
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Belajar 

Menurut Gagne dalam Komalasari  (2010: 2), mendefinisikan belajar sebagai 

suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan 

manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya yakni 

peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance 

(kinerja). 

 

Slameto  (2003: 2) menyebutkan bahwa belajar merupakan “suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya”. Djamarah (2002: 12) memperkuat teori 

tersebut dengan menyebutkan bahwa “belajar adalah serangkaian kegiatan 

kejiwaan raga untuk individu dalam interaksi dengan lingkungan 

yangmenyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik”. 

 

Menurut Komalasari  (2010: 2), belajar adalah suatu proses perubahan tingkah 

laku dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh dalam jangka 

waktu yang lama dan dengan syarat bahwa perubahan yang terjadi tidak 
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disebabkan oleh adanya kematangan ataupun perubahan sementara karena 

suatu hal. 

 

Menurut Hamalik (1994: 36), belajar adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman. (learning is defined as the modification or 

strengthening of behavior through experiencing). 

 

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:  

a. Situasi belajar harus bertujuan dan tujuan-tujuan itu diterima baik oleh 

masyarakat. Tujuan merupakan salah satu aspek dari situasi belajar. 

b. Tujuan dan maksud belajar timbul dari kehidupan anak sendiri. 

c. Di dalam mencapai tujuan itu, siswa senantiasa akan menemui kesulitan, 

rintangan-rintangan dan situasi-situasi yang tidak menyenangkan.  

d. Hasil belajar yang utama adalah pola tingkah laku yang bulat. 

e. Proses belajar terutama mengerjakan hal-hal yang sebenarnya. Belajar apa 

yang diperbuat dan mengerjakan apa yang dipelajari. 

 

Sedangkan beberapa unsur yang termasuk ciri-ciri adanya proses belajar yaitu:  

a. Belajar menghasilkan adanya perubahan tingkah laku. 

b. Usaha untuk memperoleh sejumlah pengetahuan, nilai dan sikap. 

c. Belajar yang efektif adalah melalui pengalaman. 

d. Fenomena tingkah laku adalah hasil interaksi aktif dengan lingkungannya. 

 

Siswa yang belajar selalu aktif dan senantiasa mengadakan interaksi 

denganlingkungannya, menerima, menolak, mencari sendiri dan juga 

mengubah terhadap lingkungannya. 

 

Belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri seseorang. Untuk 

mengetahui sampai seberapa jauh perubahan yang terjadi, perlu adanya 

penilaian. Begitu juga dengan yang terjadi pada seorang siswa yang mengikuti 

suatu pendidikan selalu diadakan penilaian dari hasil belajarnya. Penilaian 



 

 

 

17 

 

  

terhadap hasil belajar seorang siswa untuk pengetahui sejauh mana telah 

mencapai sasaran belajar inilah yang disebut sebagai prestasi belajar. 

 

Ciri-ciri perubahan tingkah laku menurut Hamalik  (1994: 38) adalah sebagai 

berikut: 

1. Tingkah laku di motivasi. Seseorang mau berbuat sesuatu karena adanya 

tujuan yang hendak dicapainya. Perubahan tingkah laku dimulai dari 

dalam organisme yang bermotivasi, dan keadaan ini timbul berkat 

kebutuhan pada organisme tersebut. 

2. Tingkahlaku yang bermotivasi adalah tingkah laku yang sedang terarah 

pada tujuan. Motivasi mengandung dua aspek, yakni adanya keadaan 

tegang (tension) atau ketakpuasan dalam diri seseorang, dan kesadaran 

bahwa tercapainya tujuan akan mengurangi ketegangan itu. Ini berarti, 

pencapaian tujuan adalah pengurangan ketegangan dan pemuasan 

kebutuhan seseorang. 

3. Tujuan yang disadari oleh seseorang mempengaruhi tingkahlakunya 

dalam upayanya mencapai tujuan tersebut. Konsep-konsepnya ialah 

tingkah laku bersifat selektif dan regulatif. Seseorang memilih 

perbuatan/tindakan yang hanya mengacu ke arah pencapaian tujuan yang 

dapat memuaskan kebutuhannya. 

4. Lingkungan menyediakan kesempatan untuk bertingkah laku tertentu, 

dan/tidak membatasi tingkah laku seseorang. Ini berarti, lingkungan 

sebagai situasi stimulus dalam satu sisi dapat memuaskan kebutuhan, dan 

di sisi lainnya dapat membatasi pemuasan kebutuhan dengan cara tertentu. 

5. Tingkah laku dipengaruhi oleh proses-proses dalam organisme. Persepsi, 

pengalaman dan konsepsi yang dimiliki seseorang mempengaruhi tingkah 

laku terhadap aspek-aspek tertentu dari lingkungannya, misalnya sikap 

terhadap orang/individu lain. 

6. Tingkah laku ditentukan oleh kapasitas dalam diri orgabisme manusia. 

Kapasitas itu berupa intelegensi dan abilitas sesuai dengan tingkat 

perkembangannya. Seseorang  mampu melakukan suatu perubahan sesuai 

dengan tingkat kapasitasnya sendiri. 

 

Untuk melihat sejauh mana hasil belajar yang telah dicapai individu, perlu 

diadaakan sebuah evaluasi. Penilaian atau evaluasi belajar baru dapat 

dilakukan dengan baik dan benar bila menggunakan tes sebagai alat ukurnya. 

Tes menurut Indrakusuma dalam Arikunto  (2006: 32) adalah “suatu alat atau 

prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau 
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keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang 

boleh dikatakan cepat dan tepat”. 

 

2. Hasil Belajar 

Belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri seseorang. Untuk 

mengetahui sampai seberapa jauh perubahan yang terjadi, perlu adanya 

penilaian. Begitu juga dengan yang terjadi pada seorang siswa yang mengikuti 

suatu pendidikan selalu diadakan penilaian dari hasil belajarnya. Penilaian 

terhadap hasil belajar seorang siswa untuk mengetahui sejauh mana telah 

mencapai sasaran belajar inilah yang disebut sebagai prestasi belajar. 

 

Penilaian terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauhmana ia telah 

mencapai sasaran belajar inilah yang disebut sebagai prestasi belajar. Seperti 

yang dikatakan oleh Winkel  (1997: 168) bahwa proses belajar yang dialami 

oleh siswa menghasilkan perubahan-perubahan dalam bidang pengetahuan dan 

pemahaman, dalam bidang nilai, sikap dan keterampilan. Adanya perubahan 

tersebut tampak dalam prestasi belajar yang dihasilkan oleh siswa terhadap 

pertanyaan, persoalan atau tugas yang diberikan oleh guru. Melalui prestasi 

belajar siswa dapat mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya 

dalam belajar. Hasil belajar akan tampak pada perubahan salah satu atau 

beberapa aspek tingkah laku karena telah melakukan perbuatan belajar. Bloom 

dalam Winkel (1997: 244) membagi hasil belajar dalam tiga ranah, yaitu : 

a. Ranah kognitif, merupakan hasil belajar yang diperoleh berupa 

kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir. 

b. Ranah afektif, hasil belajar berupa kemampuan perasaan, sikap dan 

kepribadian. 
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c. Ranah psikomotorik, hasil belajar berupa kemampuan kemampuan dan 

kecakapan bertindak. 

 

Untuk melihat sejauh mana hasil belajar yang telah dicapai individu, perlu 

diadaakan sebuah evaluasi. Penilaian atau evaluasi belajar baru dapat 

dilakukan dengan baik dan benar bila menggunakan tes sebagai alat  ukurnya.  

 

Tes menurut Indrakusuma dalam Arikunto  (2002: 32) adalah “suatu alat atau 

prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau 

keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang 

boleh dikatakan cepat dan tepat”. 

 

3. Mata Pelajaran IPS 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang wajib ditempuh oleh siswa. Sebagaimana seperti yang 

diungkapkan oleh Sapriya (2005: 12) bahwa IPS pada kurikulum sekolah 

(satuan pendidikan), pada hakikatnya merupakan mata pelajaran wajib 

sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 37 yang berbunyi bahwa 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan (IPS) sebagai mata 

pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik, merupakan mata pelajaran 

yang disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu sebagaimana yang 

tertuang dalam Permendiknas No 22 Tahun 2006. Pembelajaran IPS yang 

tersusun secara terpadu, memiliki tujuan agar peserta didik dapat memperoleh 

pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. 



 

 

 

20 

 

  

 

Tujuan pembelajaran IPS dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori, yaitu: 

pengetahuan intelektual siswa, pengembangan kemampuan dan rasa, tanggung 

jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa, serta pengembangan diri 

sebagai pribadi. Tujuan pertama berorientasi pada pengembangan intelektual 

yang berhubungan dengan diri siswa dan kepentingan ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu-ilmu sosial. Tujuan kedua berorientasi pada pengembangan 

diri siswa dan kepentingan masyarakat. Sedangkan tujuan ketiga lebih 

berorientasi pada pengembangan pribadi siswa baik dirinya, masyarakat, 

maupun ilmu. 

 

Sapriya dkk  (2008: 8) mengemukakan karakteristik pembelajaran IPS adalah 

sebagai berikut: 

1. IPS berusaha mempertaruhkan teori ilmu dan fakta atau sebaliknya 

(menelaah fakta dari segi ilmu). 

2. Penelaahan dan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang disiplin ilmu 

saja,  melainkan bersifat komperehensif (meluas/dari berbagai ilmu sosial 

lainnya, sehingga berbagai konsep ilmu secara terintegrasi terpadu) 

digunakan untuk menelaah suatu masalah/tema/topik. Pendekatan seperti 

ini disebut juga sebagai pendekatan integrated, juga menggunakan 

pendekatan broadfield (luas), dan multiple resources (banyak sumber). 

3. Mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inquiri agar siswa 

mampu mampu mengembangkan berfikir kritis, rasional, dan analistis. 

4. Program pembelajaran disusun dengan meningkatkan/ menghubungkan 

bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan lainnya dengan 

kehidupan nyata di masyarakat, pengalaman, permasalahan, kebutuhan, 

dan memproyeksikan kepada kehidupan dimasa depan baik dari 

lingkungan fisik/alam maupun budayanya. 

5. IPS dihadapkan secara konsep dan kehidupan sosial yang sangat labil, 

sehingga titik berat pembelajaran adalah terjadi proses internalisasi secara 

mantap dan aktif pada diri siswa memiliki kebiasaan dan mahiran untuk 

menelaah permasalahan kehidupan nyata pada masyarakat.  

6. IPS mengutamakan hal-hal, arti, dan penghayatan hubungan masyarakat 

yang sifatnya manusiawi. 
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7. Pembelajaran yang tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata, juga 

nilai dan ketrampilannya. 

8. Berusaha untuk memuaskan setiap siswa yang berbeda melalui program 

maupun pembelajarannya dalam arti memperhatikan minat siswa dan 

masalah-masalah kemasyarakatan yang dekat dengan kehidupannya. 

9. Dalam pengembangan program pembelajaran senantiasa melaksanakan 

prinsip-prinsip, karakteristik (sifat dasar) dan pendekatan-pendekatan IPS 

itu sendiri. 

 

Karakteristik tersebut dapat dilihat bahwa IPS berusaha mengkaitkan ilmu 

teori dengan fakta atau kejadian yang dialami sehari-hari. Menyiapkan siswa 

dalam menghadapi masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. 

 

4. Hakekat Model Pembelajaran 

Model pembelajaran dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi penting, 

apakah yang dibicarakan tentang  mengajar di kelas, di luar kelas atau 

mengawasi anak-anak. Model pembelajaran menggambarkan keseluruhan 

urutan alur langkah yang pada umumnya diikuti oleh serangkaian kegiatan 

pembelajaran. 

 

Joyce dan Weil dalam Rusman (2010: 133), berpendapat bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang 

bahan – bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau 

yang lain.  

 

Menurut Depdiknas  (2002: 11), menyatakan bahwa “Model pembelajaran 

diartikan sebagai suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau tutorial dan untuk 
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menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, serta mengarahkan kita dalam  

mendesain pembelajaran”. 

 

Jadi, dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman bagi 

perencang pembelajaran dan para pengajar dalam  merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas belajar mengajar. 

Ciri-ciri model pembelajaran menurut Rusman (2010: 136), adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu, 

sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Thelen 

dan berdasarkan teori John Dewey. Model ini dirancang untuk melatih 

partisipasi dalam kelompok secara demokratis. 

2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya berfikir 

induktif dirancang untuk mengembangkan proses berfikir induktif. 

3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di 

kelas, misalnya model Synectic dirancang untuk memperbaiki kreativitas 

dalam pelajaran mengarang. 

4. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan : (1) urutan langkah-

langkah pembelajaran (syntax); (2) adanya prinsip-prinsip reaksi; (3) 

sistem sosial; dan (4) sistem pendukung. Keempat tersebut adalah bagian 

praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. 

5. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak 

tersebut meliputi: (1) Dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat 

diukur; (2) Dampak pengiring, yaitu hasil belajar dampak panjang. 

6. Membuat persiapan mengajar (desain intruksional) dengan pedoman 

model pembelajaran yang dipilihnya. 

 

 

5. Model pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif telah dikembangkan secara insentif melalui berbagai 

penelitian, tujuannya untuk meningkatkan kerjasama akademik antar siswa, 

membentuk hubungan positif, mengembangkan rasa percaya diri, serta 

meningkatkan kemampuan akademik melalui aktivitas kelompok. 
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Pembelajaran di dalamnya terdapat saling ketergantungan positif di antara 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap siswa mempunyai 

kesempatan yang sama untuk sukses. Aktivitas belajar berpusat pada siswa 

dalam diskusi, mengerjakantugas bersama, saling membantu dan saling 

mendukumg dalam memecahkan masalah. Melalui interaksi belajar yang 

efektif, siswa lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi 

berfikir tingkat tinggi, serta mampu membangun hubungan interpersonhal. 

Model pembelajaran kooperatif memungkinkan semua siswa dapat menguasai 

materi pada tingkat penguasaan yang relatif sama atau sejajar. 

 

Strategi pembelajaran kooperatif merupakan serangkaian kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di dalam kelompok, untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terdapat empat hal penting dalam 

strategi pembelajaran kooperatif, yaitu : (1) adanya peserta didik dalam 

kelompok, (2) adanya aturan main (rolr) dalam kelompok, (3) adanya upaya 

belajar dalam kelompok, (4) adanya kompetensi yang harus dicapai oleh 

kelompok. 

 

Rusman (2010: 202), mengemukakan bahwa  pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratifyang 

anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok 

yang bersifat heterogen. 
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Bern dan Erikson dalam Komalasari, (2010: 62), mengemukakan bahwa 

cooperative learning (pembelajaran kooperatif) merupakan strategi 

pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan 

kelompok belajar kecil dimana siswa bekerjasama untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran 

dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 2 sampai 5 orang, degan struktur 

kelompoknya yang bersifat heterogen. Keberhasilan belajar dari kelompok 

tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara 

individu maupun secara kelompok (Slavin, 1994).  

 

6. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) 

Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) merupakan model 

pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam 

mengumpulkan pengetahuan baru. Model ini juga berfokus pada keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran.   

Berns dan Erickson dalam Komalasari (2010: 59), menegaskan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah (problem –based learning) merupakan strategi 

pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dengan 

mengintegrasikan  berbagai konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin 

ilmu. Setrategi ini meliputi mengumpulkan dan menyatukan informasi, dan 

mempresentasikan penemuan. 

 

Howard Barrows (dalam http://blogwirabuana.wordpress.com/16diakses 

pada16Maret2011), menyatakan PBL (Problem Based Learning), 

http://blogwirabuana.wordpress.com/16diakses%20pada16Maret2011
http://blogwirabuana.wordpress.com/16diakses%20pada16Maret2011


 

 

 

25 

 

  

merepresentasikan metode belajar yang “Learn-by-doing” dan akar dasarnya 

adalah metode pemagangan (apprenticeship), dimana pemula (siswa) 

mempelajari pengetahuan dan keterampilan dari bidang yang dipilihnya 

dengan mengerjakan sesuatu dibawah panduan dan pengajaran seorang yang 

ahli (guru), sampai ia nantinya mampu menghasilkan karyanya sendiri. PBL 

telah mengembangkan metode pembelajaran ini, yang barangkali sama tuanya 

dengan peradaban manusia, dengan pemahaman baru melalui penelitian 

tentang pendidikan dan pengalaman dalam tiga puluh tahun terakhir. 

Selayaknya seorang pakar, seorang pengajar menjadi tutor yang akan 

memfasilitasi proses pembelajaran, dan memungkinkan mahasiswa 

mengambil banyak manfaat saat mereka belajar. 

 

Dari pendapat di atas, bahwa pembelajaran yang berorientasikan pada masalah 

menuntun siswa ke dalam pengalaman baru sehingga dapat memperkaya ide, 

pemikiran dan cara menyelesaikan masalah. Siswa dihadapkan pada kondisi 

yang nyata dialami.  Dari masalah yang diberikan  siswa dituntut untuk 

memecahkan masalah  yang diberikan, mereka berusaha menyelidiki dan 

memecahkan masalah berdasarkan sumber yang telah mereka dapatkan 

sebelumnya baik dari guru, pengalaman dan referensi-referensi buku yang 

siswa miliki. 

 

Proses pembelajaran di kelas sekarang telah berubah dari pembelajaran 

berpusat pada guru  beralih ke pembelajaran berpusat pada siswa. Ketika 

mengajar di kelas, guru harus berupaya menciptakan kondisi lingkungan 
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belajar yang dapat membelajarkan siswa, dapat mendorong siswa belajar, atau 

memberi kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif.  

 

Santyasa  (2008: 55) menyatakan bahwa Kondisi belajar dimana siswa hanya 

menerima materi dari pengajar, mencatat, dan menghafalkannya harus diubah 

menjadi saling berbagi pengetahuan, mencari (inkuiri), menemukan 

pengetahuan secara aktif sehingga terjadi peningkatan pemahaman (bukan 

ingatan),  Untuk mencapai tujuan tersebut, pengajar dapat menggunakan 

pendekatan, strategi, model, atau metode pembelajaran inovatif. Pembelajaran 

yang dimaksudkan di atas adalah salah satunya pembelajaran berbasis masalah 

atau problem based learning (PBL).  Pembelajaran  berbasis masalah  

merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan 

kondisi belajar aktif kepada siswa. Pembelajaran  berbasis masalah 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 (Stepien dkk. dalam 

Santyasa (2008: 66)). 

 

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dengan pembelajaran berbasis masalah 

menjadikan suasana belajar siswa aktif.  Siswa tidak terpusat dari penjelasan 

guru saja, melainkan merasakan langsung proses masalah yang diberikan.  

Pembelajaran berbasis masalah menuntun siswa menerapkan keterampilan 

memecahkan masalah.  Pemecahan masalah dalam pembelajaran berbasis 

masalah  harus sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah. Dengan 
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demikian siswa belajar memecahkan masalah secara sistematis dan terencana. 

Pemecahan masalah dalam PBL harus sesuai dengan langkah-langkah metode 

ilmiah. Dengan demikian siswa belajar memecahkan masalah secara sistematis 

dan terencana. Oleh sebab itu, penggunaan PBL dapat memberikan 

pengalaman belajar melakukan kerja ilmiah yang sangat baik kepada siswa. 

 

Masalah didefinisikan sebagai suatu persoalan yang tidak rutin, belum dikenal 

cara penyelesaiannya. Dengan pembelajaran berbasis masalah  justru 

pemecahan masalah  mencari atau menemukan cara penyelesaian masalah.  

Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah di jelaskan Fogarty dalam 

Santyasa (2008: 56) sebagai berikut. 

a. Menemukan masalah 

Pebelajar diberikan masalah berstruktur ill-defined yang diangkat dari 

konteks kehidupan sehari-hari. Pernyataan permasalahan diungkapkan 

dengan kalimat-kalimat yang pendek dan memberikan sedikit fakta fakta 

di seputar konteks permasalahan. 

b. Mendefinisikan masalah 

Pebelajar mendefinisikan masalah menggunakan kalimatnya sendiri. 

Permasalahan dinyatakan dengan parameter yang jelas. Pebelajar membuat 

beberapa definisi sebagai informasi awal yang perlu disediakan. 

c. Mengumpulkan fakta-fakta 

Pebelajar membuka kembali pengalaman yang  Sudah diperolehnya dan 

pengetahuan awal untuk mengumpulkan fakta-fakta. 

d. Menyusun dugaan sementara 

Pebelajar menyusun jawaban-jawaban sementara terhadap permasalahan 

dengan melibatkan kecerdasan logic-mathematical. 

e. Menyelidiki 

Pebelajar melakukan penyelidikan terhadap data-data dan informasi yang 

diperolehnya berorientasi pada permasalahan 

f. Menyimpulkan alternatif-alternatif pemecahan secara kolaboratif 

Pebelajarberkolaborasi mendiskusikan data dan informasi yang relevan 

dengan permasalahan. 

Penerapan pembelajaran pemecahan masalah mengajak siswa secara 

langsung untuk benar-benar aktif dalam proses pembelajaran. Siswa diajak 

berpikir untuk mengidentifikasikan masalah, serta dituntun untuk 

menemukan jawaban setiap permasalahan yang diberikan dalam proses 
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pembelajaran.  Masalah yang diberikan dalam pembelajaran ikut melatih 

kreatifitas siswa dalam memecahkan masalahnya. 

Materi untuk  mendukung pembelajaran pemecahan masalah ini , guru perlu 

memilih  bahan ajar  yang memiliki permasalahan.  Materi pembelajaran tidak 

terbatas  hanya pada buku teks saja, tetapi dapat juga diambil dari sumber-

sumber lingkungan.  Menurut W. Gulo  (2002: 114) Pemilihan materi seperti 

ini memerlukan beberapa kriteria sebagai berikut: 

a) Bahan yang dipilih bersifat conflict issue atau controversial. Bahan-bahan 

seperti itu dapat direkam dari peristiwa-peristiwa konkret dalam bentuk 

audio visual atau kliping atau disusun sendiri oleh guru. 

b) Bahan yang dipilih bersifat umum sehingga tidak terlalu asing bagi siswa. 

c) Bahan tersebut mencakup kepentingan orang banyak dalam masyarakat. 

d) Bahan tersebut mendukung tujuan pengajaran dan pokok bahasan dalam 

kurikulum sekolah. 

e) Bahan tersebut merangsang perkembangan kelas yang mengarah 

padatujuan yang dikehendaki. 

Bahan tersebut menjamin kesinambungan pengalaman belajar siswa. 

Komponen-komponen pembelajaran berbasis masalah dikemukakan oleh 

Arends, diantaranya adalah : 

a. Permasalahan autentik. Model pembelajaran berbasis masalah 

mengorganisasikan masalah nyata yang penting secara sosial dan 

bermanfaat bagi peserta didik. Permasalahan yang dihadapi peserta didik 

dalam dunia nyata tidak dapat dijawab dengan jawaban yang sederhana. 

b. Fokus interdisipliner. Dimaksudkan agar peserta didik belajar berpikir 

struktural dan belajar menggunakan berbagai perspektif keilmuan. 

c. Pengamatan autentik. Hal ini dinaksudkan untuk menemukan solusi yang 

nyata. Peserta didik diwajibkan untuk menganalisis dan menetapkan 

masalahnya, mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi, 

mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, 

membuat inferensi, dan menarik kesimpulan. 

d. Produk. Peserta didik dituntut untuk membuat produk hasil pengamatan. 

Produk bisa berupa kertas yang dideskripsikan dan di demonstrasikan 

kepada orang lain atau kelompok. 

e. Kolaborasi. Dapat mendorong penyelidikan dan dialog bersama untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial.  
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(http://dinikomalasari.pembelajaranberbasismasalah.wordpress.com/2013/

12/27 diakses 20maret2015). 

 

Sebagai suatu model pembelajaran, modelpembelajaran berbasis masalah 

memiliki beberapa keunggulan, diantaranya : 

1. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih 

memahami isi pelajaran. 

2. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta 

memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa. 

3. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 

4. Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana mentrasfer 

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. 

5. Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang 

mereka lakukan. 

6. Melalui pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai 

siswa. 

7. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk 

berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk 

menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 

8. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

9. Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus 

menerus belajar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran berbasis masalah harus dimulai dengan kesadaran adanya 

masalah yang harus dipecahkan. Pada tahapan ini guru membimbing siswa 

pada kesadaran adanya kesenjangan atau gap yang dirasakan oleh manusia 

atau lingkungan sosial. Kemampuan yang harus dicapai oleh siswa, pada 

tahapan ini adalah siswa dapat menentukan atau menangkap kesenjangan 

yang terjadi dari berbagai fenomena yang ada. 

 

Di samping keunggulannya, model ini juga mempunyai kelemahan, yaitu : 

1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan 

bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan 

merasa enggan untuk mencoba. 

2. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 

3. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah 

yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka 

ingin pelajari. 

(http://dinikomalasari.pembelajaranberbasismasalah.wordpress.com/2013/

12/27 diakses pada20 maret2015). 

 

http://dinikomalasari.pembelajaran/
http://dinikomalasari.pembelajaran/
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7. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Grup Investigation (GI) 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa 

sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam 

menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus 

saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. 

Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah 

satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. 

 

Dasar-dasar model kooperatif Tipe Group Investigasi (GI) dirancang oleh 

Herbert Thelen, selanjutnya diperluas dan diperbaiki oleh Sharan dan teman-

temannya dari Universitas Tel Aviv. Model GI ini melibatkan siswa sejak 

perencanaan, baik dalam seleksi topik maupun cara untuk mempelajarinya 

melalui investigasi. Model ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan 

yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam ketrampilan proses kelompok 

(group process skills). 

 

Menurut Slavin (dalam http://syarifartikel.blogspot.com/diakses pada10 Maret 

2011), dalam implementasi teknik group investigation dapat dilakukan melalui 

6 (enam) tahap.Tahapan tersebut adalah: 1) identifying the topic and 

organizing pupils into groups, 2) planning the learning task, 3) carring out the 

investigation, 4) preparing a final report, 5) presenting the final report, and 6) 

evaluation. Dengan melihat tahapan tersebut, maka pembelajaran dengan 

teknik group investigation berawal dari mengidentifikasi topik dan mengatur 

murid kedalam kelompok, merencanakan tugas yang akan dipelajari, 
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melaksanakan investigasi, menyiapkan laporan akhir, mempersentasikan 

laporan akhir dan berakhir pada evaluasi. 

 

Dari uraian pendapat Slavin, di atas dapat dijelaskan bahwa dalam group 

investigation, parasiswa bekerja melalui enam tahapan. Tahapan-tahapan ini 

dan komponen-komponennya dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasikan topik dan mengatur siswa kedalam kelompok. 

a. Para siswa meneliti beberapa sumber, mengusulkan sejumlah topik dan 

mengkategorikan saran-saran. 

b. Para siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari topik 

yang mereka pilih. 

c. Komposisi kelompok didasarkan pada ketertarikan siswa dan harus 

bersifat homogen. 

d. Guru membantu dalam mengumpulkan informasi dan memfasilitasi 

pengaturan. 

2. Merencanakan tugas yang akan dipelajari para siswa merencanakan 

bersama mengenai apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajarinya 

dan pembagian tugas. 

3. Melaksanakan investigasi 

a. Para siswa mengumpulkan informasi, mengenai data dan membuat 

kesimpulan 

b. Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha yang 

dilakukan kelompoknya. 

c. Para siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklasifikasi, dan 

mensintesis semua gagasan. 

4. Menyiapkan laporan akhir 

a. Anggota kelompok menentukan pesan-pesan esensial dari tugas 

mereka. 

b. Anggota kelompok merencanakan apa yang mereka laporkan, dan 

bagaimana mereka membuat persentasinya. 

c.  Wakil-wakil kelompok membentuk panitia untuk mengkoordinasikan 

rencana-rencana presentasi. 

5. Mempresentasikan laporan akhir 

a. Presentasi yang dibuat untuk semua kelas dan berbagai macam bentuk. 

b. Presentasi harus dapat melibatkan peseta secara aktif. 

c. Para peserta mengevaluasi kejelasan dan penampilan presentasi 

berdasarkan keriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 

6. Evaluasi 

a. Para siswa saling meberikan umpan balik mengenai topik tersebut. 

b. Guru dan murid berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran siswa. 

c. Penilaian atas pembelajaran harus mengevaluasi pemikiran paling 

tinggi. 
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d. Pendekatan lain untuk mengevaluasi dapat dengan membuat para siswa 

merekonstruksi proses investigasi yang telah mereka lakukan dan 

memetakan langkah-langkah yang telah mereka terapkan dalam 

pembelajaran mereka.  

(Sumber:http://syarifartikel.blogspot.com/diakses 16maret 2011) 
 

Para guru yang menggunakan model investigasi kelompok umumnya 

membagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5 hingga 6 siswa 

dengan karakteristik yang heterogen. Pembagian kelompok dapat juga 

didasarkan atas kesenangan berteman atau kesamaan minat terhadap suatu 

topik tertentu. Para siswa memilih topik yang ingin di pelajari, mengikuti 

investigasi mendalam terhadap berbagai subtopik yang telah dipilih, kemudian 

menyiapkan dan menyajikan suatu laporan di depan kelas secara keseluruhan.  

 

Adapun deskripsi mengenai langkah-langkah model investigasi kelompok,  

menurut Komalasari (2010: 75), dapat di kemukakan sebagai berikut: 

a. Seleksi topik. 

Para siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu wilayah masalah umum 

yang biasanya digambarkan lebih dahulu oleh guru. Para siswa selanjutnya 

diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok yang berorientasi pada tugas 

(task oriented groups) yang beranggotakan 2 hingga 6 orang. Komposisi 

kelompok heterogen, baik dalam jenis kelamin, etnik, maupun kemampuan 

akademik. 

b. Merencanakan kerja sama. 

Para siswa beserta guru merencanakan berbagai prosedur belajar khusus, 

tugas dan tujuan umum yang konsisten dengan berbagai topik dan 

subtopik yang telah dipilih dari langkah a) diatas. 

c. Implementasi. 

Para siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada langkah b). 

Pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan keterampilan 

dengan variasi yang luas dan mendorong para siwa untuk menggunakan 

berbagai sumber, baik yang terdapat di dalam maupun di luar sekolah. 

Guru secara terus- menerus mengikuti kemajuan tiap kelompok dan 

memberikan bantuan jika diperlukan. 

 

 

 

http://syarifartikel.blogspot.com/
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d. Analisis dan sintesis. 

Para siswa menganalisis dan menyintensis berbagai informasi yang 

diperoleh pada langkah c) dan merencanakan agar dapat diringkaskan 

dalam suatu penyajian yang menarik di depan kelas. 

e. Penyajian hasil akhir. 

Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik dari berbagai 

topik yang telah dipelajari agar semua siswa dalam kelas saling terlibat 

dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut. 

Presentasi kelompok dikoordinir oleh guru. 

f. Evaluasi. 

Guru beserta siswa melakukan evaluasi mengenai kontribusi tiap 

kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi 

dapat mencakup Soal ulangan seluruh topik yang telah diselidiki dan 

dipresentasikan. 

 

Investigasi ini guru hanya berperan sebagai konselor, konsultan dan pemberi 

kritik yang bersahabat. Didalam metode ini seyogyanya guru membimbing 

dan mencerminkan kelompok melalui tiga tahap : 

1. Tahap pemecahan masalah. 

2. Tahap pengelolaan kelas. 

3. Tahap pemaknaan secara perseorangan. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigasi (GI) dapat dipakai guru 

untuk mengembangkan kreativitas siswa, baik secara perorangan maupun 

kelompok. Model pembelajaran kooperatif dirancang untuk membantu 

terjadinya pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran 

dan berosientasi menuju pembentukan manusia social. 

 

8. Bentuk Tes 

Instilah tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa prancis 

kuno yang berarti piring atau penyisihan logam-logam mulia. Ada pula yang 

mengartikan sebagai sebuah piring yang terbuat dari tanah. Dalam 
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perkembangannya dan seiring kemajuan zaman tes berarti ujian atau 

percobaan. Bentuk tes yang digunakan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu 

tes objektif dan tes non-objektif. Objektif disini dilihat dari sistem 

penskorannya, yaitu siapa saja yang memeriksa lembar jawaban tes akan 

menghasilkan skor yang sama. Tes non-objektif yang sering disebut tes uraian 

adalah tes yang system penskorannya dipengaruhi oleh pemberi skor. Dengan 

kata lain dapat dikatakan bahwa tes objektif adalah tes yang sistem 

penskorannya objektif, sedang tes non-objektif system penskorannya 

dipengaruhi oleh subjektivitas pemberi skor. 

Ada beberapa istilah yang memerlukan penjelasan sehubungan dengan uraian 

di atas yaitu test, testing, tester dan testee, yang masing-masing mempunyai 

pengertian berbeda namun erat kaitannya dengan tes. 

1. Tes adalah alat atau prosedur yang dipengaruhi dalam rangka pengukuran 

dan penilaian, 

2. Testing berarti saat dilaksanakannya pengukuran dan penilaian atau saat 

pengambilan tes, 

3. Tester artinya orang yang melaksanakan tes atau orang yang diserahi 

untuk melaksanakan pengambilan tes terhadap para responden, 

4. Testee adalah pihak yang sedang dikenai tes. 

(dalam Praditya, 2013: 39) 

 

 

Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian tes yaitu. 

1. Menurut Linn & Gronlund (1990: 5) tes adalah “an Instrument or 

systematic procedure for measuring a sample behavior”. 

2. Djemari Mardapi (2004: 71) menambahkan bahwa tes merupakan 

sejumlah pertanyaan yang memiliki jawban benar atau salah. 

3. Secara lebih lengkap, Lee J. Cronbach (1970) menambahkan bahwa tes 

adalah “a systematic procedure for observing a person’s behavior and 

describing it with the aid of numerical scale or a category system”. 

(dalam Praditya, 2013: 40) 
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Beberapa pengertian yang disampaikan oleh ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa tes adalah alat pengukur yang berisikan serangkaian tugas yang harus 

dikerjakan yang hasilnya dapat mencerminkan nilai tertentu. Selain itu ada 

beberapa aspek yang bias disimpulkan berkaitan dengan pengertian tes yaitu 

prosedur yng digunakan dalam menyusun tes adalah sistematis. Prosedur yang 

sistematis itusendiri bermakna ada aturan-aturan tertentu yang harus 

dipengaruhi dalam penyusunan tes mencakup pengertian obyektif, standar dan 

syarat-syarat kualitas lainnya. 

a. Isi tes merupakan sampel dari hal yang hendak diukur. Hal ini bermakna, 

tidak semua yang ingin diukur dapat tercakup dalam tes. Karenanya 

kelayakan sebuah tes ditentukan oleh sejauhmana butir-butir soal yang 

terdapat dalam tes tersebut mewakili kawasan (domain) yang hendak 

diukur. 

b. Hal yang ingin diukur oleh tes adalah prilaku. Hal ini bermakna bahwa 

butir-butir yang terdapat dalam tes bermaksud menunjukkan apa yang 

diketahui peserta tes. Jawaban peserta tes merupakan sumber utama untuk 

menemukan apa yang sebenarnya diinginkan oleh tes. 

c. Sebagai salah satu alat ukur dalam bidang ilmu social khususnya 

pendidikan, tes merupakan alat untuk menaksir tingkat kemampuan 

seseorang secara tidak langsung melalui respon yang diberikannya atas 

soal-soal yang terdapat dalam tes. Hasil tes kemudian biasa digunakan 

untuk memantau perkembangan mutu pendidikan. 

(dalam Praditya, 2013: 40) 

 

Suatu tes berisikan pertanyaan-pertanyaan dan atau soal-soal yang harus 

dijawab dan atau dipecahkan oleh individu yang dites (testee), maka disebut 

tes hasil belajar (achievement test). Tes merupakan serangkaian soal yang 

harus dijawab oleh siswa. Dalam hal ini, tes hasil belajar dapat digolongkan 

kedalam tiga jenis berdasarkan bentuk pelaksanaannya, yaitu (a) tes lisan, (b) 

tes tulis, dan (c) tes tindakan atau perbuatan. Testertulis dalam pelaksanaannya 

lebih menekankan pada menggunakan kertas dan pensil sebagai instrument 
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utamannya, sehingga tes mengerjakan soal atau jawaban ujian pada kertas 

ujian secara tertulis, baik dengan tulisan tangan maupun menggunakan 

komputer. Sedangkan tes lisan dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara 

tatap muka antara guru dan murid, tes perbuatan mengacu pada proses 

penampilan seseorang dalam melakukan sesuatu unit kerja. Tes perbuatan 

mengutamakan pelaksanaan perbuatan peserta didik. 

 

Tes objektif adalah tes yang disusun sedemikian rupa dan telah sisediakan 

alternative jawabannya. Sebagai mana nama yang digunakan, soal objektif 

adalah soal yang tingkat kebenarannya objektif. Oleh karenanya, tes objektif 

adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. 

Karena sifatnya yang objektif maka penskorannya dapat dilakukan dengan 

bantuan mesin. Soal ini tidak member peluang untuk memberikan penilaian 

yang bergradasi karena dia hanya mengenal benar dan salah. Apabila respons 

siswa sesuai dengan jawaban yang dikehendaki maka respons tersebut benar 

dan biasa diberi skor 1. Apabila kondisi yang terjadi sebaliknya, maka respons 

siswa salah dan biasa diberi skor 0. Jawaban siswa bersifat mengarahkan 

kepada satu jawaban yang benar (convergence). 

Soal tes objektif sangat bermanfaat untuk mengukur hasil belajar kognitif 

tinggi rendah. Hasi-hasil belajar kompleks seperti menciptakan dan 

mengorganisasikan gagasan kurang cocok diukur menggunakan soal bentuk 

ini. 
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Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun soal objektif adalah: 

1. Ketepatan dalam menyusun tes bentuk benar-salah diantaranya adalah: 

pernyataan harus jelas benar atau salah, hindari penentu spesifik misalnya 

semua tidak pernah, hindari pernyataan negative, dan gunakan kalimat 

sederhana. Secara teknis disarankan untuk membuat jumlah butir yang 

cukup banyak, soal benar dan salah seimbang, dan urutan soal tidak 

berpola. 

2. Ketentuan tes memasangkan/menjodohkan, ketepatan menyusunnya 

diantaranya adalah: materi sebaiknya homogeny, jumlah jawaban lebih 

banyak dibandingkan soal, petunjuk jelas, menggunakan simbol yang 

berlainan untuk pertanyaan dan jawaban, dan ditulis dalam halaman yang 

sama. 

3. Hal yang perlu diperhatikan dalm penyusunan tes bentuk isian adalah: 

jawaban harus dibatasi, hanya ada 1 jawaban benar, titik-titik diletakkan 

diujung kalimat atau di tengah kalimat, nyatakanlah satuannya jika 

dibutuhkan. 

4. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam tes pilihan ganda menyusunnya 

adalah: gunakan kalimat positif, hindari kata kunci, hindari hubungan antar 

butir, dan jawaban diacak. 

(Sudjana, 2004: 267) 

 

Hal tersebut di atas haruslah benar-benar diperhatikan sebagai pedoman dalam 

penyusunan soal bentuk objektif agar soal memiliki daya beda yang baik, 

sehingga soal yang kita buat mampu menunjukkan siswa mana yang mampu 

atau pintar dengan siswa yang kurang pintar. Selain itu soal yang memiliki 

daya beda baik sudah pasti valid atau sahih artinya soal tersebut dapat 

mengukur apa yang hendak diukur yang dalam hal ini hasil belajar siswa. 

Adapun keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan tes objektif secara 

keseluruhan adalah: 

Keunggulan tes objektif. 

1. Waktu yang dibutuhkan relative singkat. 

2. Lebih mudah mengoreksi sehingga tidak memakan waktu yang lama untuk 

mendapatkan hasil hasilnya, 
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3. Panjang pendeknya suatu tes (banyak sedikitnya butir soal) bias 

berpengaruh terhadap kadar reabilitas. 

4. Proses penskoran dapat dilakukan secara mudah karena kunci jawaban 

dapat dibuat secara pasti. 

5. Proses penilaian dapat dilakukan secara objektif karena kunci jawaban 

sudah dapat ditentukan secara pasti. 

6. Factor terka-menerka relative lebih kecil. 

7. Dapat dipakai untuk mengukur berbagai tujuan kurikuler. 

8. Tidak mengandung jawaban yang dapat dimaknakan bermacam-macam. 

9. Siswa dapat memperoleh jawaban yang benar tanpa melakukan sesuai 

dengan yang diminta. 

Kelemahan tes objektif secara umum. 

1. Terdapat kemungkinan untuk dapat menebak jawaban dengan tepat. Tidak 

dapat mengetahui jalan pikiran testi dalam menjawab suatu persoalan. 

2. Membatasi kreativitas siswa dalam menyusun jawaban sendiri. 

3. Bahan ajar yang diungkap dengan tes objektif, pada umumnya lebih 

terbatas pada hal-hal yang faktual. 

4. Dibutuhkan persiapan penyusunan tes yang relatif lebih sulit dibandingkan 

tes uraian. 

5. Proses berpikir anak tidak bias diukur. 

(dalam Praditya, 2013: 43) 

 

Sehubungan dengan penggunaan bentuk tes objektif dan essay, tes objektif 

memungkinkan memberikan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan 

dengan tes essay. Hal demikian biasa terjadi karena tes objektif umumnya 

hanya mampu mengukur level kognisi yang paling rendah, yaitu ingatan. 

Adapun bentuk soal tes yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Tes objektif Pilihan Ganda 

Bentuk tes ini dipakai untuk ujian yang melibatkan banyak peserta didik 

dan waktu untuk koreksi relative singkat. Penggunaan bentuk ini menuntut 

agar pengawas ujian teliti dalam melakukan pengawasan saat ujian 

berlangsung. Tingkat berfikir yang diukur bisa tinggi tergantung pada 

kemampuan pembuatan soal (Ebel, 1979). 
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b. Uraian non-objektif/uraian bebas 

 Bentuk ini cocok untuk bidang studi ilmu-ilmu social. 

 Walau hasil penskoran cenderung subjektif, namun bila disediakan 

pedoman penskoran yang jelas, hasilnya diharapkan dapat lebih 

objektif. 

 Tingkat berpikir yang diukur bias tinggi. 

 Bentuk ini bisa menggali informasi kemampuan penalaran, 

kemampuan berkreasi atau kreativitas peserta didik, karena kunci 

jawabannya tidak satu. 

 

c. Jawaban singkat atau isian singkat 

Bentuk ini cocok digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan 

pemahaman peserta didik jumlah materi yang diuji bias banyak, namun 

tingkat berpikir yang diukur cenderung rendah. 

d. Menjodohkan 

Bentuk ini cocok untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang 

fakta dan konsep. Cakupan materi biasa banyak, namun tingkat berfikir 

yang terlibat cenderung rendah. 

e. Performans 

Bentuk ini cocok untuk mengukur kemampuan seseorang dalam 

melakukan tugas tertentu, seperti praktek di laboratorium. Peserta tes 

diminta untuk mendemonstrasikan kemampuan dan keterampilan dalam 

bidang tertentu. Penilaian performans merurut Nathan & cascio (1986) 

berdasarkan pada analisis pekerjaan. 
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f. Portofolio  

Bentuk ini cocok untuk mengetahui perkembangan untuk kerja pesert 

didik, dengan menilai kumpulan karya-karya, atau tugas yang dikerjakan 

peserta didik (Popham,1985 : 4). Karya-karya ini dipilih kemudian dinilai, 

sehingga dapat dilihat perkembangan kemampuan pesert didik. Cara ini 

bisa dilakukan dengan baik bila jumlah pesrta didik yang dinilai tidak 

banyak. 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Tabel 2. Penelitian yang relevan  

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Renny 

Agustiani 

(2009) 

Studi Perbandingan 

Hasil Belajar 

Akuntansi Siswa 

Melalui Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

NumberHead 

Together(NHT) dan 

Student Achievment 

Division(STAD) 

dengan 

Memperhatikan 

Kemampuan Awal 

Siswa (Studi Pada 

Siswa Kelas XI IPS 

SMA Negeri 5  

 

 

Ada perbedaan yang 

signifikan rata-rata hasil 

belajar Akuntansi siswa 

yang pembelajarannya 

menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif 

Tipe Number Head 

Together (NHT) dan 

Student Achievment 

Division    ( STAD) dengan 

Memperhatikan 

Kemampuan Awal Siswa 

(Studi Pada Siswa Kelas XI 

IPS SMA Negeri 5 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 

2008/2009) diperoleh. 
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Tabel 2. Penelitian yang relevan (lanjutan) 

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

  Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 

2008/2009). 

       8,167 >        4,042 

dengan rata-rata kelas 

eksperimen 82,62 dan kelas 

kontrol 78,31. 

2 Yuni 

Susanti 

(2009) 

Studi Perbandingan 

Kecerdasan dan Hasil 

Belajar Ekonomi 

dengan Menggunakan 

Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Jigsaw dan Number 

Head Together (NHT) 

(Studi Pada Siswa 

Kelas X Semester 

Genap SMA 

Muhammadiyah 2 

Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 

2008/2009). 

Ada perbedaan yang 

signifikan rata-rata hasil 

belajar Ekonomi dengan 

Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw dan Number 

Head Together (NHT) 

(Studi Pada Siswa Kelas X 

Semester Genap SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar  

Lampung Tahun Pelajaran 

2008/2009) diperoleh 

        4,813 >       4,11 

dengan rata-rata kelas 

eksperimen sebesar 76,56 

dan kelas kontrol sebesar 

67,34. 

3 Mahfud 

Fauzi 

(2010) 

Studi Perbandingan 

Hasil Belajar Ekonomi 

antara Penggunaan 

Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Group 

Investigation (GI) dan 

Tipe Number Head 

Together (NHT)  

Ada perbedaan yang 

signifikan rata-rata hasil 

belajar ekonomi siswa yang 

pembelajarannya 

menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif 

Tipe Group Investigation 

(GI) jika dibandingkan  
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Tabel 2. Penelitian yang relevan (lanjutan) 

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

  Ditinjau dari Jumlah 

Indikator yang 

BelumTuntas ( Studi 

Pada Siswa Kelas X 

SMA Negeri 1 Gunung 

Agung Tulang Bawang 

Barat Semester Genap 

Tahun Pelajaran 

2009/2010). 

dengan yang menggunakan 

Tipe Number Head Together 

(NHT) pada siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Gunung 

Agung Tulang Bawang Barat 

semester genap tahun 

pelajaran 2009/2010) 

diperoleh         7,497 

>       4,062 dengan rata-

rata kelas eksperimen 79,917 

dan kelas kontrol 67,917. 

4 Nika 

Anggel 

Ismiyanti 

(2009)  

Upaya Peningkatan 

Aktivitas dan Hasil 

Belajar IPS Ekonomi 

Siswa dengan 

Menggunakan Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Group 

Investigation (GI)   

(Kaji Tindak di SMP 

Negeri 16 Bandar 

Lampung). 

Penerapan Model  

Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Group Investigation (GI) 

dapat Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar 

IPS Ekonomi Siswa pada 

Mata Pelajaran IPS  SMP 

Negeri 16 Bandar Lampung) 

diperoleh        66,38 

>       62,5 dengan nilai 

rata-rata pada siklus I sebesar 

66,38, siklus II sebesar 72,63 

dan siklus III sebesar 79,88. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Variabel bebas (Independen) dalam penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran Berbasis masalah (PBL) dan model pembelajaran kooperatif tipe 
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Group Investigasi (GI). Variabel terikat (Dependen) dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) siswa 

dengan mempertimbangakan bentuk soal melalui kedua metode pembelajaran 

kooperatif tersebut. Hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) dan 

hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigasi (GI). 

Variabel moderator dalam penelitian ini adalah bentuk tes pilihan ganda dan 

essay dalam mata pelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

1. Perbedaan hasil belajar IPS pada siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) lebih 

tinggi atau sama dengan yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Group Investigasi (GI) 
 

Kedua model pembelajaran ini memiliki langkah-langkah yang berbeda 

namun tetap dalam satu jalur yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa 

dan guru berperan sebagai fasilitator.  

Pelaksanaan model pembelejaran berbasis masalah atau Problem Base 

Learning (PBL), yaitu guru memberi penjelasan materi belajar, kemudian 

siswa diberikan masalah berstruktur ill-defined yang diangkat dari konteks 

kehidupan sehari-hari. Peryataan permasalah diungkapkan dengan kalimat-

kalimat yang pendek dan memberikan sedikit fakta-fakta diseputar konteks 

permasalahan, kemudian siswa mendefinisikan masalah  menggunakan 

kalimatnya sendiri. Permasalahan di nyatakan dengan parameter yang 

jelas, siswa membuat definisi sebagai informasi awal yang perlu 

disediakan, siswa membuka kembali pengalaman yang sudah diperolehnya 
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dan pengetahuan awal untuk mengumpulkan fakta-fakta, kemudian siswa 

menyusun dugaan sementara dimana siswa menyusun jawaban-jawaban 

sementara terhadap permasalahan dengan melibatkan kecerdasan logic-

mathematical.,siswa melakukan penyelidikan terhadap data-data dan 

informasi yang diperolehnya berorientasi pada permasalah kemudian siswa 

menyimpulkan alternatif-alternatif pemecahan secara kolaboratif dimana 

siswa berkolaborasi mendiskusikan data dan informasi yang relevan, 

setelah selesai siswa memberikan kesimpulan. Langkah terakhir guru 

memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran. 

  

Sedangkan, pada pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigasi (GI), yaitu guru membentuk kelompok yang anggotanya 

heterogen, kemudian memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menentukan topic yang akan dipelajari. Ketua kelompok akan membagi 

subtopik kepada seluruh anggota kelompoknya. Siswa mulai mencari 

informasi, menganalisis, berdiskusi dan menarik kesimpulan dari topic 

yang telah mereka investigasi. Setelah selesai setiap kelompok 

mempresentasikan hasilnya. Langkah terakhir guru memberikan 

kesimpulan dari hasil presentasi kelompok. 

 

Terdapat sedikit perbedaan dalam model pembelajaran tersebut. Menurut 

Dewey dalam Trianto (2007: 91), belajar berdasarkan masalah adalah 

interaksi antara stimulus dan respon, merupakan hubungan antara dua arah 

belajar dan lingkungan. Lingkungan memberikan masukan kepada siswa 

berupa bantuan dan masalah, sedangkan system saraf otak berfungsi 
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menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang dihadapi 

dapat di selidiki, dinilai, dianalisis, serta dicaripemecahannya dengan baik.  

Pembelajaran berbasis masalah melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran yang aktif, kolaboratif, yang mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan belajar mandiri. Menurut Arends 

dalam Trianto (2007: 68), pembelajaran berdasarkan masalah merupaka 

suatu pendekatan dalam pembelajaran dimana siswa mengerjakan 

permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan 

mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan ketrampilan berfikir tingkat 

lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri. 

 

Mahfud, (2010: 50) mengatakan bahwa model pembelajaran tipe GI siswa 

dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik namun cara 

untuk mempelajarinya melalui investigasi. Tipe ini menuntut para siswa 

untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun 

dalam keterampilan proses kelompok (group process skill). Beberapa 

perbedaan tersebut dapat berdampak pada perbedaan hasil belajar yang 

diperoleh siswa. Sehingga hasil belajar IPS melalui model pembebelajaran 

berbasis masalah lebih tinggi atau sama dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigasi (GI). 

 

2. Hasil belajar IPS pada siswa yang diberi tes objektif pilihan ganda 

dan siswa yang diberi tes essay 

 

Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara 

Objektif. Tes objektif pilihan ganda mengandung lebih banyak segi-segi 
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yang positif, selain itu lebih mudah untuk mengerjakannya serta tidak 

terlalu membutuhkan waktu yang lama. Siswa juga lebih suka jika 

dihadapkan dengan soal pilihan ganda, karena sudah disediakan 

jawabannya. Tanpa harus menganalisis jawaban secara mendalam. 

Berbeda dengan soal essay digunakan untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan dan pemahaman siswa tentang materi belajar, dimana tiap-

tiap soal yang cukup menyita waktu. Sehingga hasil belajar IPS pada siswa 

yang diberi tes objektif pilihan ganda  lebih baik dibandingkan siswa yang 

diberi tes essay. 

 

3. Ada interaksi atara model pembelajaran dengan bentuk tes  

Desain penelitian ini dirancang untuk menyelidiki pengaruh dua model 

pembelajaran yaitu model pembelajaran berbasis masalah (PBL) dan 

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigasi (GI) terhadap hasil 

belajar. Dalam penelitian ini peneliti menduga bahwa ada pengaruh yang 

berbeda dari adanya perbedaan perlakuan pada bentuk soal tes. Peneliti 

menduga model pembelajaran berbasis masalah (PBL) dengan tahap-

tahapan pembelajarannya yang menciptakan tanggung jawab untuk 

mempelajari sub materi dengan pemecahan masalah akan lebih tinggi hasil 

belajarnya jika dites menggunakan bentuk soal essay. Hal tersebut karena 

karakter model (PBL) dengan adanya pemecahan masalah mengharuskan 

siswa untuk paham secara mendalam beberapa materi yang menjadi 

tanggung jawabnya karena mereka harus memecahkan masalah dan 

menyampaikan kembali sebagai kesimpulan, sehingga mereka akan 
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mendalami beberapa materi tersebut yang menyebabkan mereka akan 

dapat menjawab soal essay, namun untuk menjawab soal pilihan ganda 

mereka akan terkecoh pada soal yang tidak mempelajari semua materi.   

 

Sebaliknya hasil belajar menggunakan model kooperatif tipe Group 

Investigasi (GI) dengan tahap-tahapan pembelajarannya yang menciptakan 

tanggung jawab untuk mempelajari semua materi akan lebih tinggi hasil 

belajarnya jika dites menggunakan bentuk soal pilihan ganda. Hal itu 

karna karakteristik bentuk soal pilihan ganda yang memerlukan 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan analisis soal untuk menjawab 

sehingga lebih mudah dikerjakan oleh siswa. Sebaliknya model GI akan 

lebih rendah jika dites menggunakan bentuk soal essay karena bentuk soal 

essay memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dimana siswa harus benar-

benar paham keseluruhan materi yang terdapat pada soal.  

 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menduga ada interaksi antara model 

pembelajaran berbasis masalah dengan dentuk soal pada mata pelajara 

IPS. Anggapan tersebut karena adanya kemungkinan perbedaan hasil yang 

berbeda yang tidak searah, dimana hasil belajar PBL akan lebih besar jika 

dites menggunakan bentuk soal essay dan hasil belajar GI akan lebih besar 

jika dites menggunakan bentuk soal pilihan ganda. 

 

 

4.  Hasil belajar IPS siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah (PBL) lebih rendah dibandingkan 

dengan siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe GI jika hasil belajarnya diukur menggunakan tes 

pilihan ganda 
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Metode pembelajaran GI adalah salah satu bentuk model pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk 

mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui 

bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau siswa dapat 

mencari melalui internet. Mahfud (2010: 50) mengatakan bahwa pada 

model pembelajaran tipe GI siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik 

dalam menentukan topic maupun cara untuk mepelajarinya melalui 

investigasi. Tipe ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan 

yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses 

kelompok (group process skill). Metode pembelajaran ini dapat 

mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka. 

Selain itu model pembelajaran tipe GI diduga lebih efektif. Berbeda 

dengan model pembelajaran PBL yang merupakan suatu model 

pembelajaran yang melakukan keterampilan pemecahan masalah, yang 

diikuti dengan penguatan keterampilan. Ketika dihadapkan dengan suatu 

pertanyaan, siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah 

untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti menduga bahwa model pembelajaran 

Kooperatif tipe Group Investigasi (GI)  lebih efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar IPS pada siswa yang diberi tes pilihan ganda dibanding siswa 

yang diajarkan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

(PBL). 
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5. Hasil belajar IPS siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah (PBL) lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran tipe 

Group Investigasi (GI)  jika hasil belajarnya diukur menggunakan tes 

essay 
 

Sebagai suatu model pembelajaran, model pembelajaran berbasis masalah 

memiliki beberapa keunggulan, diantaranya Pemecahan masalah 

merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran, 

pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan 

kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru, pemecahan masalah dapat 

meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, pemecahan masalah dapat 

membantu siswa bagaimana mentrasfer pengetahuan mereka untuk 

memahami masalah dalam kehidupan nyata, pemecahan masalah dapat 

membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan 

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, serta 

melalui pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta 

didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk 

menyesuaikan dengan pengetahuan baru, memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam 

dunia nyata. Pemahaman mereka terhadap materi menjadikan mereka 

mudah dalam menyelesaikan tiap-tiap soal yang dihadapkan pada mereka. 

Terutama ketika mereka diberi soal dalam bentuk essay, mereka akan 

mudah menyelesaikannya. Meskipun ketika mereka diberites tes pilihan 

ganda yang pada dasarnya mereka juga bisa menyelesaikannya namun 

butuh waktu yang cukup lama dan penganalisisan yang lebih juga. Dengan 
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memberikan tingkat kepercayaan diri dan tanggung jawab yang tinggi 

diharapkan rerata hasil belajar IPS akan lebih baik terutama siswa yang 

diberi tes essay. 

 

6. Hasil belajar IPS yang di tes menggunakan bentuk soal essay lebih 

tinggi dibandingkan dengan hasil belajar IPS yang dites 

menggunakan bentuk soal pilihan ganda pada model pembelajaran 

berbasis masalah (PBL) 
 

 

Sebagai suatu model pembelajaran, model pembelajaran berbasis masalah 

memiliki beberapa keunggulan, diantaranya Pemecahan masalah 

merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran, 

pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan 

kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru, pemecahan masalah dapat 

meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, pemecahan masalah dapat 

membantu siswa bagaimana mentrasfer pengetahuan mereka untuk 

memahami masalah dalam kehidupan nyata, pemecahan masalah dapat 

membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan 

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, serta 

melalui pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta 

didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk 

menyesuaikan dengan pengetahuan baru, memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam 

dunia nyata. Pemahaman mereka terhadap materi menjadikan mereka 

mudah dalam menyelesaikan tiap-tiap soal yang dihadapkan pada mereka. 

Terutama ketika mereka diberi soal dalam bentuk esai, mereka akan 
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mudah menyelesaikannya. Meskipun ketika mereka diberites tes pilihan 

ganda yang pada dasarnya mereka juga bisa menyelesaikannya namun 

butuh waktu yang cukup lama dan penganalisisan yang lebih juga. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menduga bahwa model pembelajaran 

berbasis masalah lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPS pada 

siswa yang diberi tes essay dibandingkan siswa yang di ajar menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigasi (GI). 

 

7. Hasil belajar IPS yang dites menggunakan bentuk soal essay lebih 

rendah dibandingkan dengan hasil belajar IPS yang di tes 

menggunakan bentuk pilihan ganda pada model pembelajaran 

kooperatif GI 

 

Metode pembelajaran GI adalah salah satu bentuk model pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk 

mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui 

bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau siswa dapat 

mencari melalui internet. Mahfud (2010: 50) mengatakan bahwa pada 

model pembelajaran tipe GI siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik 

dalam menentukan topic maupun cara untuk mepelajarinya melalui 

investigasi. Tipe ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan 

yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses 

kelompok (group process skill). Metode pembelajaran ini dapat 

mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka. 

Selain itu model pembelajaran tipe GI diduga lebih efektif. Berbeda 

dengan model pembelajaran PBL yang merupakan suatu model 
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pembelajaran yang melakukan keterampilan pemecahan masalah, yang 

diikuti dengan penguatan keterampilan. Ketika dihadapkan dengan suatu 

pertanyaan, siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah 

untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti menduga bahwa model pembelajaran 

berbasis masalah lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPS pada 

siswa yang diberi tes essay dibanding siswa yang diajarkan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigasi (GI). 

 

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

         Model pembelajaran 

Bentuk Test 

Problem Base 

Learning (PBL) 

Group Investigasi 

(GI) 

Pilihan Ganda Hasil belajar IPS   >  Hasil belajar IPS 

Essay Hasil belajar IPS   <  Hasil belajar IPS 

 

 

D. Anggapan Dasar Hipotesis 

Peneliti memiliki anggapan dasar dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu: 

1. Seluruh siswa kelas VII IPS SMP Negeri 4 Blambangan Umpu Kabupaten 

Way Kanan tahun pelajaran 2014/2015 yang menjadi subyek penelitian 

mempunyai kemampuan akademis yang relatif sama dalam mata pelajaran 

IPS. 
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2. Kelas yang diberi pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

problem base learning (PBL)/berbasis masalah dan kelas yang diberi 

model pembelajaran tipe Group Investigasi (GI), diajar oleh guru yang 

sama. 

3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar IPS siswa selain 

bentuk tes, model pembelajaran berbasis masalah (PBL) dan model 

pembelajaran Group Investigasi (GI) diabaikan. 

 

E. Hipotesis 

Menurut Arikunto (2006: 71), “Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul”. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Ada perbedaan hasil belajar Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial siswa 

yang menggunakan model pembelajaran bebasis masalah dengan yang 

diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigasi 

(GI). 

2. Ada perbedaan hasil belajar Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial siswa 

antara model pembelajaran berbasis masalah dan model kooperatif tipe 

group investigasi yang diberi tes pilihan ganda dengan siswa yang diberi 

tes essay. 

3. Ada ada Interaksi antara model pembelajaran dengan bentuk soal pilihan 

ganda dan esai pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial siswa. 
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4. Hasil belajar Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang 

pembelajaranya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah lebih 

rendah dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigasi (GI) jika hasil belajarnya 

diukur menggunakan  bentuk pilihan ganda. 

5. Hasil belajar Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang 

pembelajaranya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah lebih 

tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigasi (GI) jika hasil belajarnya diukur menggunakan bentuk essay. 

6. Hasil belajar Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang dites 

menggunakan bentuk soal esai lebih tinggi dibandingkan dengan hasil 

belajar Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosialyang dites menggunakan 

bentuk soal pilihan ganda pada pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah. 

7. Hasil belajar Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang dites 

menggunakan bentuk soal esai lebih rendah dibandingkan dengan hasil 

belajar Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang dites menggunakan 

bentuk soal pilihan ganda pada pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Grop Investigasi (GI). 


