
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Media Pembelajaran

Media pembelajaran memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal 

sebagai hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, 

didengar atau diraba dengan pancaindera. Media pendidikan memiliki 

pengertian nonfisik yang dikenal sebagai software (perangkat lunak), yaitu 

kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi 

yang ingin disampaikan kepada siswa (Arsyad, 1997: 6).

Menurut Hamzah (1981) beberapa kelebihan gambar sebagai berikut. Gambar 

mudah diperoleh, biasa digunting dari majalah atau dibuat sendiri. Mudah 

menggunakannya. Tidak memerlukan alat tambahan. Penggunaan gambar 

merupakan hal yang wajar dalam proses belajar tanpa memberi kesan “show” 

seperti yang sering dituduhkan kepada penggunaan slide atau film. Koleksi 

gambar dapat diperbesar terus. Mudah mengatur pilihan untuk suatu 

pelajaran.

Menurut Hamzah (1981: 28-29) dalam memilih gambar yang baik, pada 

lazimnya kriteria-kriteria di bawah ini dapat dipergunakan:

a. Keaslian gambar. Gambar menunjukkan situasi yang sebenarnya, seperti 

melihat keadaan atau benda sesungguhnya. Kekeliruan dalam hal ini 
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akan memberikan pengaruh yang tak diharapkan, misalnya gambar yang 

palsu dikatakan asli. 

b. Kesederhanaan. Gambar itu sederhana dalam warna, menimbulkan kesan 

tertentu, mempunyai nilai estetis secara murni dan mengandung nilai 

praktis. 

c. Bentuk item. Hendaknya si pengamat dapat memperoleh tanggapan yang 

tepat tentang objek-objek dalam gambar. 

d. Perbuatan. Gambar hendaknya menunjukkan hal yang sedang melakukan 

suatu perbuatan. Anak lebih tertarik pada gambar yang kelihatan hidup 

atau kelihatan bergerak. 

e. Artistik. Segi artistik pada umumnya turut mempengaruhi nilai-nilai 

gambar itu. Penggunaan gambar tentu saja disesuaikan dengan tujuan 

yang hendak dicapai. 

Media pendidikan, gambar/foto adalah media yang paling umum dipakai. 

Media merupakan bahasa yang umum, yang dapat dimengerti dan dinikmati 

di mana-mana. Oleh karena itu, pepatah Cina yang mengatakan bahwa sebuah 

gambar berbicara lebih banyak daripada seribu kata. Beberapa kelebihan dari 

media gambar adalah: (a) sifatnya konkrit, (b) dapat membatasi ruang dan 

waktu, (c) dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita, (d) dapat 

memperjelas suatu masalah,dan (e) murah harganya dan mudah didapat serta 

digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus. Beberapa kelemahan dari 

media gambar adalah: (a) hanya menekankan persepsi indra mata, (b) gambar 

benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegunaan 
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pembelajaran,dan (c) ukurannya sangat terbatas untuk ukuran besar (Hamzah, 

1981: 29).

Gambar merupakan alat visual yang penting dan mudah didapat. Penting 

sebab dapat memberi penggambaran visual yang konkrit tentang masalah 

yang digambarkannya. Gambar membuat orang dapat menangkap ide atau 

informasi yang terkandung di dalamnya dengan jelas, lebih jelas daripada 

yang dapat diungkapkan dengan kata-kata, baik yang ditulis maupun yang 

diucapkan. Supaya gambar mencapai tujuan semaksimal mungkin sebagai 

alat visual, gambar harus dipilih menurut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat 

itu sebagai berikut: (a). gambar harus bagus, jelas, menarik, mudah 

dimengerti, dan cukup besar untuk dapat memperlihatkan detail, (b) apa yang 

tergambar harus cukup penting dan cocok untuk hal yang sedang dipelajari 

atau masalah yang sedang dihadapi, (c) gambar harus benar atau autentik, 

artinya menggambarkan situasi yang serupa jika dilihat dalam keadaan 

sebenarnya, (d) kesederhanaan penting sekali. Gambar yang rumit sering 

mengalihkan perhatian dari hal-hal penting, (e) gambar harus sesuai dengan 

kecerdasan orang yang melihatnya, (f) warna walau tidak mutlak dapat 

meninggikan nilai sebuah gambar, menjadikannya lebih realistis dan 

merangsang minat untuk melihatnya. Selain itu, warna dapat memperjelas arti 

dari apa yang digambarkan. Akan tetapi penggunaan warna yang salah sering 

menghasilkan pengertian yang tidak benar, dan (g) ukuran perbandingan 

penting pula (Hamzah 1981: 27-28).
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Menurut Yunita (dalam Subana dan Sunarti 2011:322) media gambar 

mempunyai manfaat sebagai (a) menimbulkan daya tarik terhadap diri siswa; 

(b) mempermudah pengertian atau pemahaman siswa; (c) memudahkan 

penjelasan yang bersifat abstrak sehingga siswa lebih mudah memahami apa 

yang dimaksud; (d) memperjelas bagian-bagian yang penting atau bagia yang 

kecil sehingga dapat diamati; (e) mnyingkat suatu uraian. Informasi yang 

dijelaskan dengan kata-kata mungkin membutuhkan uraian panjang, uraian 

tersebut dapat ditunjukan dengan gambar.

Menurut Sadiman (2009:29) mengemukakan beberapa kelebihan media 

gambar atau foto antara lain: (1) sifatnya konkret, gambar atau foto lebih 

realistis menunjukan pokok masalah dibandingkan dengan media vebal 

semata; (2) gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua 

benda, objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu bisa anak-

anak dibawa ke objek atau peristiwa tersebut; (3) media gambar atau foto 

dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita; (4) foto dapat memperjelas 

suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk tingkat usia berapa saja, 

sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalahpahaman.

B. Problem Based Learning (PBL)

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasi pengalaman belajar untuk 

mencapai tingkat belajar tertentu (Winataputra, 1997: 19). Hamalik (2003: 

24) menjelaskan bahwa model pembelajaran merupakan suatu rencana atau 
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pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan 

pengajaran dan membimbing pengajaran di kelas. Dari pendapat tersebut di 

atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka 

konseptual dalam wujud suatu perencanaan pembelajaran yang melukiskan 

prosedur yang sistematis yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pembelajaran di kelas.

Istilah model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yakni: (1) rasional 

teoretik yang logis yang disusun oleh para pencipta, (2) landasan pemikiran 

tentang apa dan bagaimana siswa belajar, (3) tingkah laku mengajar yang 

diperlukan agar model tersebut dapat berhasil, (4) lingkungan belajar yang 

diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai (Sanjaya, 2006: 128). 

Sintaks suatu model pembelajaran menggambarkan keseluruhan urutan alur 

langkah yang pada umumnya diikuti oleh serangkaian kegiatan pembelajaran 

(Sudjana, 1989: 43).

Sintaks pembelajaran menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa yang 

perlu dilakukan oleh guru atau siswa dan tugas-tugas khusus yang dilakukan 

oleh siswa. Sintaks dari bermacam model pembelajaran mempunyai 

komponen yang sama seperti diawali dengan menarik perhatian siswa dan 

memotivasi siswa agar terlibat dalam proses pembelajaran. Demikian pula 

setiap model pembelajaran selalu mempunyai tahap menutup pelajaran. 

Namun demikian ada perbedaan seperti perbedaan pengelolaan lingkungan 

belajar, perbedaan peran siswa, perbedaan peran guru, perbedaan ruang fisik 

dan perbedaan sistem sosial kelas. Perbedaan-perbedaan tersebut harus 
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dipahami oleh para guru dalam menerapkan model pembelajaran agar dapat 

dilaksanakan dengan baik.

Adaptasi struktur PBL dalam kelas-kelas sains dilakukan dengan menjamin 

penerapan beberapa komponen penting dari sains. Empat penerapan esensial 

dari PBL adalah seperti diurutkan dalam Gallagher et.al (1995: 19) adalah:

1. Orientasi siswa pada masalah

Pada saat mulai pembelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

secara jelas, menumbuhkan sikap positif terhadap pelajaran. Guru 

menyampaikan bahwa perlu adanya elaborasi tentang hal-hal sebagai 

berikut:

a. Tujuan utama dari pembelajaran adalah tidak untuk mempelajari 

sejumlah informasi baru, namun lebih kepada bagaimana menyelidiki 

masalah-masalah penting dan bagaimana menjadikan pebelajar yang 

mandiri.

b. Permasalahan yang diselidiki tidak memiliki jawaban mutlak ”benar”. 

Sebuah penyelesaian yang kompleks memiliki banyak penyelesaian 

yang terkadang bertentangan.

c. Selama tahap penyelidikan dalam pembelajaran, siswa didorong untuk 

mengajukan pertanyaan dan mencari informasi dengan bimbingan guru.

d. Pada tahap analisis dan penyelesaian masalah siswa didorong untuk 

menyampaikan idenya secara terbuka.

Guru perlu menyajikan masalah dengan hati-hati dengan prosedur yang 

jelas untuk melibatkan siswa dalam identifikasi. Hal penting di sini adalah 
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orientasi kepada situasi masalah menentukan tahap untuk penyelidikan 

selanjutnya. Oleh karena itu pada tahap ini presentasi harus menarik minat 

siswa dan menimbulkan rasa ingin tahu.

2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar

PBL membutuhkan keterampilan kolaborasi diantara siswa menurut 

mereka untuk menyelidiki masalah secara bersama. Oleh karena itu 

mereka juga membutuhkan bantuan untuk merencanakan penyelidikan dan 

tugas-tugas belajarnya.

Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar kooperatif 

juga berlaku untuk mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok PBL. 

Intinya di sini adalah guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang 

akan dipecahkan.

3. Membantu penyelidikan siswa

Pada tahap ini guru mendorong siswa untuk mengumpulkan data-data atau 

melaksanakan eksperimen sampai mereka betul-betul memahami dimensi 

dari masalah tersebut. Tujuannya agar siswa mengumpulkan cukup 

informasi untuk membangun ide mereka sendiri. Siswa akan 

membutuhkan untuk diajarkan bagaimana menjadi penyelidik yang aktif 

dan bagaimana menggunakan metode yang sesuai untuk masalah yang 

sedang dipelajari. Setelah siswa mengumpulkan cukup data mereka akan 

mulai menawarkan penjelasan dalam bentuk hipotesis, penjelasan dan 

pemecahan. Selama tahap ini guru mendorong semua ide dan menerima 

sepenuhnya ide tersebut.
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4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

Pada tahap ini guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan hasil karya yang akan disajikan. Masing-masing kelompok 

menyajikan hasil pemecahan masalah yang diperoleh dalam suatu diskusi. 

Penyajian hasil karya ini dapat berupa laporan, poster maupun media-

media yang lain.

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

Tahap akhir ini meliputi aktivitas yang dimaksudkan untuk membantu 

siswa menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri dan 

disamping itu juga mengevaluasi keterampilan penyelidikan dan 

keterampilan intelektual yang telah mereka gunakan.

Model PBL menawarkan kebebasan kepada siswa dalam proses 

pembelajaran.  Melalui model PBL siswa diharapkan terlibat dalam proses 

pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk mengidentifikasi 

permasalahan, mengumpulkan data dan menggunakan data tersebut untuk 

pemecahan masalah. Model PBL sering kali merupakan aktifitas individu 

siswa, namun tidak jarang juga merupakan aktifitas kelompok siswa. Bila 

pembelajaran dilakukan sekelompok siswa, maka proses kontruksi 

pengetahuan dilakukan secara bersama (Trianto, 2009: 5)

Istilah model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yakni: (1) rasional 

teoretik yang logis yang disusun oleh para pencipta, (2) landasan pemikiran 

tentang apa dan bagaimana siswa belajar, (3) tingkah laku mengajar yang 
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diperlukan agar model tersebut dapat berhasil, dan (4) lingkungan belajar 

yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai (Sanjaya, 2006: 

128).

Sintaks suatu model pembelajaran menggambarkan keseluruhan urutan alur 

langkah yang pada umumnya diikuti oleh serangkaian kegiatan pembelajaran 

(Sudjana, 1989: 43). Sintaks pembelajaran menunjukkan dengan jelas 

kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan oleh guru atau siswa dan tugas-

tugas khusus yang dilakukan oleh siswa. Sintaks dari bermacam model 

pembelajaran mempunyai komponen yang sama seperti diawali dengan 

menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa agar terlibat dalam proses 

pembelajaran. Demikian pula setiap model pembelajaran selalu mempunyai 

tahap menutup pelajaran. Namun demikian ada perbedaan seperti perbedaan 

pengelolaan lingkungan belajar, perbedaan peran siswa, perbedaan peran 

guru, perbedaan ruang fisik dan perbedaan sistem sosial kelas. Perbedaan-

perbedaan tersebut harus dipahami oleh para guru dalam menerapkan model 

pembelajaran agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Model PBL dikembangkan oleh Barrows sejak tahun 1970-an.  Model PBL  

berfokus pada penyajian suatu permasalahan (nyata atau simulasi) pada 

siswa. Kemudian siswa diminta mencari pemecahan melalui serangkaian 

percobaan yang berdasarkan teori, konsep dari suatu bidang ilmu (Pannen, 

Mustafa dan Sekarwinahayu, 2005: 85)

Model PBL berlandaskan pada psikologi kognitif, sehingga fokus pengajaran 

tidak begitu banyak pada apa yang sedang dilakukan siswa, melainkan kepada 
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apa yang sedang mereka pikirkan pada saat mereka melakukan kegiatan itu. 

Pada PBL peran guru lebih berperan sebagai pembimbing dan fasilitator 

sehingga siswa belajar berpikir dan memecahkan masalah mereka sendiri. 

Belajar berbasis masalah menemukan akar intelektualnya pada penelitian 

John Dewey (Ibrahim, 2000: 5-6). Pedagogi John Dewey menganjurkan guru 

untuk mendorong siswa terlibat dalam proyek atau tugas yang berorientasi 

masalah dan membentu mereka menyelidiki masalah-masalah tersebut. 

Pembelajaran yang berdayaguna atau berpusat pada masalah digerakkan oleh 

keinginan bawaan siswa untuk menyelidiki secara pribadi situasii yang 

bermakna merupakan hubungan PBL dengan psikologi Dewey. Selain 

Dewey, ahli psikologi Eropa Jean Piaget tokoh pengembang konsep 

konstruktivisme telah memberikan dukungannya. Pandangan konstruktivisme 

kognitif yang didasari atas teori Piaget menyatakan bahwa siswa dalam segala 

usianya secara aktif terlibat dalam proses perolehan informasi dan 

membangun pengetahuannya sendiri (Ibrahim, 2000: 5-6).

Menurut  Pannen, Mustafa dan Sekarwinahayu (2005: 88) model PBL 

memiliki 5 asumsi utama yaitu:

1. Permasalahan sebagai pemandu.

Permasalahan menjadi acuan yang harus menjadi perhatian siswa. Bacaan 

yang diberikan sejalan dengan permasalahan. Siswa ditugaskan untuk 

membaca dengan selalu mengacu pada permasalahan. Permasalahan 

menjadi kerangka pikir dalam mengerjakan tugas.

2. Permasalahan sebagai kesatuan.
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Permasalahan diberikan kepada siswa setelah tugas-tugas dan penjelasan 

diberikan. Tujuannnya 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 aktifitas belajar.

Fokusnya pada pengembangan keterampilan pemecahan masalah dari 

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

ditemukan dan dikembangkan sendiri oleh siswa melalui aktifitas 

pemecahan masalah. Keterampilan dimaksudkan meliputi keterampilan 

fisik. Keterampilan data dan menganalisis data yang berkaitan dengan 

permasalahan, dan keterampilan meta kognitif.

Nurhadi (2003: 60) mengusulkan 5 tahap utama dalam model PBL yaitu:

1. Orientasi siswa pada masalah

2. Mengorganisasi siswa untuk belajar

3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
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Tabel 1. Sintak Pembelajaran berdasarkan Masalah (PBL)
Tahap Tingkah laku guru

Tahap- 1
Orientasi siswa pada 
masalah

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 
menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 
mengajukan fenomena atau demonstrasi atau 
cerita untuk memunculkan masalah, 
memotivasi siswa untuk terlibat dalam 
pemecahan masalah antar disiplin

Tahap- 2
Mengorganisasi 
siswa untuk belajar

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan 
dan mengorganisasikan tugas belajar yang 
berhubungan dengan masalah tersebut

Tahap- 3
Membimbing 
penyelidikan 
individual maupun 
kelompok

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang sesuai, melaksanakan 
eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan 
dan pemecahan masalah

Tahap- 4
Mengembangkan 
dan menyajikan hasil 
karya

Guru membantu siswa untuk merencanakan 
dan menyiapkan karya yang sesuai seperti 
laporan, video dan model serta membantu 
mereka untuk memberi tugas dengan 
temannya

Tahap- 5
Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah

Guru membantu siswa untuk melakukan 
refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan 
mereka dan proses-proses yang mereka 
gunakan

Sumber: Ibrahim, (dalam Trianto, 2009:98)

Pengertian PBL menurut Hudojo (1988:5) adalah “proses yang ditempuh oleh 

seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sampai masalah 

itu tidak lagi menjadi masalah baginya”. Model pembelajaran berbasis 

masalah menurut Surdjono (dalam Arrends, 1997:157) penggunaannya di 

dalam pengembangan tingkat berpikir yang lebih tinggi dalam situasi yang 

berorientasi pada masalah, termasuk pembelajaran bagaimana belajar. Model 

pembelajaran ini juga mengacu pada pembelajaran-pembelajaran lain, seperti 

pengajaran berdasar proyek (project base instruction), pembelajaran 

berdasarkan pengalaman (experience base instruction), pembelajaran autentik 

(authentic instruction), dan pembelajaran bermakna. Pada pembelajaran ini, 

pembelajar berperan mengajukan permasalahan atau pertanyaan, memberikan 
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dorongan, memotivasi dan menyediakan bahan ajar, dan fasilitas yang 

diperlukan pebelajar. Selain itu pembelajar memberikan dukungan dalam 

upaya meningkatkan temuan dan perkembangan intelektual pembelajar. 

Menurut Dutch (dalam Amir, 2009: 21) PBL merupakan metode instruksional 

yang menantang siswa agar belajar untuk belajar bekerja sama dalam 

kelompok untuk mencari solusi dalam masalah yang nyata, masalah ini 

digunakan untuk meningkatkan rasa keingintahuan serta kemampuan analitis 

dan inisiatif atas materi pelajaran. PBL mempersiapkan siswa untuk berpikir 

kritis dan analisis untuk mencari dan menggunakan sumber pembelajaran 

yang sesuai. 

Kelemahan PBL adalah sebagai berikut: (a) apabila siswa mengalami 

kegagalan atau kurang percaya diri dengan minat yang rendah maka siswa 

enggan untuk mencoba lagi; (b) PBL membutuhkan waktu yang cukup untuk 

persiapan; dan (c) pemahaman yang kurang tentang mengapa masalah-

masalah yang dipecahkan maka siswa kurang termotivasi untuk belajar. 

(Sanjaya, 2008:221)

C. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Dari sisi guru tindakan mengajar diakhiri dengan proses evaluasi 

belajar, sedangkan dari sisi siswa hasil belajar merupakan puncak proses 

belajar (Dimyati dan Mujiono, 2002: 3). 
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Selain itu hasil belajar merupakan suatu puncak proses pembelajaran. Suatu 

proses belajar mengajar dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi 

tujuan dari proses belajar mengajar tersebut.  Hasil belajar dapat diketahui 

dengan adanya evaluasi hasil belajar.  Seperti yang diungkapkan oleh Davies 

(dalam Dimyati dan Mudjiono, 2002: 201) evaluasi hasil belajar adalah 

sebagai kegiatan yang berupaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa 

dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi hasil belajar memiliki 

sasaran berupa ranah-ranah yang terkandung dalam tujuan. Ranah tujuan 

pendidikan berdasarkan hasil belajar siswa secara umum dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik.

Menurut Gagne (dalam Dimyati dan Mujiono, 2002: 10) berakhirnya suatu 

proses pembelajaran, maka siswa memperoleh hasil belajar. Hasil belajar 

siswa merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam 

menyerap atau memahami suatu materi yang disampaikan. Dengan kata lain, 

hasil belajar merupakan bukti adanya proses pembelajaran antara guru dan 

siswa. Hasil belajar yang bisa diperoleh siswa setelah pembelajaran dapat 

berupa informasi verbal, keterampilan intelek, keterampilan motorik, sikap, 

dan siasat kognitif. Kelima hasil belajar tersebut merupakan kapabilitas siswa.  

Kapabilitas siswa tersebut berupa:

1. Informasi verbal adalah kapabilitas untuk mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.  Pemilihan informasi 

verbal memungkinkan individu berperanan dalam kehidupan.
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2. Keterampilan intelektual adalah kecakapan yang berfungsi untuk 

berhubungan dengan lingkungan hidup serta mempresentasikan konsep 

dan lambang.  Keterampilan intelek ini terdiri dari diskriminasi jamak, 

konsep konkret dan definisi, dan prinsip.

3. Strategi kognitif adalah kemampuan menyalurkan dan mengarahkan    

akti�vitas kognitifnya sendiri.  Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah.

4. Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani.

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak obyek berdasarkan  

penilaian terhadap obyek tersebut.

Menurut Anderson (2000: 67-68), Hasil belajar dari ranah kognitif 

mempunyai hirarki atau tingkatan. Tingkatan tersebut terdiri dari 6 jenis 

perilaku yaitu:

1)  Remember mencakup kemampuan ingatan tentang hal yang telah 

dipelajaridan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu meliputi fakta 

peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, dan metode.

2)  Understand mencakup kemampuan menangkap arti dan makna hal yang

      dipelajari.

3)  Apply mencakup kemampuan menerapkam metode dan kaidah untuk 

meghadapi masalah yang nyata dan baru.

4)  Analyze mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan kedalam bagian 

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. 

Misalnya mengurai masalah menjadi bagian yang lebih kecil.
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5)  Evaluate mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa 

hal berdasarkan kriteria tertentu.

6) Create mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru.

Hasil belajar dari aspek kognitif mempunyai hirarki atau tingkatan dalam 

pencapaiannya. Adapun tingkat-tingkat yang dimaksud adalah: (1) informasi 

non verbal, (2) informasi fakta dan pengetahuan verbal, (3) konsep dan 

prinsip, dan (4) pemecahan masalah dan kreatifitas. Informasi non verbal 

dikenal  cara penginderaan terhadap objek-objek dan peristiwa-peristiwa 

secara langsung. Informasi fakta dan pengetahuan verbal dikenal 

mendengarkan orang lain dan dengan jalan membaca. Semuanya itu penting 

untuk memperoleh konsep-konsep. Selanjutnya, konsep-konsep itu penting 

untuk membentuk prinsip-prinsip. Kemudian prinsip-prinsip itu penting di 

dalam pemecahan masalah atau di dalam kreativitas  (Slameto, 1991: 131).

Hasil belajar dari ranah kognitif mempunyai hirarki atau tingkatan dalam 

pencapaiannya.  Adapun tingkat-tingkat yang dimaksud adalah: (1) informasi 

non verbal, (2) informasi fakta dan pengetahuan verbal, (3) konsep dan 

prinsip, dan (4) pemecahan masalah dan kreatifitas, informasi non verbal 

dikenal atau dipelajari dengan cara pengindraan terhadap objek-objek dan 

peristiwa-peristiwa secara langsung. Informasi fakta dan pengetahuan verbal 

dikenal atau dipelajari dengan cara mendengarkan orang lain dan dengan cara 

membaca. Semuanya itu penting untuk memperoleh konsep-konsep. 

Selanjutnya, konsep-konsep itu penting untuk membentuk prinsip-prinsip. 

Kemudian prinsip-prinsip itu penting di dalam pemecahan. 
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Menurut Arikunto (2008: 253) beberapa tes yang dilakukan guru untuk 

menilai keberhasilan siswa, diantaranya: uji blok, ulangan harian, tes lisan 

saat pembelajaran berlangsung, tes mid semester dan tes akhir semester. Hasil 

dari tes tersebut berupa nilai yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan 

proses pembelajaran yang terjadi. Tes ini dibuat oleh guru berkaitan dengan 

materi yang telah diajarkan. Setiap kegiatan belajar akan berakhir dengan 

hasil belajar. Bahan mentah hasil belajar terwujud dalam lembar jawaban soal 

ulangan dan karya atau benda. Bagi guru, hasil belajar siswa di kelasnya 

berguna untuk melakukan perbaikan tindak mengajar atau evaluasi. Bagi 

siswa, hasil belajar tersebut berguna untuk memperbaiki cara-cara belajar 

lebih lanjut. 

Selain diukur dalam bentuk nilai, hasil belajar juga dapat diamati dan diukur 

dari perubaha tingkah laku diri siswa. Sesuai dengan pendapat Hamalik 

(2003: 155) bahwa hasil belajar yaitu perubahan tingkah laku diri siswa, yang 

dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan 

keterampilan. Perubahan tersebut diartikan terjadinya pengembangan yang 

lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi sopan. Hasil belajar siswa pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sehingga dengan belajar seseorang 

akan mengalami perubahan berpikir dan sikap dalam kehidupan sehari-hari.


