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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Model Pembelajaran Problem Posing 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

       Model adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas. Sejalan dengan pendapat Hosnan 

(2014: 337) bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual atau 

operasional, yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan serta 

berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran menurut Amri 

(2013: 4) yaitu sebagai suatu desain yang menggambarkan proses rincian 

dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi 

sehingga terjadi perubahan perkembangan. 

       Menurut Abidin (2014: 117) model pembelajaran adalah suatu konsep 

yang membantu menjelaskan proses pembelajaran, baik menjelaskan pola 

pikir maupun pola tindakan pembelajaran. Sedangkan menurut Suyadi 

(2013: 14) model pembelajaran adalah gambaran kecil dari konsep 

pembelajaran secara keseluruhan. 

       Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran sebagai pola yang tergambar dari awal hingga akhir kegiatan 
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proses pembelajaran dan sistem pengelolaan untuk menyiasati perubahan 

perilaku siswa. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan rencana proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar siswa serta digunakan 

sebagai pedoman guru untuk melaksanakan aktivitas dengan tujuan yang 

ingin dicapai.  

 

2. Jenis-jenis Model Pembelajaran 

       Model pembelajaran memiliki beberapa variasi yang dapat diterapkan 

guna membantu dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. 

Menurut Ngalimun (2013: 161-164) ada beberapa jenis model 

pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu:  

a. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) adalah 

model pembelajaran yang melatih dan mengembangkan 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada 

masalah autentik dari kehidupan aktual siswa. 

b. Problem Solving adalah mencari atau menemukan cara 

penyelesaian (menemukan pola, aturan, atau alogaritma). 

c. Pembelajaran Langsung (Direct Learning) adalah pengetahuan 

yang bersifat informasi dan prosedural yang menjurus pada 

keterampilan dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara 

pembelajaran langsung. 

d. Problem Terbuka (Open Ended) adalah pembelajaran yang 

menyajikan permasalahan dengan cara pemecahan masalah 

berbagai cara dan solusi. 

e. Problem Posing adalah pemecahan masalah melalui elaborasi, 

yaitu merumuskan kembali masalah menjadi bagian-bagian yang 

lebih simpel sehingga mudah dipahami. 

 

       Berdasarkan uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran terdapat berbagai jenis, salah satunya yaitu model problem 

posing. Dalam penelitian ini, menggunakan model problem posing, karena 

model problem posing dapat memancing siswa untuk menemukan 
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pengetahuan melalui pertanyaan yang diajukan agar siswa berkesempatan 

aktif secara mental, fisik, dan sosial. 

 

3. Pengertian Model Problem Posing 

       Menurut Thobroni & Mustofa (2012: 343) problem posing berasal 

dari dua kata yaitu “Problem” dan “Posing”. “Problem” berarti masalah 

dan “Posing” berarti mengajukan atau membentuk. Dengan demikian, 

problem posing dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang 

menekankan siswa untuk dapat menyusun atau membuat soal setelah 

kegiatan pembelajaran dilakukan. Sedangkan menurut Huda (2014: 276) 

bahwa problem posing merupakan istilah yang pertama kali dikembangkan 

oleh ahli pendidikan asal Brazil, Paulo Freire. 

       Model pembelajaran problem posing dapat melatih siswa untuk 

berpikir kritis, kreatif, dan interaktif melalui pengajuan masalah-masalah 

yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Model problem posing mampu 

memperkaya pengalaman-pengalaman belajar, sehingga pada akhirnya 

siswa akan lebih aktif dan meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut 

Ngalimun (2013: 164) model problem posing adalah pemecahan masalah 

dengan melalui elaborasi yaitu merumuskan kembali masalah menjadi 

bagian-bagian yang lebih simpel mudah dipahami. Selanjutnya menurut 

Thobroni & Mustofa (2012: 350) model problem posing merupakan model 

pembelajaran yang mengharuskan siswa menyusun pertanyaan sendiri atau 

memecah suatu soal menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana 

sehingga mengacu pada penyelesaian soal. 
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       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model problem 

posing adalah model pembelajaran dalam pengajuan pertanyaan yang 

dapat diselesaikan dan berakibat kepada peningkatan kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah. Model problem posing sebagai model yang 

dapat mengaktifkan siswa untuk berpikir kritis serta mampu memperkaya 

pengalaman-pengalaman belajar, sehingga meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

4. Ciri-ciri Model Problem Posing 

       Model problem posing memiliki beberapa ciri-ciri. Menurut Thobroni 

& Mustofa (2012: 350) model pembelajaran problem posing memiliki ciri-

ciri sebagai berikut. 

1. Guru belajar dari siswa dan siswa belajar dari guru. 

2. Guru menjadi rekan siswa yang melibatkan diri dan menstimulasi 

daya pemikiran kritis siswanya serta siswa saling memanusiakan. 

3. Manusia dapat mengembangkan kemampuannya untuk mengerti 

secara kritis dirinya dan dunia tempat siswa berada. 

4. Pembelajaran problem posing senantiasa membuka rahasia realita 

yang menantang manusia kemudian menuntut suatu tanggapan 

terhadap tantangan. 

 

Elaine (2009: 214) mengemukakan bahwa ciri-ciri problem posing yaitu: 

1. Menghasilkan ide baru. 

2. Memberi saran atau aktif dalam diskusi. 

3. Berinteraksi antara satu sama lain. 

4. Terlibat dengan aplikasi pengetahuan secara aktif. 

5. Terlibat dengan aktivitas yang autentik. 

 

      Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri model 

problem posing adalah proses pembelajaran yang dapat membuka rahasia 

realita sehingga kesempatan yang lebih banyak kepada siswa untuk 

memformulasikan pertanyaan dari suatu masalah siswa sendiri. Ciri-ciri 
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pembelajaran dengan model problem posing dapat melibatkan siswa 

secara aktif dengan meningkatkan pengalaman dan pemahaman siswa, 

karena siswa dibiasakan untuk membuat soal-soal baru dengan 

mengembangkan potensinya. 

 

5. Kelebihan dan Kekurangan Model Problem Posing  

       Setiap model pembelajaran pasti ada kelebihan dan kekurangannya, 

sehingga perlu adanya pemahaman dalam melaksanakan model 

pembelajaran. Model problem posing mempunyai beberapa kelebihan dan 

kekurangan (Htpp://queenJamz.bloggspot.com) sebagai berikut. 

a. Kelebihan: 

1) Siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. 

2) Mendidik siswa berpikir sistematis. 

3) Mendidik siswa agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi 

     kesulitan. 

5) Siswa terampil menyelesaikan soal tentang materi yang 

diajarkan. 

6) Mendatangkan rasa kepuasan tersendiri bagi siswa jika soal 

yang dibuat tidak mampu diselesaikan oleh kelompok lain. 

7) Berkesempatan menunjukkan kemampuannya pada kelompok 

     lain. 

8) Siswa mencari dan menemukan sendiri informasi. 

b. Kekurangan: 

1) Pembelajaran problem posing membutuhkan waktu yang lama. 

2) Pada kegiatan proses pembelajaran dengan menggunakan 

problem posing suasana kelas cenderung gaduh karena siswa 

diberi kebebasan oleh guru. 

3) Penerapan problem posing berkaitan dengan penguasaaan 

bahasa di mana siswa mengalami kesulitan dalam membuat 

kalimat tanya. 

 

       Thobroni & Mustofa (2012: 349) mengemukakan bahwa kelebihan 

dan kekurangan model problem posing adalah: 

a. Kelebihan 

1) Mendidik siswa berpikir kritis. 

2) Siswa aktif dalam pembelajaran. 

3) Belajar menganalisis suatu masalah.  
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4) Mendidik anak percaya pada diri sendiri. 

b. Kekurangan  

1) Memerlukan waktu yang cukup banyak.  

2) Tidak bisa digunakan di kelas rendah. 

3) Tidak semua siswa terampil bertanya. 

  

       Berdasarkan uraian di atas, kelebihan model problem posing adalah 

pada saat proses pembelajaran siswa lebih aktif, siswa dapat menganalisis 

suatu masalah, dan meningkatkan keterampilan berpikir siswa dengan 

menyelesaikan soal tentang materi yang diajarkan. Keterlibatan siswa 

untuk turut belajar dengan cara menerapkan model problem posing 

merupakan salah satu indikator keefektifan belajar. Sedangkan kekurangan 

model problem posing memerlukan waktu yang cukup banyak, tidak bisa 

digunakan di kelas rendah, dan siswa mengalami kesulitan dalam 

membuat kalimat tanya jika tidak menguasai bahasa yang digunakan. 

 

6. Langkah-langkah Model Problem Posing 

       Kegiatan proses pembelajaran, model problem posing merupakan 

salah satu teknik dalam pemberian tugas kepada siswa untuk merumuskan, 

membuat soal, atau mengajukan soal. Penerapan model problem posing 

dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara individu atau 

kelompok di sekolah.  

Thobroni & Mustofa (2012: 351) mengemukakan bahwa langkah-

langkah penerapan model problem posing adalah 1) guru menjelaskan 

materi pelajaran kepada siswa menggunakan alat peraga untuk 

menjelaskan konsep, 2) siswa diminta mengajukan soal secara 

kelompok atau individu, dan 3) siswa diminta saling menukarkan soal 

yang telah diajukan, dan menjawab soal tersebut secara kelompok 

atau individu. 



16 
 

       Suryosubroto (2009: 212) memaparkan pelaksanaan tindakan dalam 

proses pembelajaran dengan model problem posing yang dilakukan dalam 

kelas yaitu: 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Guru menjelaskan materi pelajaran kepada para siswa. 

3) Guru membagi siswa ke dalam kelompok. 

4) Masing-masing siswa dalam kelompok membentuk pertanyaan 

berdasarkan hasil pengamatan yang telah dibuatnya dalam lembar 

problem posing I. 

5) Pertanyaan dikumpulkan kemudian dilimpahkan pada kelompok 

yang lainnya. Misalnya tugas membentuk pertanyaan kelompok 1 

diserahkan kepada kelompok 2 untuk dijawab dan dikritisi, tugas 

kelompok 2 diserahkan kepada kelompok 3, dan seterusnya 

hingga kelompok 5 kepada kelompok 1. 

6) Setiap siswa dalam kelompoknya melakukan diskusi untuk 

menjawab pertanyaan yang siswa terima dari kelompok lain. 

7) Setiap jawaban ditulis pada lembar problem posing II atau lembar 

jawaban. 

8) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan 

pertanyaan yang telah dibuatnya pada kelompok lain. Diharapkan 

adanya diskusi pada kelompok lain menarik di antara kelompok-

kelompok baik secara eksternal maupun internal menyangkut 

pertanyaan yang telah dibuatnya dan jawaban yang paling tepat 

untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan bersangkutan. 

 

       Menurut Amri (2013: 14) langkah-langkah model pembelajaran 

problem posing adalah: 

1. Guru menjelaskan materi pelajaran, alat peraga disarankan. 

2. Siswa mengajukan soal yang menantang dan dapat menyelesaikan 

dilakukan secara berkelompok. 

3. Guru menyuruh siswa menyajikan soal temuan di depan kelas. 

4. Guru memberikan tugas rumah secara individual. 

       Beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, bahwa langkah-

langkah model problem posing yang menekankan pada pengajuan soal, 

untuk melatih dengan mengembangkan berpikir kritis, kreatif siswa, dan 
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melibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran, serta memberi 

kesempatan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh siswa. 

       Langkah-langkah model problem posing dalam penelitian ini 

mengembangkan dari pendapat Suryosubroto adalah: 1) guru membagi 

siswa menjadi 4 kelompok, 1 kelompok terdiri dari 5 siswa, 2) 

mengondisikan siswa untuk mengamati dan memahami gambar, 3) guru 

memfasilitasi alat praktikum serta membagikan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) untuk kegiatan diskusi kelompok, 4) guru menjelaskan prosedur 

kerja untuk melakukan percobaan yang dilakukan oleh siswa, 5) guru 

menugaskan setiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan dari hasil 

percobaan yang dilakukan oleh siswa, 6) siswa diminta untuk menuliskan 

pertanyaan pada lembar posing I (lembar pertanyaan), 7) lembar posing I 

(lembar pertanyaan) ditukarkan dengan kelompok lainnya, 8) siswa 

diminta untuk berdiskusi sambil mencari jawaban dari pertanyaan yang 

sudah diberikan oleh kelompok lain, dengan cara mengumpulkan 

informasi dari hasil pengamatan yang dilihat siswa, 9) siswa menulis 

jawaban pada lembar posing II (lembar jawaban), dan 10) setiap 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.  

 

B. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran  

       Kata media merupakan kata jamak dari “Medium”, yang berarti 

perantara atau pengantar. Kata media berlaku untuk berbagai kegiatan atau 

usaha, seperti media dalam menyampaikan pesan (Hamdani, 2011: 243). 

Media juga dapat diartikan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 
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meyalurkan pesan, merangsang pikiran, membangkitkan semangat, 

perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

pembelajaran pada diri siswa. 

       Menurut Rusman (2012: 42) media pembelajaran merupakan salah 

satu alat untuk mempertinggi proses interaksi guru dengan siswa dan 

interaksi siswa dengan lingkungan dan sebagai alat bantu mengajar dapat 

menunjang penggunaan metode mengajar yang digunakan oleh guru dalam 

proses belajar. Hal yang sama juga dikemukakan Gerlach dalam Sanjaya 

(2014: 60) media pembelajaran adalah bahan, peralatan, atau kegiatan 

yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Media pembelajaran adalah 

berbagai komponen yang ada dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. 

       Berdasarkan kajian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa media 

pembelajaran ada dalam komponen model mengajar sebagai salah satu 

upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru dengan siswa dan 

interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Oleh sebab itu, fungsi 

utama dari media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni 

menunjang penggunaan model mengajar yang dipergunakan guru.  

 

2. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

       Media merupakan sumber yang dibutuhkan oleh siswa untuk 

meningkatkan aktivitas dalam proses pembelajaran. Arsyad (2011: 44) 

mengungkapkan bahwa jenis-jenis media pembelajaran dikelompokkan 

menjadi beberapa jenis yaitu: 1) media visual, 2) media audio, 3) media 
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audio visual, 4) multimedia, dan 5) media grafis. Sedangkan menurut 

Hamdani (2011: 250) media pembelajaran menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a. Media grafis adalah media yang menyampaikan fakta, ide, gagasan 

melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka, dan simbol. 

b. Teks adalah suatu media yang membantu siswa untuk berfokus 

pada materi karena siswa cukup mendengarkan tanpa melakukan 

aktivitas lain yang menuntut konsentrasi. 

c. Media audio adalah media yang memudahkan dalam 

mengidentifikasi objek-objek, mengklasifikasikan objek, mampu 

menunjukkan hubungan spasial dari suatu objek, mampu 

mambantu menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret. 

d. Animasi adalah media yang mampu menunjukkan proses abstrak 

sehingga siswa dapat melihat pengaruh perubahan suatu variabel 

terhadap proses pembelajaran. 

e. Media video adalah media yang memaparkan keadaan nyata dari 

suatu proses, fenomena atau kejadian sehingga dapat memperkaya 

pemaparan. 

 

       Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran  memiliki beberapa jenis, yaitu: (a) media grafis, (b) teks, (c) 

media audio (d) animasi, dan (e) media video. Setiap jenis media 

pembelajaran memiliki bentuk dan cara penyajian yang berbeda-beda. 

Penelitian ini, menggunakan media grafis karena media grafis dapat 

mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

3. Pengertian Media Grafis 

       Withic & Schuler dalam Sanjaya (2014: 155) graphics berasal dari 

bahasa Yunani: graphikos yang berarti melukis atau menggambarkan 

dengan garis-garis, graphics sebagai seni atau ilmu menggambar, terutama 

penggambaran mekanik, dan grafis berkenaan dengan unsur gambar. 

Sadiman (2009: 28) mengemukakan media grafis adalah media yang 

menyalurkan pesan yang akan dituangkan ke dalam simbol-simbol 
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komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami artinya agar 

proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. 

Menurut Sanjaya (2014: 155) media grafis merupakan media yang 

cukup populer disebabkan adanya keuntungan yang melekat dalam 

media ini, yakni media grafis merupakan media yang sederhana, baik 

dilihat dari teknik memproduksinya maupun dari cara pemakaiannya, 

dibandingkan jenis media yang lain seperti media film, video, 

computer, dan lain sebagainya. 

 

 Berdasarkan pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

media grafis merupakan media yang sederhana, baik dilihat dari teknik 

memproduksinya maupun dari cara pemakaiannya. Media grafis adalah 

pesan untuk menyajikan data atau mengomunikasikan suatu ide atau 

gagasan, maka dapat mempermudah pemahaman siswa dengan 

menyajikan langsung pokok yang ingin disajikan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai.  

 

4. Jenis-jenis Media Grafis 

       Ada beberapa jenis media grafis yang sering digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Menurut Aqib (2013: 52) jenis-jenis media grafis 

yaitu: gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, dan 

peta. Hamdani (2011: 250) mengemukakan bahwa media grafis memiliki 

beberapa jenis yaitu: 

1) Gambar adalah media yang mengombinasikan fakta dan gagasan 

secara jelas dan kuat melalui kombinasi pengungkapan kata-kata 

dan gambar-gambar. Gambar sebagai sarana pertimbangan 

mengenai kehidupan sehari-hari, misalnya menyangkut manusia, 

peristiwa, benda, tempat, dan sebagainya. 

2) Sketsa adalah gambar sederhana atau draf kasar yang melukiskan 

bagian-bagian pokoknya detail. Sketsa dapat menarik perhatian 

murid, dan dapat memperjelas penyampaian pesan. 
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3) Diagram adalah sebagai suatu gambar sederhana yang 

menggunakan garis dan simbol, diagram atau skema 

menggambarkan struktur dari objek secara garis besar. 

4) Bagan adalah menyajikan pesan pembelajaran dengan 

mengombinasikan unsur tulisan, gambar dan foto menjadi 

kesatuan yang bermakna dengan maksud untuk menyederhanakan 

bahan pelajaran yang kompleks agar mudah dipahami. 

5) Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, 

garis atau gambar. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan 

data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan atau 

perbandingan sesuatu objek atau peristiwa yang saling 

berhubungan secara singkat dan jelas. 

 

      Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

media grafis memiliki beberapa jenis yaitu: bagan, poster, karikatur, 

grafik, diagram, sketsa, dan peta. Media grafis dalam penelitian ini adalah 

alat bantu atau media untuk menyampaikan konsep bagi siswa, sehingga 

lebih mudah memahami materi pembelajaran IPA dan membantu siswa 

dalam memahami konsep-konsep dari materi tujuan yang ingin dicapai. 

Adapun indikator dalam pemilihan media grafis yaitu: 1) menyajikan 

pesan, informasi, saran atau ide-ide dalam pembelajaran, 2) bersifat 

sederhana, 3) warna tulisan harus jelas dan menarik, 4) media diletakkan 

pada tempat strategis yang dapat dilihat oleh siswa, dan 5) media 

disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran. 

 

C. Belajar 

1. Pengertian Belajar 

       Belajar merupakan aktivitas manusia yang sangat vital dan secara 

terus-menerus akan dilakukan selama manusia tersebut masih hidup. 

Menurut Rusman (2012: 7) belajar merupakan salah satu faktor yang 
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mempengaruhi serta berperan penting dalam pembentukan pribadi dan 

perilaku individu. 

       Winataputra, dkk. (2008: 14) mengungkapkan bahwa belajar diartikan 

sebagai proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan 

menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang memandu perilaku 

pada masa yang akan datang. Menurut Trianto (2010: 103) belajar adalah 

suatu aktivitas yang berlangsung secara interaktif antara faktor pada diri 

seseorang dengan faktor lingkungan, sehingga melahirkan perubahan 

tingkah laku. 

       Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku sebagai hasil 

dari pengalaman individu yang didapatkan karena adanya interaksi dengan 

segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Perubahan yang dialami 

dapat berupa perubahan pemahaman, sikap, tingkah laku maupun 

keterampilan. 

 

2. Pengertian Pembelajaran 

       Pembelajaran merupakan suatu proses menciptakan kondisi yang 

kondusif agar terjadi interaksi komunikasi saat pembelajaran antara guru, 

siswa, dan komponen pembelajaran lainnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Menurut Sanjaya (2014: 15) pembelajaran adalah proses 

kerja sama dan komunikasi antarsiswa dengan guru atau dengan 

lingkungannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

       Abidin (2014: 6) mengungkapkan bahwa pembelajaran adalah proses 

yang menuntut siswa secara aktif, kreatif melakukan sejumlah aktivitas 



23 
 

sehingga siswa benar-benar membangun pengetahuannya secara mandiri 

dan berkembang pula kreativitasnya. Winataputra (2008: 1.1) memaparkan 

bahwa pembelajaran sebagai suatu konsep pedadogik secara teknis dapat 

diartikan sebagai sistematik untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

potensial menghasilkan proses belajar yang bermuara pada 

berkembangnya potensi individu sebagai siswa. 

       Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan 

pembelajaran merupakan suatu proses interaksi komunikasi antara guru, 

siswa, maupun sumber belajar yang dilakukan sebagai upaya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Hal tersebut ditempuh dengan berbagai 

model maupun strategi yang telah direncanakan serta disesuaikan dengan 

lingkungan sekitar siswa.  

 

3. Pengertian Aktivitas 

       Aktivitas merupakan suatu kegiatan yang selalu dilakukan oleh setiap 

makhluk hidup. Aktivitas belajar merupakan faktor yang menentukan 

keberhasilan proses belajar siswa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Kunandar (2010: 277) aktivitas siswa adalah keterlibatan siswa dalam 

bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses pembelajaran serta 

memperoleh manfaat dari kegiatan. 

       Menurut Dave Meier dalam Rusman (2012: 389) belajar harus 

dilakukan aktivitas, yaitu menggerakkan fisik ketika belajar, dan 

memanfaatkan indra siswa sebanyak mungkin, dan membuat seluruh 

tubuh atau pikiran terlibat dalam proses belajar. Menurut Sanjaya (2008: 
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176) aktivitas adalah segala perbuatan yang sengaja dirancang oleh guru 

untuk memfasilitasi kegiatan belajar siswa seperti kegiatan diskusi, 

demonstrasi, dan simulasi. 

       Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa aktivitas 

belajar adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, 

dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran dan memperoleh manfaat dari kegiatan. Adapun indikator 

aktivitas belajar yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

mengajukan pertanyaan pada lembar posing I, memberikan saran kepada 

temannya, mencari jawaban dari hasil pengamatan, aktif mengikuti diskusi 

kelompok, tidak mengganggu teman, dan mengikuti intruksi dari guru. 

 

4. Pengertian Hasil Belajar 

       Kegiatan akhir dalam proses pembelajaran adalah proses evaluasi 

yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar yang telah diperoleh siswa. 

Menurut Sudjana (2010: 20) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya atau 

tujuan intruksional. Sedangkan menurut Suprijono (2013: 5) hasil belajar 

adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi, dan keterampilan. 

       Menurut Sanjaya (2014: 47) bahwa hasil belajar berkaitan dengan 

pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan khusus 

yang direncanakan. Menurut Bloom dalam Sudjana (2010: 22-23) 

mengungkapkan bahwa: 
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1. Ranah kognitif yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, 

dan tempat bermain. 

2. Ranah afektif yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli, percaya diri, dan santun.  

a) Jujur adalah perilaku untuk menjadikan seseorang dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

b) Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh terhadap peraturan. 

c) Tanggung jawab adalah sikap seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya sebagai makhluk sosial, individu, dan 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.  

d) Peduli adalah sikap seseorang dalam memberikan tanggapan 

terhadap suatu perbedaan. 

e) Percaya diri adalah kondisi mental seseorang yang memberikan 

keyakinan kuat untuk bertindak. 

f) Kerja sama adalah sikap tolong menolong dalam pergaulan 

dalam kegiatan sehari-hari. 

3. Ranah psikomotor adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam 

bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang 

mencerminkan anak yang beriman dan berakhlak mulia. 

 

       Kunandar (2013: 255-256) mengemukakan bahwa hasil belajar 

psikomotor merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil 

belajar afektif (yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan-

kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat). Hasil belajar kognitif dan 

hasil belajar afektif akan menjadi hasil psikomotor apabila siswa telah 

menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang 

terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektifnya. 

       Berdasarkan kajian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengalami proses pembelajaran 

dengan perubahan perilaku secara keseluruan dalam ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Adapun indikator pada ranah kognitif yaitu 

memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 
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berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, pemahaman, penerapan, 

analisis, dan sintesis. Indikator ranah afektif pada sikap percaya diri, 

disiplin, dan, kerja sama. Sedangkan, indikator hasil belajar pada ranah 

psikomotor adalah: 1) mengumpulkan data berdasarkan pengamatan, 2) 

menyimpulkan berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh siswa, 3) 

mengomunikasikan hasil percobaan dengan singkat dan jelas, dan 4) 

melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan baik. 

 

D. Penilaian Autentik 

        Penggunaan penilaian autentik dalam proses pembelajaran dinilai sangat 

penting. Penggunaan penilaian autentik ini diyakini mampu memberi 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan nyata sekaligus 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mampu berpikir, bertindak, dan 

bekerja secara sistematis. Menurut Kunandar (2013: 35) penilaian autentik 

adalah kegiatan menilai siswa yang menekankan pada apa yang seharusnya 

dinilai, baik proses maupun hasil dengan instrumen penilaian yang 

disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di Standar Kompetensi 

(SK) atau Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD).   

       Menurut Nurgiyantoro dalam Abidin (2011: 4) penilaian autentik 

merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan tidak semata-mata untuk 

menilai hasil belajar siswa melainkan juga berbagai faktor yang lain, antara 

lain kegiatan pengajaran yang dilakukan itu sendiri. Permendikbud Nomor 65 

tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah 

menyatakan bahwa penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan 
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penilaian autentik yang menilai kesiapan siswa, proses dan hasil belajar 

secara utuh. 

       Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian 

autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara holistik (menyeluruh) 

dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor melalui proses dan hasil 

pembelajaran. Penilaian autentik adalah kegiatan penilaian yang berfungsi 

dalam membentuk sikap dan moral siswa yang membentuk karakter baik 

pada diri siswa. 

 

E. Ilmu Pengetahuan Alam 

1. Pengertian IPA 

       Mata pelajaran IPA adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan 

pada semua jenjang pendidikan, termasuk juga di sekolah dasar. Menurut 

Trianto (2010: 136) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan bagian dari 

Ilmu Pengetahuan atau Sains yang semula berasal dari bahasa Inggris 

“Science”. Kata “Science” sendiri berasal dari kata dalam bahasa Latin 

“Scientia” yang berarti saya tahu. Jadi, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau 

science itu secara harfiah dapat disebut dengan ilmu tentang alam ini, ilmu 

yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. 

       Menurut Firman & Widodo (2008: 23) IPA adalah singkatan dari Ilmu 

Pengetahuan Alam. IPA yang merupakan salah satu cabang ilmu yang 

fokus pengkajiannya adalah alam dan proses-proses yang ada di dalamnya. 

IPA merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. 

IPA diidentifikasi sebagai sekumpulan pengetahuan tentang objek, 

fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan 
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ilmuwan yang dilakukan dalam keterampilan bereksperimen dengan 

menggunakan metode ilmiah. Sedangkan menurut Trianto (2010: 136) 

IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara 

umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui 

metode ilmiah seperti obervasi dan eksperimen serta menuntut sikap 

ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, dan jujur. 

       Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa IPA 

merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari segala 

fenomena yang terdapat di alam dalam bentuk fakta, konsep ataupun 

prinsip yang dapat membuktikan kebenarannya. IPA melibatkan secara 

langsung dalam proses pembelajaran yang tidak hanya memberikan 

pengetahuan yang secara faktual saja, tetapi siswa diajak untuk 

menggunakan pikirannya untuk menemukan suatu pengetahuan. 

 

2. Tujuan Pembelajaran IPA SD 

       Pembelajaran IPA SD diharapkan dapat menambah pengetahuan 

siswa tentang alam dan dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehnya dari 

pembelajaran. Pembelajaran IPA di SD tidak hanya ditekankan pada 

penguasaan pengetahuan oleh siswa tetapi lebih kepada proses 

pemerolehan pengetahuan. Pembelajaran IPA SD diarahkan untuk mencari 

tahu dan berbuat, dengan tujuan agar siswa memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang alam sekitar. Oleh karena itu, pembelajaran IPA 

yang diajarkan di sekolah harus membekali siswa tentang berbagai cara 

untuk mengetahui dan mengerjakan sesuatu dengan tujuan membantu 

siswa memahami alam secara mendalam. 
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       Guna mencapai fungsi dan tujuan serta pembelajaran IPA yang 

bermakna, maka dibutuhkan suatu model pembelajaran yang sesuai. Hal 

ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 

2006 tentang Standar Isi yang menyatakan bahwa proses pembelajara IPA 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah. 

Menurut Firman & Widodo (2008: 30) IPA merupakan produk, 

proses, sikap, dan teknologi. Agar pelajaran IPA bisa mencapai 

tujuan, maka keempat aspek harus terpenuhi karena pelajaran IPA 

bukan hanya membuat siswa menguasai konten atau materi IPA. 

Pelajaran IPA hendaknya menjadi wahana untuk mendidik anak-anak 

agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang seutuhnya. 

 

       Pembelajaran IPA SD memberi peluang kepada anak untuk 

mengalami bahwa belajar IPA sangat berarti dan bahkan menyenangkan 

serta meningkatkan rasa ingin tahu untuk menggali berbagai pengetahuan 

baru dengan cara anak mengkaji informasi. Zubaedi (2012: 292) 

mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran IPA, yaitu: 

a. Mengembangkan pemahaman siswa tentang alam. 

b. Mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh dan 

mengolah pengetahuan baru. 

c. Mengembangkan sikap-sikap positif. 

       Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran IPA tidak hanya sebatas pengetahuan kognitif saja, 

melainkan pengembangan semua aspek seperti afektif dan psikomotor. 

Selain itu, pembelajaran yang mengutamakan proses akan lebih bermakna 

dibandingkan dengan perolehan pengetahuan secara langsung. 
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Pembelajaran IPA diharapkan dirancang sebagai kegiatan pembelajaran 

yang mengaktifkan siswa. 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran IPA 

       Menurut Trianto (2012: 157) pembelajaran IPA memiliki kelebihan 

dan kekurangan yaitu: 

a. Kelebihan  

1. Meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik, karena 

peserta didik dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang 

lebih luas dan lebih dalam ketika menghadapi situasi 

pembelajaran. 

2. Pembelajaran IPA menyajikan tentang dunia nyata yang dialami 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga memudahkan pemahaman 

konsep. 

3. Pembelajaran IPA akan terjadi peningkatan kerja sama antara 

siswa dengan guru, siswa dengan siswa, sehingga belajar lebih 

menyenangkan dalam situasi nyata.  

b. Kekurangan 

1. Dalam aspek sarana dan sumber pembelajaran, jika sarana ini 

tidak dipenuhi maka penerapan pembelajaran juga akan 

terhambat. 

2. Pembelajaran berkecenderungan mengutamakan salah satu 

bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian lain.  

 

        Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam 

pembelarajan IPA mengandung beberapa kelebihan dan kekurangan. 

Pembelajaran IPA menyajikan tentang dunia nyata sehingga dapat 

memudahkan pemahaman konsep. Perlu disadari bahwa sebenarnya tidak 

ada model pembelajaran yang tepat untuk semua konsep. Oleh karena itu,  

model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep yang akan 

diajarkan. 

 

 

 

 

 



31 
 

F. Hasil Penelitian yang Relevan 

       Berikut ini hasil penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas 

dalam proposal ini. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dayang Yeni Riya Puspita (2013) 

mahasiswa Universitas Tanjungpura dengan pelaksanaan pembelajaran 

matematika menggunakan model  problem posing untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SDN 09 Pontianak Tenggara, 

membuktikan bahwa penerapan model problem posing dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riri Afrilia (2013) mahasiswi Universitas 

Lampung dengan menerapkan model problem posing untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar pada pembelajaran tematik siswa kelas IVA 

SDN 1 Metro Barat Tahun Pelajaran 2013/2014, membuktikan bahwa 

penerapan model problem posing dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran tematik. 

       Mencermati dua penelitian di atas, terdapat hal yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu dalam hal penggunaan model 

pembelajaran. Dua hal yang sama, yaitu menggunakan model problem posing 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di sekolah dasar. 

Adapun perbedaannya terletak pada waktu, tempat penelitian, tidak 

menggunakan media pembelajaran, dan jenjang kelas yang diteliti.  

 

G. Kerangka Pikir 

       Kerangka pikir berupa input (kondisi awal) dan output (kondisi akhir). 

Kondisi awal yang menjadi sebab dilakukannya penelitian ini adalah terdapat 



32 
 

masalah dalam pembelajaran IPA pada saat pembelajaran berlangsung, yakni: 

(1) pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered), (2) siswa 

kurang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, ide atau gagasan, 

(3) siswa terlihat pasif dalam kegiatan proses pembelajaran, (4) guru belum 

menggunakan variasi model dalam pembelajaran di kelas, (5) guru belum 

menggunakan media pembelajaran secara optimal, (6) pembelajaran IPA 

merupakan sebuah mata pelajaran yang kurang diminati siswa, dan 7) 

rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IVA pada pembelajaran 

IPA, yaitu dari 20 orang siswa dengan KKM 66, hanya 8 siswa atau 40%, 

yang sudah mencapai standar keberhasilan, sedangkan sisanya 12 siswa atau 

60% belum mencapai standar keberhasilan. 

      Meningkatkan proses pembelajaran dapat menerapkan model 

pembelajaran yang dapat melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan 

interaktif yakni model problem posing atau pengajuan masalah-masalah yang 

dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Selain itu didukung dengan media 

pembelajaran guna membantu siswa dalam memahami konsep-konsep dari 

materi tujuan yang ingin dicapai.  

      Penelitian ini menerapkan model problem posing dengan langkah-

langkah yaitu: 1) guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, 1 kelompok 

terdiri dari 5 siswa, 2) mengondisikan siswa untuk mengamati dan 

memahami gambar, 3) guru memfasilitasi alat praktikum serta membagikan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk kegiatan diskusi kelompok, 4) guru 

menjelaskan prosedur kerja untuk melakukan percobaan yang akan dilakukan 

oleh siswa, 5) guru menugaskan setiap kelompok untuk mengajukan 
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pertanyaan dari hasil percobaan yang dilakukan oleh siswa, 6) siswa diminta 

untuk menuliskan pertanyaan pada lembar posing I (lembar pertanyaan), 7) 

lembar posing I (lembar pertanyaan) ditukarkan dengan kelompok lainnya, 8) 

siswa diminta untuk berdiskusi sambil mencari jawaban dari pertanyaan yang 

sudah diberikan oleh kelompok lain, dengan cara mengumpulkan informasi 

dari hasil pengamatan yang dilihat siswa,  9) siswa menulis jawaban pada 

lembar posing II (lembar jawaban), dan 10) setiap kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Model problem posing 

mampu memperkaya pengalaman-pengalaman belajar, sehingga pada 

akhirnya siswa lebih aktif dan meningkatkan hasil belajar siswa.  

     Media sebagai alat untuk mendukung dalam penyampaian materi agar 

lebih tertarik dalam proses pembelajaran akan lebih aktif.  Media grafis 

adalah pesan untuk menyajikan data atau mengomunikasikan suatu ide atau 

gagasan, maka dapat mempermudah pemahaman siswa dengan menyajikan 

langsung pokok yang ingin disajikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Oleh karena itu, peneliti melakukan perbaikan dengan menerapkan model 

problem posing dengan media grafis. Penerapan model serta media grafis 

bertujuan untuk meningkatkan aktvitas dan hasil belajar siswa. Berdasarkan 

penjelasan di atas, dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai 

berikut. 
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Gambar 2.1 Hasil kerangka pikir 

 

H. Hipotesis Tindakan 

       Berdasarkan kajian pustaka di atas, dirumuskan hipotesis penelitian 

tindakan kelas yaitu “Apabila dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

pembelajaran problem posing dengan media grafis dan menggunakan 

langkah-langkah yang tepat, maka aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IVA 

SDN 3 Metro Pusat dapat meningkat”. 

INPUT 

Pembelajaran masih terpusat pada guru (teacher centered), siswa kurang diberi 

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, ide atau gagasan, siswa terlihat pasif 

dalam kegiatan proses pembelajaran, guru belum menggunakan variasi model 

dalam pembelajaran di kelas, guru belum menggunakan media secara optimal, 

pembelajaran IPA merupakan sebuah mata pelajaran yang kurang diminati 

siswa, dan rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa. 

PROSES 

Penerapan model problem posing dengan media grafis:  

1. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, 1 kelompok terdiri dari 5 siswa. 

2. Mengondisikan siswa untuk mengamati dan memahami gambar. 

3. Guru memfasilitasi alat praktikum serta membagikan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) untuk kegiatan diskusi kelompok. 

4. Guru menjelaskan prosedur kerja untuk melakukan percobaan yang akan 

dilakukan oleh siswa. 

5. Guru menugaskan setiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan dari hasil 

percobaan yang dilakukan oleh siswa. 

6. Siswa diminta untuk menuliskan pertanyaan pada lembar posing I (lembar 

pertanyaan). 

7. Lembar posing I (lembar pertanyaan) ditukarkan dengan kelompok lainnya. 

8. Siswa diminta untuk berdiskusi sambil mencari jawaban dari pertanyaan 

yang sudah diberikan oleh kelompok lain, dengan cara mengumpulkan 

informasi dari hasil pengamatan yang dilihat siswa. 

9. Siswa menulis jawaban pada lembar posing II (lembar jawaban). 

10. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTPUT 

Meningkatnya aktivitas dan hasil belajar siswa yang meliputi aspek afektif, 

kognitif, dan psikomotor dengan mencapai KKM 66. 

 


