertama dalam penyusunan tes prestasi belajar, 

yaitu langkah pembatasan tujuan ukur. Identifikasi dan 

pembatasan tujuan ukur harus bersumber dan mengacu pada 

tujuan instruksional yang telah digariskan bagi suatu program. 

2) Tes prestasi harus mengukur suatu sampel yang representatif hasil 

belajar dan materi yang dicakup oleh program intruksional 

pengajaran. Sampel hasil belajar dalam hal ini adalah perwujudan 

soal tes dalam bentuk item-item yang mewakili kesemua 

pertanyaan mengenai materi pembelajaran yang secara teoritik 

mungkin ditulis. 
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3) Tes prestasi harus berisi item-item degan tipe yang paling cocok 

guna mengukur hasil belajar yang diinginkan. Hasil belajar yang 

hendak diukur akan menentukan tipe perilaku yang harus diterima 

sebagai bukti tercapainya tujuan instruksional yang telah 

ditetapkan. Tes prestasi memilikibagian tipe dan format item yang 

dapat digunakan sesuai dengan tujuan pengukuran. 

4) Tes prestasi harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan 

tujuan pengukuran hasil. Bagi tes yang dimaksudkan berfungsi 

sumatif guna mengukur kemajuan belajar tentu harus disusun item 

yang mencakup bagian-bagian penting tertentu dari keseluruhan 

materi pelajaran. Tes yang berfungsi diagnostik akan berisi item 

dalam jumlah besar dari setiap bagian kawasan materi pelajaran. 

5) Reliabilitas tes prestasi harus diusahakan setinggi mungkin dan 

hasil ukurannya harus ditafsirkan dengan hatihati. Reliabilitas 

(keterpercayaan) hasil ukur merupakan salah satu ciri kualitas tes 

yang tidak dapat diabaikan. Informasi mengenai reliabilitas suatu 

tes haruslah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam 

melakukan interpretasi hasil ukur tes yang bersangkutan. 

6) Tes prestasi harus dapat digunakan untuk meningkatkan belajar 

para siswa. Hasil tes prestasi secara akurat dapat mencerminkan 

pencapaian tujuan instruksional dan bila tes prestasi dapat 

mengukur sampel hasil belajar dengan layak maka pengaruh 

positif pengadaan tes prestasi bagi peningkatan belajar dapat 

dilakukan secara maksimal. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tes prestasi 

belajar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperoleh 

pemahaman yang seluas-luasnya pada siswa.Tes prestasi belajar juga 

memberikan gambaran pada guru berhasil tidaknya dalam menyampaikan 

pengetahuan. Diharapkan dengan munculnya hambatan tersebut akan 

menjadi motivasi untuk lebih mengembangkan tes prestasi yang lebih baik. 

 

3. Partisipasi  

a. Pengertian Partisipasi 

Partisipasi adalah penyertaan mental dan emosi seseorang di 

dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk 

mengembangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya 

tujuan-tujuan bersama, bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut 

(Moelyarto Tjokrowinoto, 1974 dalam Suryosubroto, 2009 : 293). 

Partisipasi bisa diartikan sebagai ukuran keterlibatan anggota 

dalam aktivitas-aktivitas kelompok. Dalam perspektif psikologis, 

partisipasi bisa dimaknai sebagai kondisi mental yang menunjukkan 

sejauh mana anggota kelompok bisa menikmati posisinya sebagai 

anggota kolektivitas, sehingga konsepsi partisipasi sangat erat dengan 

masalah kejiwaan. Semakin tinggi tingkat kesehatan seseorang maka 

semakin tinggi kemampuan partisipasinya. Raymond (dalam Tukiran, 

2010: 96). 
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Dalam konteks pembelajaran di kelas, Svinicki, 1995 (dalam 

Tukiran, 2010:154) menyatakan bahwa partisipasi didefinisikan 

sebagai keterlibatan aktif siswa dalam pemunculan ide-ide dan 

informasi, sehingga kesempatan belajar dan pengingatan meteri bisa 

lebih lama. 

Manfaat partisipasi siswa menurut Suryosubroto (2009 : 297) 

yaitu : 1) Lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar 

karena banyaknya sumbangan pikiran, 2) Pengembangan potensi diri 

dan kreativitas, 3) Adanya penerimaan yang lebih besar terhadap 

perintah yang diberikan dan adanya perasaan diperlukan dan 4) 

Melatih untuk bertanggung jawab serta mendorong untuk membangun 

kepentingan bersama. 

 

b. Indikator Partisipasi 

Aspek – aspek partisipasi yang perlu diamati dalam pedoman 

observasi aktivitas siswa dalam diskusi kelompok menurut Sudjana 

(2010 : 86) adalah : 1) Memberikan pendapat untuk pemecahan 

masalah, 2) Memberikan tanggapan terhadap pendapat orang lain, 3) 

Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, 4) Motivasi dalam 

mengerjakan tugas, 5) Toleransi dan mau menerima pendapat orang 

lain dan 6) Mempunyai tanggung jawab sebagai anggota kelompok. 

Berdasarkan aspek-aspek partisipasi yang perlu diamati dalam 

diskusi kelompok menurut Sudjana, peneliti menggunakan  4 indikator 

partisipasi. Alasan memilih 4 indikator tersebut adalah : 1) Indikator 
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motivasi dalam mengerjakan tugas termasuk dalam aspek mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru dan motivasi dalam mengerjakan tugas, 

2) Indikator memberikan dan menanggapi pendapat termasuk dalam 

aspek memberikan pendapat untuk pemecahan masalah dan 

memberikan tanggapan terhadap pendapat orang lain, 3) Indikator 

mempunyai toleransi termasuk didalamnya aspek toleransi dan mau 

menerima pendapat orang lain, 4) Indikator mempunyai tanggung 

jawab termasuk dalam aspek mempunyai tanggung jawab sebagai 

anggota kelompok dalam hal ini adalah tanggung jawab individu dan 

pasangan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang teori indikator di atas 

dapat disimpulkan indikator yang digunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Sikap Partisipasi Siswa dalam Kelompok 

No Indikator Kisi-kisi partisipasi 

1.  Mengerjakan tugas 

yang diberikan 

oleh guru. 

Mengamati tugas yang diberikan oleh 

guru dengan melihat dan mencatat hal 

yang penting pada pembelajaran yang 

diberikan oleh guru melalui model PBL. 

2.  Motivasi dalam 

mengerjakan tugas. 

Siswa menyebutkan beberapa contoh 

masalah sosial dan masalah pribadi yang 

ada di lingkungan masing-masing. 

3.  Memberikan 

pendapat untuk 

pemecahan 

masalah. 

Siswa berani untuk menyampaikan 

pendapatnya tentang masalah sosial dan 

masalah pribadi. 

4.  Memberi 

sanggahan tentang 

pendapat orang 

lain. 

Siswa berani untuk memberikan 

pendapatnya tentang pendapat orang lain 

yang mungkin tidak sependapat dengan 

dirinya. 
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No Indikator Kisi-kisi partisipasi 

5.  Sikap toleransi  Siswa dapat bertoleransi tentang 

bagaimana menerima pendapat dari orang 

lain dan mampu bekerja sama dengan 

teman sebayanya. 

6.  Mempunyai 

tanggung jawab di 

kelompoknya 

Siswa mampu memberanikan dirinya 

memaparkan hasil yang di peroleh dengan 

cara berkelompok di depan teman-

temannya. 

 

4. Model PBL (Problem Based Learning) 

a. Pengertian Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning) 

Problem Based Learning merupakan model yang menuntut 

mental siswa untuk memahami suatu konsep, prinsip, dan keterampilan 

melalui situasi atau masalah yang disajikan di awal pembelajaran. 

Masalah yang menjadi titik pusat akan semakin memacu siswa untuk 

lebih mengembangkan keterampilan yang berbeda pada pembelajaran 

secara umum. Tan dalam Rusman (2011: 229) mengemukakan bahwa 

Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah 

merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBL kemampuan 

berpikir siswa betul-betul dioptimalkan melalui proses kerja kelompok 

atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, 

mengasah, menguji dan mengembangkan kemampuan berpikirnya 

secara berkesinambungan. Problem Based Learning merupakan sebuah 

model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga 

merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan 
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pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk 

memecahkan masalah dunia nyata. 

Dari rumusan yang diungkapkan oleh Kelson dalam (Amir 2009: 

21) PBL adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Relasi dirancang 

masalah-masalah yang menuntut siswa mendapatkan pengetahuan yang 

penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan 

memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi 

dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang 

sistematik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan 

yang nanti diperlukan dalam karir dan kehidupan sehari-hari. 

PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa 

untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah 

sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan 

dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk 

memecahkan masalah (Ngalimun 2014: 89). Dari pengertian tersebut 

yaitu siswa nantinya harus mengetahui dan mampu menyimpulkan 

permasalahan  yang sedang mereka hadapi sehingga siswa tersebut 

dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan benar. 

Berdasarkan teori dari Ward et.al sudah sangat jelas bahwa model 

PBL ini memang cukup bagus untuk meningkatkan keaktifan siswa 

dalam mengikuti pelajaran, karena siswa sendiri ikut langsung atau 

terlibat secara langsung dalam pembelajaran yang sedang dilakukan. 

Oleh sebab itu memang sudah seharusnya model ini membantu siswa 

untuk meningkatkan keterampilan dalam pembelajaran. 
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Wina Sanjaya menyatakan, “Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning) dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah 

yang dihadapi secara alamiah.” Ada tiga ciri utama pendekatan 

PBL.Pertama, merupakan aktivitas pembelajaran, artinya dalam 

implementasinya ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan 

siswa.Dalam PBL tidak diharapkan siswa hanya mendengarkan, 

melihat, mencatat, dan menghafal materi pelajaran, tetapi siswa aktif 

berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data serta 

menyimpulkan. Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk 

menyelesaikan masalah. Ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan ilmiah. Proses berpikir ilmiah dilakukan 

secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya melalui tahapan-

tahapan tertentu, sedangkan empiris artinya proses penyelesaian 

masalah berdasarkan pada data dan fakta yang jelas (Trianto, 2014: 65). 

Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa PBL 

adalah pembelajaran yang memeberikan ruang gerak kepada siswa 

untuk mencari konsep dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan 

materi yang disampaikan oleh guru dalam kehidupan nyata yang 

dialami oleh siswa. Diharapkan siswa memiliki pemahaman yang utuh 

dari sebuah materi yang diformulasikan dalam masalah, penguasaan 

sikap positif, dan keterampilan secara bertahap serta 

berkesinambungan. 
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b. Ciri-ciri Problem Based Learning 

Menurut Arends (2007: 381), ciri khusus PBL (Problem Based 

Learning) ada lima hal, yaitu: 

1) Driving question or problems 

Driving question or problem pada PBL lebih 

mengorganisasikan pelajaran sekitar pertanyaan atau masalah yang 

penting secara sosial maupun bermakna secara pribadi dari pada 

mengorganisasikan pada prinsip akademik tertentu.PBL dialamatkan 

kepada situasi yang nyata, yang menghindarkan jawaban sederhana, 

yang didalamnya ada berbagai solusi dengan berbagai kepentingan. 

2) Interdisciplinary focus 

Interdisclipinary focus, PBL dipilih pada masalah yang 

melibatkan beberapa disiplin ilmu. Contoh masalah polusi karena 

pemakaian pupuk oleh petani akan melibatkan biologi, ekonomi, 

sosisal, pariwisata dan pemerintahan. 

3) Authentic investigation 

Authentic investigation, PBL mengharuskan mengikuti 

penyelidikan otentik, mencari solusi nyata dari problem nyata.Siswa 

harus menganalisis dan merumuskan masalah, mengembangkan 

hipotesis dan membuat prediksi, mengumpulkan dan menganalisa 

informasi, melakukan eksperimen (jika perlu), membuat kesimpulan. 
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4) Producting of artifacts and exhibit 

Producting of artifacts and exhibit, dalam PBL siswa dituntut 

menyusun suatu produk dalam suatu artifact dan exhibit yang 

menjelaskan dan menunjukkan solusinya. Produk dapat berupa 

laporan, model fisik, program computer. Produk ini disusun oleh 

siswa untuk didemonstrasikan kepada siswa lain. 

5) Collaboration 

Collaboration, PBL dirincikan oleh kerja dengan orang lain yang 

sebagian besar dalam pasangan atau kelompok kecil, dan terjadi 

pengembangan keterampilan berpikir dan keterampilan sosisal. 

Ciri-ciri PBL yaitu pembelajaran dimulai dengan pemberian 

masalah, biasanya masalah memiliki konteks dengan dunia nyata, 

pemelajar dalam berkelompok aktif merumuskan masalah dan 

mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan mereka, mempelajari dan 

mencari sendiri materi yang terkait dengan masalah, dan melaporkan 

solusi dari masalah. 

 

c. Karakteristik Problem Based Learning 

Karakteristik PBL dalam (Rusman 2014: 232) adalah sebagai 

berikut: 

1) Permasalahan menjadi starting point dalam belajar. 

2) Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia 

nyata yang tidak terstruktur. 
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3) Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple perspective). 

4) Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, 

sikap, dan kompetisi yang kemudian membutuhkan identifikasi 

kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. 

5) Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. 

6) Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya 

dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial 

dalam PBL. 

7) Belajar adalah kolaboratif, komunikasi dan koorperatif. 

8) Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah yang 

sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari 

solusi dari sebuah permasalahan. 

9) Keterbukaan proses dalam PBL meliputi sintesis dan integrasi dari 

sebuah proses belajar. 

10) PBL melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses 

belajar. 

 

d. Langkah-langkah Problem Based Learning 

Amir (2015: 24) menyatakan terdapat 7 langkah pelaksanaan PBL 

yang dekenal dengan Proses 7 Langkah, yaitu sebagi berikut: 

1) Mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas. 

2) Merumuskan masalah. 

3) Menganalisis masalah. 
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4) Menata gagasan anda dan secara sistematis menganalisanya dengan 

dalam. 

5) Memformulasikan tujuan pembelajaran. 

6) Mencari informasi tambahan dari sumber yang lain (di luar diskusi 

kelompok). 

7) Mensintesa (menggabungkan) dan menguji informasi baru, dan 

membuat laporan. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa PBL sangat mengutamakan 

terciptanya pembelajaran yang aktif dan efektif yang mana siswa 

diharapkan cepat dan mudah dalam berpikir mandiri dan kritis yang 

didapatkan dalam prosem pembelajaran yang berorientasi pada situasi 

fakta atau nyata yang ada di sekitar siswa. 

 

e. Keunggulan Problem Based Learning 

Suyadi (2013: 142) menyebutkan keunggulan PBL (Problem 

Based Learnin) antara lain: 

1) Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk 

lebih memahami isi pelajaran. 

2) Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa, sehingga 

memberikan keleluasaan untuk menentukan pengetahuan baru bagi 

siswa. 

3) Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran 

siswa. 
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4) Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer 

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan 

nyata. 

5) Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran 

yang dilakukan. 

6) Siswa mampu memecahkan masalah dengan suasana pembelajaran 

yang aktif-menyenangkan. 

7) Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk 

berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka guna 

beradaptasi dengan pengetahuan baru. 

8) Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam 

dunia nyata. 

9) PBL dapat menegembangkan minat siswa untuk mengembangkan 

konsep belajar secara terus-menerus, karena dalam praksisnya 

masalah tidak akan pernah selesai. Artinya, ketika satu masalah 

selesai diatasi, masalah lain muncul dan membutuhkan penyelesaian 

secepatnya. 

 

f. Kelemahan Problem Based Learning 

Suyadi (2013: 143) mengungkapkan kelemahan PBL, yaitu: 

1) Ketika peserta didik tidak memiliki minat tinggi, atau tidak 

mempunyai kepercayaan diri bahwa dirinya mampu menyelesaikan 
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masalah yang dipelajari, maka mereka cenderung enggan untuk 

mencoba karena takut salah. 

2) Tanpa pemahaman “mengapa mereka berusaha” untuk memecahkan 

masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa 

yang ingin mereka pelajari. Artinya, perlu dijelaskan manfaat 

penyelesaian masalah yang dibahas pada peserta didik. 

3) Proses pelaksanaan PBL membutuhkan waktu yang lebih lama atau 

panjang. Itu pun belum cukup, karena sering kali peserta didik masih 

memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan persoalan yang 

diberikan. Padahal, waktu pelaksanaan PBL harus disesuaikan 

dengan beban kurikulum yang ada. 

 

5. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan di tingkat SD/MI/SDLB.IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generasi yang berkaitan 

dengan isu-isu sosial.Melalui mata pelajaran IPS ini, siswa diarahkan 

untuk dapat menjadi warga masyarakat yang mempunyai norma-norma 

dan nilai-nilai sosial, bertanggung jawab, mencintai lingkungan alam 

sekitar dan menjadi warga yang cinta damai. 

Soemantri dalam (Sapriya, 2009: 11) menyatakan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial 
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dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan 

disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 

pendidikan.Kemudian Trianto (2010: 173) juga berpendapat Ilmu 

Pengetahuan Sosial juga membahas hubungan antara manusia dengan 

lingkungannya.Lingkungan dalam hal ini adalah lingkungan yang siswa 

tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat dan 

dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di 

lingkungan sekitarnya. 

Zubaedi (2013: 288) mendefinisikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

adalah mata pelajaran di sekolah yang didesain atas dasar fenomena, 

masalah dan realitas sosial dengan pendekatan interdisipliner yang 

melibatkan berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora seperti 

kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi 

pendidikan. 

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan ilmu sosial yang melibatkan 

tingkah laku dan kebutuhan manusia dan mengembangkan potensi 

siswa agar peka terhadap lingkungan dan masalah sosial yang ada di 

sekitar dan dapat menghadapi masalah-masalah yang ada di sekitar 

mereka. 

b. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ialah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah 
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sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif 

terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil 

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa 

dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat (Trianto 2010: 176). 

 

Tujuan pembelajaran IPS dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan 

kebudayaan masyarakat. 

2) Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan 

metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. 

3) Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta 

membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang 

berkembang di masyarakat. 

4) Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, 

serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu 

mengambil tindakan yang tepat. 

5) Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu 

membangun diri sendiri agar surviveyang kemudian bertanggung 

jawab membangun masyarakat. 

6) Memotivasi seseorang untuk bertindak berdasarkan moral. 
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7) Fasilitator di dalam suatu lingkungan yang terbuka dan tidak bersifat 

menghakimi. 

8) Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dalam 

kehidupannya “to prepare students to be well-functioning citizen in a 

democratic society” dan mengembangkan kemampuan siswa 

menggunakan penalaran dalam mengambil keputusan pada setiap 

persoalan yang dihadapinya. 

9) Menekankan perasaan, emosi, dan derajat penerimaan atau 

penolakan siswa terhadap materi pembelajaran IPS yang diberikan. 

Dari pengertian tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) di atas dapat disimpulkan yaitu untuk memberi bekal kemampuan 

dasar pada siswa di lingkungan dasar sekitarnya sesuai dengan bakat, 

minat, kemauan yang dimilikinya tanpa adanya paksaan.Kemudian 

menyiapkan siswa agar menjadi pribadi yang mampu menjadi bagian di 

dalam masyarakat dan selain itu siswa diajak untuk berpikir kritis 

dalam menghadapi permasalahan sosial yang ada di lingkungan 

masyarakat. 

c. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk jenjang SD/MI 

kelas IV semester II yang diteliti yaitu: 
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Tabel 2.2 SK dan KD IPS Kelas IV SD Semester II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi dan 

kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi. 

2.1. mengenal aktivitas ekonomi 

yang berkaitan dengan sumber 

daya alam dan potensi lain di 

daerahnya. 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian tentang PBL yang membahas tentang hasil belajar siswa 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

a. Perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pemrograman 

sistem kendali PLC antara siswa yang diajar dengan metode PBL 

dengan siswayang diajar dengan metode demonstrasi. 

b. Pengaruh interaksi antara metode PBL dan metode demonstrasi dengan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. 

c. Perbedaan hasil belajarsiswa antara siswa yang diajar dengan metode 

PBL dengan yang diajar dengan metodedemonstrasi ditinjau dari 

motivasi belajar. 

 

2. Penelitian tentang PBL jurnal Gunantara 

Penelitian Gunantara, penerapan Model Problem Based Learning 

untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika siswa 

kelas V, Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha, 2 

(2014).Penggunaan Problem Based Learning untuk meningkatkan 

kemampuan peningkatan masalah matematika kelas V SD Negeri 2 
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Sepang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah secara 

klasikal.Terjadinya peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada 

siswa di sebabkan karena model PBL memungkinkan siswa dapat 

meningkatkan kemandirian dalam berpikir menganalisa 

permasalahan.Kemampuan menganalisa permasalahan menyebabkan 

siswa mampu memecahkan masalah.Hal ini ditunjukan dengan 

meningkatnya kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan 

aktif dan antusias dari semua siswa. 

Terdapat beberapa hasil penelitian yang sudah membuktikan bahwa 

menggunakan PBL memberikan pengaruh yang lebih baik dengan 

ditunjukan dengan nilai rata-rata siswa yang meningkat dan memberikan 

pengaruh baik pada sikap positif siswa.PBL juga melatih siswa untuk 

memecahkan masalah.Dari penelitian-penelitian diatas dapat menjadi 

acuan untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Model Problem 

Based Learning dengan menggunakan internet terhadap Pembelajaran IPS 

Materi Mengenal Permasalahan Sosisal di Sekolah Dasar Kelas 4. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Setelah melakukan observasi di kelas IV semester 2 SD Negeri 1 

Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran ditemukan masalah-masalah dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Khususnya pada materi mengenal 

aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain 

di daerahnya. Siswa atau peserta didik masih dalam tahap pengenalan dengan 
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materi ini sehingga wajar masih ada yang belum paham ataupun masih 

kesulitan dalam memahami materi. Kemudian peneliti mencoba memasukan 

ide melalui model Problem Based Learning dengan menggunakan internet 

terhadap materi sumber daya alam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). Diharapkan dengan model pembelajaran ini dapat meningkatkan 

partisipasi siswa dan prestasi belajar siswa yang nantinya menjadi awal yang 

baik untuk pembelajaran berikutnya. Kronologis gambaran dalam kerangka 

berpikir ini dapat dilihat skemanya sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dari penelitian ini berdasarkan kajian teori dan 

kerangka berpikir diatas adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan model Problem Based Learning dengan menggunakan internet 

mampu memengaruhi partisipasi siswa dalam mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) kelas IV SD Negeri 1 Dukuhwaluh. 

KONDISI AWAL 

Proses pembelajaran IPS 

yang membuat siswa 

masih belum paham. 

Alternatif model Problem Based 

Learning dengan menggunakan 

internet terhadap materi sumber 

daya alam 

Partisipasi Belajar 

Siswa 

Prestasi Belajar 

Siswa 

Pengumpulan data: 

Partisipasi belajar 

Prestasi belajar 

Analisis data 
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2. Penerapan model Problem Based Learning dengan menggunakan internet 

mampu memengaruhi prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) kelas IV SD Negeri 1 Dukuhwaluh.
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