
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Studi Komparasi 

Istilah studi berarti penelitian ilmiah, kajian, telaahan (Depdikbud, 1997 

: 965), sedangkan istilah komparasi berarti perbandingan (Depdikbud, 1997 : 

515). Studi komparatif dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat 

membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan 

dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti 

berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya 

masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu 

yang berbeda. Sedangkan menurut Nazir (2005 : 58) menyatakan 

bahwa,“penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin 

mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis 

faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena 

tertentu”. 

Jadi studi komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk 

membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. 

 

B. Hasil Belajar Kognitif 

Arikunto (2005) menyatakan bahwa, “hasil belajar adalah hasil akhir 

setelah mengalami proses belajar, perubahan itu tampak dalam perbuatan 
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yang dapat diamati, dan dapat diukur”. Pendapat senada juga dikemukakan 

oleh Nana Sudjana (2005 : 3) yang menyatakan bahwa,  

“hasil belajar peserta didik pada hakikatnya adalah perubahan tingkah 

laku yang telah terjadi melalui proses pembelajaran. Perubahan tingkah 

laku tersebut berupa kemampuan-kemapuan peserta didik setelah 

aktifitas belajar yang menjadi hasil perolehan belajar. Dengan demikian 

hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada individu setelah 

mengalami pembelajaran.” 

 

Menurut Benjamin Bloom dalam (Nana Sudjana, 2009 : 22-23) hasil 

belajar terbagi menjadi tiga ranah yaitu: a). Ranah kognitif, yaitu berkenaan 

dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek yaitu 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi; b). Ranah 

afektif, yaitu berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penelitian, organisasi, dan internalisasi; c). 

Ranah psikomotorik, yaitu berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni gerakan 

refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perceptual, keharmonisan 

atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan 

interpretatif. Tiga ranah yang dikemukakan oleh Benyamin Bloom yaitu 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik merupakan ranah yang 

dapat dilakukan oleh peserta didik. Ketiga ranah tersebut dapat diperoleh 

peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar.  

Pada penelitian ini yang diukur adalah ranah kognitif saja karena 

berkaitan dengan kemampuan para peserta didik dalam menguasai materi 

pelajaran. Menurut Benyamin Bloom dalam (Nana Sudjana, 2009 : 23-29) 
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ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni; 

1. Pengetahuan, contohnya pengetahuan hafalan atau untuk diingat seperti 

rumus, definisi, istilah, pasal dalam undang-undang, istilah tersebut 

memang perlu dihafal dan diingat agar dikuasainya sebagai dasar bagi 

pengetahuan atau pemahaman konsep lainnya.  

2. Pemahaman, contohnya menjelaskan dengan susunan kalimat, memberi 

contoh lain dari yang telah dicontohkan, atau mengungkapkan petunjuk 

penerapan pada kasus lain. 

3. Aplikasi, yakni penerapan didasarkan atas realita yang ada di masyarakat 

atau realita yang ada dalam teks bacaan.  

4. Analisis, yaitu usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau 

bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya.  

5. Sintesis, yakni kemampuan menemukan hubungan yang unik, 

kemampuan menyusun rencana atau langkah-langkah operasi dari suatu 

tugas atau problem yang ditengahkan, kemampuan mengabstraksikan 

sejumlah besar gejala, data, dan hasil observasi menjadi terarah.  

6. Evaluasi, yaitu pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin 

dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan masalah, 

metode, materiil, dll.  
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C. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

1. Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah 

Menurut Abuddin (2009 : 243) menyatakan bahwa,“pembelajaran 

berbasis masalah (Problem Based Learning) adalah sebuah metode 

pembelajaran yang memfokuskan pada pelacakan akar masalah dan 

memecahkan masalah tersebut”. Sedangkan Warsono dan Hariyanto (2013 

: 147) menuliskan bahwa, 

“pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang 

berlandaskan konstruktivisme dan mengakomodasikan keterlibatan 

peserta didik dalam belajar serta terlibat dalam pemecahan masalah 

yang konstekstual. Untuk memperoleh informasi dan 

mengembangakan konsep-konsep sains, peserta didik belajar 

bagaimana membangun kerangka masalah, mencermati 

mengumpulkan data, mengorganisasikan masalah, menyusun fakta, 

menganalisis data, menyusun argumentasi terkait pemecahan 

masalah, kemudian memecahkan maslah baik secara individual 

maupun dalam kelompok”. 

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Sani (2014 : 127) 

pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang 

penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan dan 

membuka dialog. Dengan demikian, pembelajaran berbasis masalah 

adalah sebuah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, 

dimana kegiatan pembelajaran diawali dengan penyajian masalah kepada 

peserta didik, pengajuan pertanyaan, penyelidikan, serta 

mengkomunikasikan hasil penyelidikan. 
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2. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Masalah  

Beberapa karakteristik pembelajaran berbasis masalah adalah 

sebagai berikut: 

a. Belajar dimulai dengan mengkaji permasalahan 

b. Permasalahan berbasis pada situasi dunia nyata 

c. Peserta didik bekerja berkelompok 

d. Beberapa informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

permasalahan tidak diberikan 

e. Peserta didik mengidentifikasi, menemukan, dan menggunakan 

sumber daya yang sesuai 

f. Belajar secara aktif, terintegrasi, kumulatif, dan terhubung. 

 

3. Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu tipe pengelolaan 

kelas yang diperlukan untuk mendukung pendekatan konstruktivisme 

dalam pengajaran dan belajar dengan sintaks sebagai berikut: 

a. Orientasi peserta didik terhadap masalah. 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menguraikan kebutuhan 

bahan atau alat, memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam 

aktivitas pemecahan yang telah dipilih peserta didik bersama guru, 

maupun yang di pilih sendiri oleh peserta didik. 

b. Mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan peserta didik utuk 

belajar. 
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 Guru membantu peserta didik untuk mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas peserta didik dalam belajar 

memecahkan masalah, menentukan tema, jadwal, tugas dan lain-lain. 

c. Memandu investigasi mandiri maupun kelompok.  

 Guru memotivasi peserta didik untuk membuat hipotesis, 

mengumpulkan informasi, data yang relevan dengan tugas pemecahan 

masalah, melakukan eksperimen untuk mendapatkan informasi dan 

pemecahan masalah.  

d. Mengembangkan dan mempresentasikan karya.  

 Guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan 

karya yang relevan, misalnya membuat laporan, membantu berbagi 

tugas dengan teman-teman di kelompoknya dan lain-lain, kemudian 

peserta didik mempresentasikan karya sebagai bukti pemecahan 

masalah. 

e. Refleksi dan penilaian 

 Guru memandu peserta didik untuk melakukan refleksi, memahami 

kekuatan dan kelemahan laporan mereka, mencatat dalam ingatan 

butir-butir atau konsep penting terkait pemecahan masalah, 

menganalisis dan menilai proses-proses dan hasil akhir dari investigasi 

masalah. Selanjutnya mempersiapkan penyelidikan lebih lanjut terkait 

hasil pemecahan masalah. 
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4. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Berbasis Masalah 

Menurut Warsono dan Hariyanto (2013 : 152) secara umum 

pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa keunggulan, 

diantaranya : 

a. Peserta didik akan terbiasa menghadapi masalah dan merasa 

tertantang untuk menyelesaikan masalah, tidak hanya terkait dengan 

pembelajaran di kelas, tetapi juga menghadapi masalah yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-

teman sekelompok kemudian berdiskusi dengan teman-teman 

sekelasnya. 

c. Makin mengakrabkan guru dengan peserta didik.  

d. Karena ada kemungkinan suatu masalah harus diselesaikan peserta 

didik melalui eksperimen hal ini juga akan membiasakan peserta didik 

dalam menerapkan metode eksperimen. 

Sedangkan kelemahan dari pembelajaran berbasis masalah adalah 

sebagai berikut: 

a. Tidak banyak guru yang mampu mengantarkan peserta didik pada 

pemecahan masalah. 

b. Sering kali memerlukan biaya mahal dan waktu yang panjang. 

c. Aktivitas peserta didik yang dilakukan di luar sekolah sulit dipantau 

guru. 
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D. Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) 

1. Pengertian Pembelajaran Berbasis Proyek  

Warsono dan Hariyanto (2013 : 153) menyatakan 

bahwa,“pembelajaran berbasis proyek didefinisikan sebagai suatu 

pengajaran yang mencoba mengaitkan antara teknologi dengan masalah 

kehidupan sehari-hari yang akrab dengan peserta didik, atau dengan suatu 

proyek sekolah”. Sementara itu Bransfor dan Stein (1993) mendefinisikan 

pembelajaran berbasis proyek sebagai pendekatan pengajaran yang 

komprehensif yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan penyelidikan 

yang kooperatif dan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, para peserta didik 

melakukan sendiri penyelidikannya, bersama kelompoknya sendiri, 

sehingga memungkinkan para peserta didik dalam tim tersebut 

mengembangkan keterampilan, melakukan riset yang akan bermanfaat 

bagi pengembangan kemampuan akademis mereka. Para peserta didik 

tersebut merancang, melakukan pemecahan masalah, melaksanakan 

pengambilan keputusan dan kegiatan penyelidikan sendiri. Para peserta 

didik merasakan adanya masalah serta menerapkan situasi dalam 

kehidupan nyata dengan cara membuat sebuah proyek. Hasil akhir proyek 

berupa suatu artefak (benda atau barang buah hasil budi atau pemikiran 

manusia). Artefak tersebut dapat berupa suatu karya ilmiah, suatu model, 

film, video, compact disc (CD), DVD atau yang lain. Pendapat yang 

senada dikemukakan oleh Blumenfeld et al, bahwa pelajaran berbasis 

proyek adalah perspektif yang komprehensif berfokus pada pengajaran 
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dengan melibatkan peserta didik dalam penyelidikan. Dalam kerangka ini, 

peserta didik mengejar solusi untuk permasalahan dengan mengajukan 

pertanyaan dan menyempurnakannya, debat pendapat, membuat prediksi, 

merancang rencana atau percobaan, mengumpulkan dan menganalisis data, 

menarik kesimpulan, mengkomunikasikan ide-ide mereka dan temuan 

kepada orang lain, mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru, dan 

menciptakan artefak. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik untuk melakukan kegiatan penyelidikan sehingga 

menghasilkan sebuah artefak sebagai hasil dari kegiatan belajarnya. 

2. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Proyek  

Menurut Stripling dalam Sani (2014 : 173-174) karakteristik 

pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai berikut: 

a. Mengarahkan peserta didik untuk menginvestigasi ide dan pertanyaan 

penting 

b. Merupakan proses inkuiri 

c. Terkait dengan kebutuhan dan minat peserta didik 

d. Berpusat pada peserta didik dengan membuat produk dan melakukan 

presentasi secara mandiri 

e. Menggunakan keterampilan berfikir kreatif, kritis dan mencari 

informasi untuk melakukan investigasi, menarik kesimpulan, dan 

menghasilkan produk 
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f. Terkait dengan permasalahan dan isu dunia yang autentik. 

3. Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Proyek  

Langkah-langkah yang umum diterapkan dalam pembelajaran 

berbasis proyek adalah sebagai berikut. 

a. Penyajian permasalahan. Permasalahan yang disajikan dalam bentuk 

pertanyaan. Pertanyaan awal yang di ajukan adalah pertanyaan 

penting yang dapat memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam 

belajar. 

b. Membuat perencanaan. Guru melibatkan peserta didik untuk bertanya, 

membuat perencanaan, dan melengkapi rencana kegiatan proyek. 

c. Menyusun penjadwalan. Peserta didik harus membuat penjadwalan 

pelaksanaan proyek yang disepakati bersama guru. 

d. Memonitor pembuatan proyek. Pelaksanaan pekerjaan peserta didik 

harus dimonitor dan difasilitasi prosesnya. Guru perlu melakukan 

monitoring pelaksanaan proses, serta menyediakan rubrik dan 

instruksi tentang apa yang harus dilakukan untuk setiap konten 

pembelajaran. 

e. Melakukan penilaian. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian 

terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu 

yang berupa perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, 

pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan 

untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, 
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kemampuan melakukan penyelidikan, dan kemampuan menerapkan 

keterampilan membuat karya. 

4. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Berbasis Proyek  

Menurut Han dan Bhattacharya dalam Warsono (2013 : 157) ada 

lima keuntungan dari implementasi pembelajaran berbasis proyek, yaitu: 

a. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

b. Meningkatkan kecakapan peserta didik dalam pemecahan masalah. 

c. Memperbaiki keterampilan menggunakan media pembelajaran. 

d. Meningkatkan semangat dan keterampilan berkolaborasi. 

e. Meningkatkan keterampilan dalam manajemen berbagai sumber daya. 

Sedangkan kelemahan dari pembelajaran berbasis proyek adalah 

sebagai berikut: 

a. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah 

b. Membutuhkan biaya yang cukup banyak 

c. Banyak peralatan yang harus disediakan 

d. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan 

pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. 

e. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja 

kelompok. 

5. Penilaian Produk 

 Menurut Jihad, dkk (2008), penilaian produk merupakan penilaian 

terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk 
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biasanya menggunakan cara holistik atau analitik. Cara holistik yaitu 

penilaian berdasarkan kesan keseluruhan dari produk. Sedangkan cara 

analitik yaitu penilaian berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya 

dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses 

pengembangan.  

 

E. Persamaan dan Perbedaan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Pembelajaran Berbasis Proyek   

Pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa persamaan dengan 

pembelajaran berbasis proyek antara lain: 

1. Merupakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik, 

karena mencakup lima pengalaman belajar yaitu mengamati, menanya, 

megumpulkan informasi/eksperimen, mengasosiasikan/mengolah 

informasi, dan mengkomunikasikan. 

2. Pembelajaran diawali dengan pengajuan pertanyaan yang akan dicari 

solusinya dalam kegiatan belajar 

3. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik (student centered) 

4. Peserta didik belajar secara berkelompok. 

Selain memiliki kesamaan, kedua model tersebut juga memiliki 

perbedaan. Perbedaan utama antara pembelajaran berbasis masalah dengan 

pembelajaran berbasis proyek adalah adanya produk yang harus dibuat dan 

ditampilkan oleh peserta didik dalam pembelajaran berbasis proyek. 
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 Beberapa perbedaan antara pembelajaran berbasis masalah dengan 

pembelajaran berbasis proyek ditinjau dari proses belajar yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1. Tabel perbedaan pembelajaran berbasis masalah dengan 

pembelajaran berbasis proyek ditinjau dari proses belajar. 

Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning) 

Pembelajaran Berbasis Proyek 

(Project Based Learning) 

Pertanyaan mengandung beberapa 

informasi yang kurang lengkap dan 

pada umumnya pertanyaan dilengkapi 

dengan data dan permasalahan 

 

Pertanyaan bersifat mengarahkan 

peserta didik untuk melaksanakan 

kegiatan atau membuat produk, dan 

pada umumnya diajukan secara 

bertahap 

Dapat bersifat multidisiplin ilmu atau 

hanya satu pelajaran 

 

Pada umumnya bersifat multidisiplin 

ilmu atau kolaborasi dari beberapa 

mata pelajaran 

 

Menghasilkan solusi konseptual atau 

procedural berdasarkan analisis 

permasalahan 

Menghasilkan produk yang terkait 

dengan solusi permasalahan 

Lembar kerja berisi permasalahan yang 

akan dicari solusinya oleh peserta didik 

 

Lembar kerja berupa lembar kerja 

proyek yang berisi petujuk untuk 

menyelesaikan proyek yang 

direncanakan 

 

F. Materi Lingkaran 

 Kompetensi Inti 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 
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dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang/teori 

 

 Kompetensi Dasar 

4.1 Memahami unsur, keliling dan luas dari lingkaran 

 

 Indikator 

4.1.1 Mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran  

4.1.2 Mendapatkan nilai phi  

4.1.3 Mendapatkan rumus keliling lingkaran  

4.1.4 Mendapatkan rumus luas keliling lingkaran  

 

G. Kerangka Berfikir 

Hasil belajar merupakan hasil akhir setelah mengalami proses belajar, 

perubahan itu tampak dalam perbuatan yang dapat diamati, dan dapat diukur. 

Hasil belajar kognitif merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran yang 

merupakan hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik 

dalam menguasai materi setelah mengikuti proses belajar.  

Pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah model pembelajaran 

yang diawali dengan penyajian masalah kepada peserta didik, pengajuan 

pertanyaan, penyelidikan, serta mengkomunikasikan hasil penyelidikan.  
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Pembelajaran berbasis proyek mencakup kegiatan menyelesaikan 

masalah, pengambilan keputusan, keterampilan melakukan investigasi, dan 

keterampilan membuat karya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk membandingkan 

hasil belajar kognitif matematika materi lingkaran antara pembelajaran 

berbasis masalah dengan pembelajaran berbasis proyek pada peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 3 Bumiayu. 

H. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, peneliti 

menduga bahwa hasil belajar kognitif matematika materi lingkaran dengan 

pembelajaran berbasis proyek lebih tinggi  dari pada pembelajaran berbasis 

masalah pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 3 Bumiayu. 
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