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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Menurut Kurniasih dan Berlin (2014: 75) PBL atau Pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM) merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang 

menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk 

belajar. Dalam kelas yang menerapkan PBM , peserta didik bekerja dalam tim 

untuk memecahkan masalah dunia nyata (real world). PBM merupakan suatu 

metode pembelajaran yang menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana 

belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan 

dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta 

didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah 

diberikan kepada peserta didik, sebelum peserta didik mempelajari konsep 

atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. 

 

Duch (dalam Riyanto, 2010: 285)  menyatakan bahwa pembelajaran berbasis 

masalah adalah suatu model pembelajaran yang menghadapkan peserta didik 

pada tantangan “bekerja untuk belajar”.  Siswa aktif bekerja sama di dalam 

kelompok untuk mencari solusi permasalahan dunia nyata.  Permasalahan ini 

sebagai acuan bagi peserta didik untuk merumuskan, menganalisis, dan 

memecahkannya.  Lebih lanjut Duch menyatakan bahwa modal ini 

dimaksudkan untuk mengembangkan siswa berpikir kritis, analitis, dan untuk 

menemukan dan menggunakan sumber daya yang sesuai untuk belajar.  
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Dalam model PBL, guru berperan mengajukan permasalahan nyata, 

memberikan dorongan, memotivasi dan menyediakan bahan ajar, dan fasilitas 

yang diperlukan peserta didik untuk memecahkan masalah.  Selain itu, guru 

memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan temuan dan 

perkembangan intelektual peserta didik.  Beberapa faktor yang merupakan 

kelebihan pembelajaran berbasis masalah adalah: 

1.   Peserta didik dapat belajar, mengingat, menerapkan, dan melanjutkan 

proses belajar secara mandiri.  Prinsip-prinsip “membelajarkan” seperti ini 

tidak bisa dilayani melalui „pembelajaran tradisional yang banyak 

menggunakan pada kemampuan menghafal‟. 

2.   Peserta didik diperlukan sebagai pribadi yang dewasa.  Perlakuan ini 

memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengimplementasikan 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk memecahkan masalah. 

 

Sementara itu, Torp dan Sage (dalam Sahin dan Yorek, 2009: 754) 

menggambarkan PBL sebagai berikut:  

“PBL sebagai fokus, pengalaman belajar terorganisir dalam penyelidikan 

dan penyelesaian masalah di dunia nyata. Mereka menggambarkan siswa 

sebagai pemecah masalah yang aktif, berusaha untuk mengidentifikasi 

akar masalah dan kondisi yang diperlukan untuk mencari solusi. 

 

 “Dalam PBL, siswa mengikuti pola eksplorasi tertentu yang dimulai 

dengan mempertimbangkan masalah yang terdiri dari kejadian yang 

membutuhkan penjelasan. Selama diskusi dengan anggota kelompoknya, 

siswa mencoba mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar atau proses. Di sini, 

siswa dirangsang untuk menemukan suatu akar masalah yang perlu 

dilakukan penyelesaian lebih lanjut. Sebagai akibat dari hal ini, siswa 

meneliti hal-hal yang diperlukan dan kemudian mendiskusikan temuannya 

dan kesulitan dalam kelompok mereka” (Selcuk, 2010: 712).  
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Menurut Pannen, Mustafa dan Sekarwinahyu (2005: 88) model PBL memiliki 

5 asumsi utama yaitu. 

1.   Permasalahan sebagai pemandu. 

Permasalahan menjadi acuan yang harus menjadi perhatian siswa. Bacaan 

diberikan sejalan dengan permasalahan.  Siswa ditugaskan untuk 

membaca dengan selalu mengacu pada permasalahan. Permasalahan 

menjadi kerangka pikir dalam mengerjakan tugas. 

2.   Permasalahan sebagai kesatuan. 

Permasalahan diberikan kepada siswa setelah tugas - tugas dan penjelasan 

diberikan.  Tujuannya memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menerapkan pengetahuan yang sudah diperolehnya dalam pemecahan 

masalah. 

3.   Permasalahan sebagai contoh. 

Permasalahan merupakan salah satu contoh dan bagian dari bahan 

pelajaran siswa.  Permasalahan digunakan untuk menggambarkan teori, 

konsep, atau prinsip dan dibahas dalam diskusi kelompok. 

4.   Permasalahan sebagai sarana yang memfasilitasi terjadinya proses. 

Permasalahan menjadi alat untuk melatih siswa dalam bernalar dan 

berpikir kritis. 

5.   Permasalahan sebagai stimulus dalam aktivitas belajar. 

Fokusnya pada pengembangan keterampilan pemecahan masalah dari 

kasus - kasus serupa.  Keterampilan tidak diajarkan oleh guru, tetapi 

ditemukan dan dikembangkan sendiri oleh siswa melalui aktivitas 

pemecahan masalah.  Keterampilan dimaksudkan meliputi keterampilan 
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fisik. keterampilan data dan menganalisis data yang berkaitan dengan 

permasalahan, dan ketermpilan metakognitif. 

 

Pannen, Mustafa dan Sekarwinahyu (2005: 99) juga mengungkapkan bahwa 

model PBL memiliki kekuatan sebagai berikut: 

1.  Fokus pada kebermaknaan, bukan fakta (deep versus surface learning) 

Dalam pembelajaran tradisional, siswa diharuskan mengingat banyak 

sekali informasi dan kemudian mengeluarkan ingatannya dalam ujian.  

Informasi yang sedemikian banyak yang harus diingat siswa dalam proses 

belajar setelah proses pembelajaran selesai.  Pembelajaran berbasis 

masalah semata-mata tidak menyajikan informasi untuk diingat siswa.  

Jika pembelajaran berbasis masalah menyajikan informasi, maka informasi 

tersebut harus digunakan dalam pemecahan masalah, sehingga terjadi 

proses kebermaknaan terhadap informasi. 

2.  Meningkatkan kemampuan siswa untuk berinisiatif 

Penerapan PBL membiasakan siswa untuk berinisiatif, sehingga pada 

akhirnya kemampuan tersebut akan meningkat. 

3.  Pengembangan keterampilan dan pengetahuan  

Metode PBL memberikan makna yang lebih, contoh nyata penerapan, dan 

manfaat yang jelas dari materi pembelajaran (fakta, konsep, prinsip, 

prosedur). Semakin tinggi tingkat kompleksitas permasalahan, semakin 

tinggi keterampilan dan pengetahuan siswa yang dituntut untuk mampu 

memecahkan masalah. 

4.  Pengembangan keterampilan interpersonal dan dinamika kelompok 

Keterampilan interaksi sosial merupakan keterampilan yang amat 
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diperlukan siswa di dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5.  Pengembangan sikap “Self-Motivated” 

Pembelajaran berbasis masalah yang memberikan kebebasan untuk siswa 

bereksplorasi bersama siswa lain dalam bimbingan guru merupakan proses 

pembelajaran yang disenangi siswa.  Dengan situasi belajar yang 

menyenangkan, siswa dengan sendirinya termotivasi untuk belajar terus. 

6.  Tumbuhnya hubungan siswa-fasilitator 

Hubungan siswa-fasilitator yang terjadi dalam  model PBL pada akhirnya 

dapat menjadi lebih menyenangkan bagi guru maupun siswa. 

7.  Jenjang pencapaian pembelajaran dapat ditingkatkan 

Proses pembelajaran dengan model PBL dapat menghasilkan pencapaian 

siswa dalam penguasaan materi yang sama luas dan sama dalamnya 

dengan pembelajaran tradisional.  Belum lagi, keragaman keterampilan dan 

kebermaknaan yang dapat dicapai oleh siswa merupakan nilai tambah 

pemanfaatan model PBL.  

 

Arends (dalam Riyanto, 2010: 287) mengidentifikasi 4 karakteristik  

pembelajaran berbasis masalah yakni:  (1) pengajuan masalah, (2) keterkaitan 

antardisiplin ilmu, (3) investigasi autentik, dan (4) kerja kolaborasi.  Selain 

itu ada 5 tahap prosedur pembelajaran berbasis masalah, yakni:  (1) orientasi 

masalah, (2) mengorganisasikan peserta didik ke dalam belajar, (3) 

investigasi atas masalah, (4) mengembangkan dan menyajikan hasil 

investigasi, dan (5) mengevaluasi dan menganalisis hasil pemecahan.  
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Pada umumnya, guru menerapkan model ini lebih menjurus pada pemecahan 

suatu masalah kehidupan nyata yang dihadapi siswa sehari-hari dengan 

menggunakan keterampilan problem solving.  Riyanto (2010: 307) lebih 

lanjut mengusulkan langkah-langkah model ini secara sederhana sebagai 

berikut: 

1.  Guru mempersiapkan dan melempar masalah kepada siswa. 

2.  Membentuk kelompok kecil, dan masing-masing kelompok siswa 

mendiskusikan masalah tersebut dengan memanfaatkan dan merefleksi 

pengetahuan/keterampilan yang mereka miliki.  Siswa juga membuat 

rumusan masalah dan membuat hipotesis-hipotesisnya. 

3. Siswa mencari (hunting) informasi dan data yang berhubungan dengan 

masalah yang sudah dirumuskan. 

4. Siswa berkumpul dalam kelompoknya untuk melaporkan data apa yang 

sudah diperoleh dan mendiskusikan dalam kelompoknya berdasarkan data-

data yang diperoleh tersebut.  Langkah ini diulang-ulang sampai 

memperoleh solusinya. 

5. Kegiatan diskusi penutup sebagai kegiatan akhir apabila proses sudah 

memperoleh solusi yang tepat.   

 

Tabel 1. Sintaks atau Langkah-Langkah PBL 

Tahap Aktivitas Guru dan Peserta didik 

Tahap – 1 

Mengorientasi peserta didik 

terhadap masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan sarana 

atau logistik yang dibutuhkan. Guru memotivasi 

peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas 

pemecahan masalah nyata yang dipilih atau 

ditentukan. 



17 
 

Tahap - 2 

Mengorganisasi peserta didik 

untuk belajar 

Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan 

mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah yang sudah diorientasikan pada 

tahap sebelumnya. 

Tahap – 3 

Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai dan 

melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan 

kejelasan yang diperluka untuk menyelesaikan 

masalah 

Tahap – 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu peserta didik untuk membagi tugas 

dan merencanakan atau menyiapkan karya yang 

sesuai sebagai hasil pemecahan masalah dalam 

bentuk laporan, video, atau model. 

Tahap -5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu peserta didik untuk melakuakan 

refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan 

masalah yang dilakukan.  

      Sumber: Nur (dalam Hosnan, 2014 : 302) 

 

Salah satu isi utama dalam PBM adalah pembentukan masalah yang menuntut 

penyelesaian. Sesuai dengan pendapat Hudoyono (dalam Rusman, 2013: 245), 

masalah yang disajikan dalam PBM tidak perlu berupa penyelesaian masalah 

(problem solving) sebagaimana biasa, tetapi pembentukan masalah (problem 

posing) yang kemudian diselesaikan. Aspek yang disajikan tentu saja hal-hal 

yang sesuai dengan pengalaman dalam kehidupan siswa, sehingga masalah 

yang ditimbulkan menjadi masalah yang kontekstual. 

 

 

B.  Aktivitas 

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi  

pembelajaran sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah  
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tingkah laku. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Dalam kegiatan 

belajar, subyek didik atau siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain, bahwa 

dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas (Sardiman, 2003: 95). Dalam 

proses kemandirian belajar siswa diperlukan aktivitas, siswa bukan hanya jadi 

obyek tapi subyek didik dan harus aktif agar proses kemandirian dapat 

tercapai.  

 

Adanya kegiatan-kegiatan yang menunjang seperti melakukan ekperimen, 

diskusi, tanya jawab dan lain-lain, secara tidak langsung akan menuntut siswa 

dalam melakukan berbagai aktivitas belajar. Hamalik (2004: 175) berpendapat 

bahwa: 

Penggunaan asas aktivitas besar nilainya bagi pengajaran para siswa, oleh 

karena:  

1) Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami 

sendiri.;  

2) berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa 

secara integral;  

3) memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan siswa;  

4) para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri;  

5) memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi 

demokratis;  

6) mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara 

orang tua dengan guru;  

7) pengajaran diselenggarakan secara realistis dan konkret sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan 

verbalistis; 

8) pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam 

kehidupan di masyarakat. 

 

 

Aktivitas kerjasama siswa merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan 

siswa secara bersama-sama untuk mencapai perubahan tingkah laku dan untuk 

mencapai tujuan. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa, maka 
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proses pembelajaran yang terjadi akan semakin baik. Seperti yang 

diungkapkan oleh Sardiman (2004: 21): 

“Pada prinsipnya belajar adalah berubah. Dalam hal ini yang dimaksudkan 

belajar berarti usaha merubah tingkah laku. Jadi belajar akan membawa 

suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan tidak 

hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga 

terbentuk percakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, 

watak, penyesuaian diri.” 

 

Tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran bergantung pada diri siswa. 

Berawal dari minat dengan segala aktivitas-aktivitas selama mengikuti 

pembelajaran menjadi salah satu penunjang keberhasilan pembelajaran. Oleh 

karena itu, aktivitas kerjasama siswa perlu diperhatikan sebab hal ini berperan 

penting dalam menentukan prestasi belajar siswa. Aktivitas siswa dalam 

bekerjasama meliputi aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Kegiatan 

belajar dua aktivitas tersebut saling terkait, sehingga dalam pembelajaran 

peserta didik diharapkan mempunyai keserasian antara aktivitas fisik dengan 

aktivitas mental yang dilakukan sehingga akan menghasilkan pembelajaran  

berkelompok yang optimal.  

 

Menurut Landsberger (dalam Wardany, 2013: 19) kerjasama atau belajar 

bersama adalah proses beregu (berkelompok) yang anggota-anggotanya 

mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. 

Ruang kelas merupakan suatu tempat yang sangat baik untuk membangun 

kemampuan kelompok (tim), yang dibutuhkan kemudian dalam kehidupan. 

Kerjasama/belajar bersama adalah saling mempengaruhi sebagai anggota tim, 

Anda: 

1. Membangun dan membagi suatu tujuan yang lumrah 
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2. Sumbangkan pemahamanmu tentang permasalahan: pertanyaan, wawasan, 

dan pemecahan 

3. Tanggap terhadap, dan belajar memahami, pertanyaan lain, wawasan dan 

penyelesaian 

4. Setiap anggota memperkuat yang lain untuk berbicara dan berpartisipasi, 

dan menentukan kontribusi (sumbangan) mereka 

5. Bertanggung jawab terhadap yang lain, dan mereka bertanggung jawab 

pada Anda 

6. Bergantung pada yang lain, dan mereka bergantung pada Anda. 

 

Aktivitas kerjasama siswa dapat diukur dengan berpedoman pada besar nilai 

yang diperoleh siswa yang kemudian dinamakan tingkat keaktifan siswa.  

Seseorang dikatakan aktif  jika dalam belajarnya mengerjakan sesuatu yang 

sesuai dengan tujuan belajarnya, memberi tanggapan positif terhadap suatu 

peristiwa dan mengalami atau turut merasakan sesuatu dalam proses 

belajarnya.  

 

Senada dengan hal di atas, Gie (1985: 6) menyatakan bahwa: 

"Keberhasilan siswa dalam belajar tergantung  pada aktivitas yang 

dilakukannya selama proses pembelajaran. Aktivitas belajar adalah 

segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas secara sadar yang dilakukan 

seseorang yang mengakibatkan perubahan dalam dirinya, berupa 

perubahan pengetahuan atau kemahiran yang sifatnya tergantung pada 

sedikit banyaknya perubahan." 

 

Aktivitas kerjasama dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu 

faktor penting yang dapat mendukung ketercapaian kompetensi pembelajaran 

siswa. Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan 
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kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri (Hamalik, 2002: 

172). 

 

Aktivitas kerjasama haruslah difasilitasi oleh guru, seperti yang dijelaskan 

oleh Holubee (dalam Wardany, 2013: 18), menyatakan bahwa sama seperti 

seorang guru harus mengajarkan keterampilan akademis, keterampilan 

kerjasama juga harus diberikan kepada siswa, karena tindakan ini akan 

bermanfaat bagi mereka untuk meningkatkan kerja kelompok, dan 

menentukan bagi keberhasilan hubungan sosial dimasyarakat.  

 

Dengan adanya aktivitas kerjasama dalam kegiatan berkelompok memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk melatih materi baru dan mendapatkan umpan 

balik dari anggota kelompok yang lain serta mendorong perkembangan 

keterampilan sosial siswa (Eggen dan Kauchak, 2012: 149). 

 

Adapun indikator penilaian aktivitas kerjasama siswa dalam kegiatan 

berkelompok menurut Eggen dan Kauchak (2012: 152) yaitu mencakup 

berbicara, mendengarkan, berbagi ide, dan membantu kelompok untuk 

bergerak di dalam arah positif. Dalam kegiatan berkelompok, siswa belajar 

menerima tanggung jawab pribadi dan berfungsi sebagai anggota produktif 

satu kelompok. 

 

C.   Hasil Belajar 

 

Belajar merupakan suatu proses untuk mencapai hasil belajar.  Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan Abdurrahman (2009: 28)  bahwa: 
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“Belajar merupakan proses dari seorang individu yang berupaya mencapai 

tujuan belajar atau yang disebut hasil belajar, yaitu suatu bentuk perubahan 

perilaku yang relatif menetap.”  

 

Perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti pembelajaran terdiri dari 

sejumlah aspek.  Hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan aspek-aspek 

tersebut. Adapun aspek-aspek itu adalah pengetahuan, pengertian, kebiasaan, 

keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, budi pekerti, dan 

sikap. 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 3), hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.  Dari sisi guru, tindakan 

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, dari sisi siswa hasil 

belajar merupakan puncak proses belajar. 

 

Menurut Hamalik (2004: 27) menyatakan bahwa: 

 

“Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman 

(learning is defined as the modification or strengthening of behaviour through 

experiencing).” 

 

Menurut Bloom (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006: 26), enam jenis perilaku 

ranah kognitif, sebagai berikut:   

1. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah 

dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan 

fakta, peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip, atau metode. 

2. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal 

yang dipelajari. 

3. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk 

menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya, menggunakan prinsip. 
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4. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Misalnya 

mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil. 

5. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Misalnya 

kemampuan menyusun suatu program.  

6. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal 

berdasarkan kriteria tertentu. misalnya, kemampuan menilai hasil ulangan.   

 

Menurut Hamalik (2004: 27), hasil belajar adalah: 

“Bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada 

orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak 

mengerti menjadi mengerti.” 

 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut Horwart Kingsley 

dalam bukunya Sudjana membagi tiga macam hasil belajar mengajar : (a) 

Keterampilan dan kebiasaan, (b) Pengetahuan dan pengarahan, (c) Sikap dan 

cita-cita (Sudjana, 2005: 22).  

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari 

dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa (Sudjana, 2005: 39). Dari 

pendapat ini faktor yang dimaksud adalah faktor dalam diri siswa perubahan 

kemampuan yang dimilikinya seperti yang dikemukakan oleh Clark (dalam 

Sudjana, 2005: 39) menyatakan bahwa hasil belajar siswa disekolah 70 % 

dipengaruhi oleh  kemampuan siswa dan 30 % dipengaruhi oleh lingkungan. 

Demikian juga faktor dari luar diri siswa yakni lingkungan yang paling 

dominan berupa kualitas pembelajaran. 
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Belajar  adalah suatu perubahan perilaku, akibat interaksi dengan 

lingkungannya (Ali, 2005: 14). Perubahan perilaku dalam proses belajar terjadi 

akibat dari interaksi dengan lingkungan. Interaksi biasanya berlangsung secara 

sengaja. Dengan demikian belajar dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan 

dalam diri individu. Sebaliknya apabila terjadi perubahan dalam diri individu 

maka belajar tidak dikatakan berhasil. 

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut 

kegiatan pembelajaran atau kegiatan intruksional, tujuan belajar telah 

ditetapkan terlebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar ialah 

yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan 

intruksional. 

Menurut Bloom (dalam Abdurrahman, 2009: 38) ada tiga ranah (domain) hasil 

belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Romiszowski (dalam 

Abdurrahman, 2009: 38)  hasil belajar merupakan keluaran (outputs) dari suatu 

system pemrosesan masukan (inputs). Masukan dari system tersebut berupa 

macam-macam informasi sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau 

kinerja (performance).  

 

Keller (dalam Abdurrahman, 2009: 39) memandang hasil belajar sebagai 

keluaran dari suatu system pemrosesan berbagai masukan yang berupa 
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informasi. Berbagai masukan tersebut menurut Keller dapat dikelompokkan 

menjadi dua macam, yaitu kelompok masukan pribadi (personal input) dan 

kelompok masukan yang berasal dari lingkungan (environmental input). 

Berdasarkan kerangka pemikiran seperti itu, Keller menjelaskan hasil belajar 

dalam suatu bentuk formula B = f (P, E), yaitu hasil belajar (behavior) 

merupakan fungsi dari masukan pribadi (personal inputs) dan masukan yang 

berasal dari lingkungan (environmental inputs).  

 

Menurut Keller (dalam Abdurrahman, 2009: 38) masukan pribadi terdiri dari 

empat macam, yaitu: (a) Motivasi atau nilai-nilai, (b) Harapan untuk berhasil 

(expectancy), (c) Intelegensi dan penguasaan awal, dan (d) Evaluasi kognitif 

terhadap kewajaran atau keadilan konsekuensi. 
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Hasil Belajar dan Berbagai Faktor yang Berpengaruh Menurut John. M. Keller ditunjukan Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.  Hasil Belajar dan Berbagai Faktor yang Berpengaruh  (Keller (dalam Abdurrahman, 2009: 39)   
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Masukan pribadi berupa motivasi dan harapan untuk berhasil, dan masukan 

yang berasal dari lingkungan berupa rancangan dan pengelolaan motivasional 

tidak berpengaruh langsung terhadap hasil belajar tetapi berpengaruh terhadap 

besarnya usaha yang dicurahkan oleh anak untuk mencapai hasil belajar. 

Menurut Keller (dalam Abdurrahman, 2009: 39) hasil belajar adalah perbuatan 

yang terarah pada penyelesaian tugas-tugas belajar. Ini berarti bahwa besarnya 

usaha adalah indikator dari adanya motivasi; sedangkan hasil belajar 

dipengaruhi oleh besarnya usaha yang dilakukan anak. 

 

Hasil belajar juga dipengaruhi oleh intelegensi dan penguasaan awal anak 

tentang materi yang akan dipelajari. Ini berarti guru perlu menetapkan tujuan 

belajar sesuai dengan kapasitas intelegensi anak; dan pencapaian tujuan belajar 

perlu menggunakan bahan apersepsi, yaitu bahan yang telah dikuasai anak 

sebagai batu loncatan untuk menguasai bahan pelajaran baru. Hasil belajar 

juga dipengaruhi oleh adanya kesempatan yang diberikan kepada anak. Ini 

berarti bahwa guru perlu menyusun rancangan dan pengelolaan pembelajaran 

yang memungkinkan anak bebas untuk melakukan eksplorasi  terhadap 

lingkungannya (Abdurrahman, 2009: 40). 

 

Hasil belajar yang dipengaruhi oleh besarnya usaha yang dicurahkan, 

intelegensi, dan kesempatan yang diberikan kepada anak, pada gilirannya 

berpengaruh terhadap konsekuensi dan hasil belajar tersebut. Konsekuensi 

tersebut dapat intrinsik dan dapat pula ekstrinsik. Konsekuensi intrinsik dapat 

berupa perasaan puas atau tidak puas; sedangkan konsekuensi ekstrinsik dapat 

berupa hadiah atau hukuman dari orang tua atau guru. Konsekuensi atas hasil 
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belajar tersebut berkaitan erat dengan motivasi karena anak melakukan 

evaluasi kognitif atas kewajaran atau keadilan konsekuensi tersebut. 

Konsekuensi atas hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh hasil belajar itu 

sendiri tetapi juga oleh adanya ulangan penguatan (reinforcemen) yang 

diberikan oleh lingkungan social, terutama guru atau orang tua. Oleh Karena 

itu, pemberian ulangan penguatan yang wajar dan adil merupakan bagian yang 

sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, lebih lebih bagi anak 

berkesulitan belajar (Abdurrahman, 2009: 40). 

 

 


