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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pembahasan Teori 

1. Hakikat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Pembelajaran IPA merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh 

siswa bukan sesuatu yang dilakukan terhadap siswa. Proses 

pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA diarahkan untuk inquiry 

dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar (Purwanti Widhy, 2013).  

Purwanti Widhy (2013) menyatakan bahwa pembelajaran IPA 

yang didasarkan pada standar isi akan membentuk siswa yang 

memiliki bekal ilmu pengetahuan (have a body of knowledge), standar 

proses akan membentuk siswa yang memiliki keterampilan ilmiah 

(scientific skills), keterampilan berpikir (thinking skills) dan strategi 

berpikir (strategy of thinking); standar inkuiri ilmiah akan membentuk 

siswa yang mampu berpikir kritis dan kreatif (critical and creative 

thinking); standar asesmen mengevaluasi siswa secara manusiawi 

artinya sesuai apa yang dialami siswa dalam pembelajaran (authentic 

assesment). 

Trianto (2012: 141) menjelaskan bahwa cakupan yang terdapat 

dalam IPA meliputi alam semesta keseluruhan, benda-benda yang ada 
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di permukaan bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa, baik 

yang dapat diamati indera maupun yang tidak dapat diamati dengan 

indera.Sehingga dapat diartikan secara umum bahwa IPA dipahami 

sebagai ilmu kealaman yang mempelajari ilmu tentang dunia zat, baik 

makhluk hidup maupun benda mati yang diamati. 

Sains  dapat diartikan sebagai proses kegiatan dalam 

mengumpulkan informasi secara sistematik tentang dunia sekitar. 

Sains adalah sumber pengetahuan yang dapat diperoleh melalui proses 

kegiatan dan sains memberikan nilai-nilai dan sikap para ilmuwan 

dalam menggunakan suatu proses ilmiah untuk memperoleh 

pengetahuan. Pengertian sains tersebut dapat dipersempit bahwa suatu 

proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, nilai- 

nilai dan sikap ilmiah. 

Taksonomi Bloom (Puskur Depdiknas, 2003: 2) yang membahas 

tentang tujuan pendidikan secara umum dapat diketahui bahwa hakikat 

dan tujuan pembelajaran IPA yang diharapkan dapat memberikan. 

a. Kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk 

meningkatkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Pengetahuan yaitu tentang dasar dari prinsip dan konsep, fakta 

yang ada di alam, hubungan saling ketergantungan, dan 

hubungan antara sains dan teknologi. 

c. Keterampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, 

memecahkan masalah dan melakukan observasi. 
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d. Sikap ilmiah, antara lain skeptis, kritis, sensitive, objektif, jujur 

terbuka, benar, dan dapat bekerja sama. 

e. Kebiasaan mengembangkan kemampuan berfikir analitis 

induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip 

sains untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam. 

f. Apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari 

keindahan keteraturan perilaku serta penerapannya dalam 

teknologi (Puskur Depdiknas, 2003: 2). 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

IPA adalah proses penjelajahan dan pemahaman alam sekitar yang 

dilakukan oleh peserta didik dengan memperhatikan gejala-gejala 

alam berdasarkan alat indera dan dikembangkan atas dasar produk 

ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. 

2. Model Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning  (Yatim Priyanto,2009: 285) adalah 

suatu model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk berpikir 

kritis, memecahkan masalah, belajar secara mandiri, dan menuntut 

keterampilan berpartisipasi dalam tim. Problem Based Learning (PBL) 

adalah suatu metode instruksional yang mempunyai ciri-ciri 

penggunaan masalah nyata sebagai bekal peserta didik yang 

mempelajari cara berpikir kritis serta keterampilan dalam memecahkan 

masalah (Sujarwo, 2011:152). Kilbane,Clare R. (2014: 281) 

menjelaskan bahwa 
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The Problem Based Learning model is an active learning 

model that allows students to learn and hone problem solving 

skills, to develop competence with academic content standard, 

and to realize the relevance of applying content area learning 

for practical purposes. 

 

Artinya, model pembelajaran berbasis masalah adalah model 

pembelajaran aktif yang memungkinkan peserta didik untuk belajar 

dan mengasah keterampilan pemecahan masalah, mengembangkan 

kompetensi dengan standar konten akademis dan menyadari relevansi 

menerapkan bagian konten pembelajaran untuk tujuan praktis. Tidak 

seperti di pengalaman belajar lainnya dimana peserta didik secara 

bertahap mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat 

diterapkan untuk memecahkan masalah dikemudian hari. Dalam 

model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik mulai dengan 

adanya suatu masalah. 

Dari penjelasan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model Problem Based Learning (PBL) adalah suatu model 

pembelajaran yang mengembangkan keterampilan pemecahkan 

masalah dan berpikir kritis secara ilmiah serta mengembangkan 

pengetahuan untuk aktif dalam membangun pengetahuan secara 

mandiri maupun kelompok.  

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah terdiri atas 

beberapa langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan 

peserta didik dengan situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian 
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dan analisis hasil kerja. Sujarwo (2011:159) mengemukakan bahwa 

langkah-langkah PBL dapat dilihat dalam Tabel 1. 

Tabel. 1. Sintaks atau Langkah-langkah Model PBL 

Tahap 

Pembelajaran 
Perilaku Guru 

Tahap 1: 

Orientasi dan 

mengorganisasi 

peserta didik pada 

masalah. 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

memotivasi peserta didik terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. 

Guru mendiskusikan rubric assesmen yang 

akan digunakan dalam menilai kegiatan/hasil 

karya peserta didik. 

Tahap 2: 

Penyajian dan 

identifikasi 

masalah. 

Guru membantu peserta didik mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

hubungan dengan masalah.  

Tahap 3: 

Pengumpulan dan 

analisis data. 

Guru mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melakukan eksperimen, mencari penjelasan, 

dan solusi. 

Tahap 4: 

Merencanakan dan 

menerapkan 

alternatif. 

Guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan hasil karya 

yang sesuai seperti laporan, rekaman video, 

dan model, serta membantu mereka berbagi 

karya mereka. 

Tahap 5: 

Merumuskan dan 

menetapkan 

pemecahan 

masalah serta 

tindak lanjut. 

Guru membantu peserta didik melakukan 

refleksi atau penyelidikan dan proses-proses 

yang mereka gunakan. 

Sumber: Sujarwo (2011:159) 

Menurut Wina Sanjaya (2006:217), langkah-langkah dalam 

model PBL adalah sebagai berikut. 
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a. Merumuskan masalah, yaitu langkah peserta didik menentukan 

masalah yang akan dipecahkan. 

b. Menganalisis masalah, yaitu langkah peserta didik meninjau 

masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. 

c. Merumuskan hipotesis, yaitu langkah peserta didik 

merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

d. Pengumpulan data, yaitu langkah peserta didik mencari dan 

menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan 

masalah. 

e. Pengujian hipotesis, yaitu langkah peserta didik mengambil 

atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan 

penolakan hipotesis yang diajukan. 

f. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu langkah 

peseerta didik menggambarkan rekomendasi yang dapat 

dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis dan 

rumusan kesimpulan. 

Kilbane,Clare R.  (2014:286), menjelaskan tahap-tahap dari 

model Problem Based Learning (PBL) dengan melalui kegiatan 

kelompok yaitu sebagai berikut. 

Tabel 2. Tahap-tahap Model Problem Based Learning (PBL) 

Tahap model 

Problem Based 

Learning (PBL) 

Peran Guru Peran Siswa 

Menyajikan atau Guru menyajikan Siswa meneliti dan 
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Tahap model 

Problem Based 

Learning (PBL) 

Peran Guru Peran Siswa 

mengidentifikasi 

masalah 

masalah yang sesuai 

bagi siswa untuk 

mengeksplorasi atau 

meminta siswa 

untuk 

mengidentifikasi 

masalah. 

mengidentifikasi 

masalah masalah 

yang disajikan guru 

Mengembangkan 

rencana untuk 

memecahkan 

masalah 

Guru meminta siswa 

untuk 

mengembangkan 

rencana dalam 

memecahkan 

masalah. Guru 

memberikan 

pertanyaan untuk 

membantu siswa 

menganalisis 

masalah dengan 

hati-hati dalam 

menyusun rencana 

untuk memecahkan 

masalah. 

Siswa 

mengembangkan 

rencana yang logis 

untuk memecahkan 

masalah. 

Melaksanakan 

rencana 

Guru meminta siswa 

untuk melaksanakan 

dari rencana 

kegiatan.  

Siswa menguji atau 

menerapkan 

rencananya. 

Mengevaluasi  Guru meminta siswa 

untuk mengevaluasi 

dan merefleksi 

rencana dan hasil 

kegiatan. 

Siswa mengevaluasi 

dan merefleksikan 

pelaksanaan rencana 

dan hasil mereka. 

(Sumber : Kilbane,Clare R. 2014: 286) 

 Pemecahan masalah menurut Nitko dan Brookhart (2007: 

232) dapat dikelompokkan dalam lima tahapan proses, yang biasa 

disingkat dengan IDEALyaitu. 
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a. Identifikasi masalah (Identify the problem) 

Dalam tahap ini guru membimbing siswa untuk memahami 

aspek-aspek pemasalahan, seperti membantu 

mengembangkan/menganalisis permasalahan, mengajukan 

pertanyaan, mengkaji hubungan antardata, memetakan masalah, 

mengembangkan hipotesis-hipotesis. 

b. Mendefinisikan dan mempresentasikan masalah (Define and 

represent the problem) 

Dalam tahap ini kegiatan guru meliputi membantu dan 

membimbing siswa, melihat hal/data/variabel yang sudah 

diketahui dan hal yang belum diketahui, mencari berbagai 

informasi, menyaring berbagai informasi yang ada dan akhirnya 

merumuskan permasalahan. 

c. Mencari solusi (Eksplore possible strategies) 

Dalam tahap ini kegiatan guru adalah membantu dan 

membimbing siswa mencari berbagai alternatif pemecahan 

masalah. Melakukan brainstorming, melihat alternatif 

pemecahan masalah dari berbagai sudut pandang dan akhirnya 

memilih satu alternatif pemecahan masalah yang paling tepat. 

d. Melaksanakan (Act on the strategies) 

Melakukan langkah-langkah pemecahan masalah sesuai dengan 

alternatif yang telah dipilih. 
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e. Mengkaji kembali dan mengevaluasi pengaruh(Look back and 

evaluate the effects of our activities) 

Dalam tahap ini guru membimbing siswa melihat/mengoreksi 

kembali cara-cara pemecahan masalah yang telah dilakukan. 

Selain itu, siswa juga dibimbing untuk melihat pengaruh yang 

digunakan dalam pemecahan masalah. 

Johnson & Johnson dalam Hamruni (2012:111) menyatakan 

adanya lima langkah PBL melalui kegiatan kelompok. 

a. Mendefinisikan masalah. 

b. Mendiagnosis masalah. 

c. Merumuskan alternatif strategi. 

d. Menentukan dan menerapkan strategi pilihan. 

e. Menguji hipotesis. 

f. Menentukan pilihan penyelesaian. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam PBL terdapat banyak 

variasi. Peneliti menggunakan langkah-langkah berdasarkan 

pendapat dari Sujarwo dan Clare RKilbane karena berorientasi ke 

pemecahan masalah yang diawali dari penyajian suatu masalah 

hingga mengevaluasi permasalahan yang ada. Proses pemecahan 

masalah ini dilakukan dengan kerja kelompok yang akan 

membangun pengajaran sosial. Langkah-langkah yang digunakan 

yaitu sebagai berikut. 
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a. Orientasi dan mengorganisasi siswa pada masalah 

b. Mengembangkan rencana untuk memecahkan masalah 

c. Pengumpulan dan analisis data. 

d. Mengevaluasi  

Menurut Hamruni (2012:114), model pembelajaran PBL 

memiliki keunggulan sebagai berikut. 

a. Keunggulan Problem Based Learning (PBL) 

1) Merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih 

memahami isi pelajaran. 

2) Menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan 

untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 

3) Meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 

4) Membantu siswa mentransfer pengetahuan mereka untuk 

memahami masalah dalam kehidupan nyata. 

5) Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan 

barunya dan bertanggungjawab dalam pembelajaran yang 

mereka lakukan. 

6) Mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri, baik 

terhadap hasil maupun proses belajarnya. 

7) Memperlihatkan pada siswa bahwa setiap mata pelajaran 

(matematika, IPA, sejarah, dan sebagainya), pada dasarnya 

merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti 
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oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari 

buku-buku saja. 

8) Lebih menyenangkan dan disukai siswa. 

9) Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis 

dan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan baru. 

10) Memberi kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

11) Mengembangkan minat siswa untuk secara terus menerus 

belajar meskipun belajar pada pendidikan formal telah 

berakhir. 

Adapun kekurangan Problem Based Learning (PBL) sebagai 

berikut. 

1) Ketika siswa tidak memiliki minat atau kepercayaan bahwa 

masalah yang dipelajari sulit dipecahkan, mereka akan 

merasa enggan untuk mencoba. 

2) Keberhasilan pembelajaran melalui problem solving 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 

3) Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk 

memecahkan masalah yang sedang dipelajari, mereka tidak 

akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. 
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3. Model Group Investigation (GI) 

Cooperative Learning (Warsono,2013: 161) adalah model 

pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok kecil siswa yang 

bekerja sama dan belajar bersama dengan saling membantu secara 

interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. 

Group Investigation (GI) melibatkan siswa dalam merencanakan 

topik-topik yang akan dipelajari dan bagaimana cara menjalankan 

investigasinya. Hal ini membutuhkan norma dan struktur kelas yang 

lebih canggih dibanding dengan pendekatan yang lebih berpusat pada 

guru (Arends, 2008: 13-15). 

Model investigasi kelompok merupakan model yang berusaha 

mencampurkan bentuk strategi pengajaran dengan dinamika proses 

demokrasi serta proses akademik yang berupa penelitian. Penelitian 

yang digunakan dimulai dengan proses rangsangan keadaan terhadap 

peserta didik. Kelas yang baik adalah kelas dimana peserta didik 

mampu belajar dengan serius dengan melewati beberapa proses 

pengembangan tata sosial. Pengolahan kelas seharusnya menjadi 

sebuah miniatur demokrasi yang dapat mengatasi masalah-masalah, 

dan melalui pemecahan masalah, peserta didik dapat memperoleh 

pengetahuan dan akan menjadi sebuah kelompok sosial dengan 

efektivitas yang lebih tinggi dari sebelumnya (Joyce & Weil , 2009: 

315-317). 
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Sintaks model pembelajaran investigasi kelompok secara umum 

adalah sebagai berikut yang terdapat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Sintaks Model Group Investigation (GI) 

Fase Aktivitas siswa 

Fase 1 

Menyajikan situasi yang 

rumit 

 

Siswa dihadapkan pada keadaan yang 

penuh dengan teka-teki dan 

membingungkan (direncanakan atau tidak) 

Fase 2 

Menjelaskan dan 

menguraikan reaksi 

terhadap situasi 

 

Siswa mengeksplorasi reaksi terhadap 

situasi 

Fase 3 

Merumuskan tugas dan 

mengaturnya dalam 

pembelajaran 

 

Siswa merumuskan tugas dan mengatur 

pelajaran (masalah, definisi,peran, tugas 

dan lain-lain) 

Fase 4 

Studi yang mandiri dan 

berkelompok 

 

Siswa melakukan kerja secara manddiri 

maupun berkelompok. 

Fase 5 

Menganalisis 

perkembangan dan proses 

 

Siswa menganalisis kemajuan dan proses. 

Fase 6 

Mendaur ulang aktivitas 

 

Siswa mendaur ulang aktivitas atau 

mengevaluasi kegiatan. 

(Sumber: Joyce& Weil, 2009: 319) 

Menurut Slavin (2009: 218), tahap-tahap yang digunakan pada 

model Group Investigation adalah 

a. Mengidentifikasi topik dan mengatur murid ke dalam 

kelompok 

b. Merencanakan tugas yang akan dipelajari 

c. Melaksanakan investigasi 

d. Menyiapkan laporan akhir 

e. Mempresentasikan laporan akhir 

f. Evaluasi  
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Model pembelajaran dengan Group Investigation (GI) memiliki 

ciri dengan tujuan kognitif yang dilakukan merupakan pengetahuan 

konseptual akademis dan keterampilan menyelidiki. Sedangkan tujuan 

sosial dengan model ini yaitu adanya kerjasama dalam kelompok yang 

kompleks. Dalam memecahkan sebuah masalah sangat dibutuhkan 

adanya sebuah kerjasama dengan kelompok. Masalah yang diberikan 

untuk peserta didik ini diberikan dari guru (masalah dari guru), tugas 

utama dari peserta didik dalam kelompok yaitu memecahkan masalah 

yang diberikan dengan cara penyelidikan yang kompleks. Adanya 

penyelidikan secara kompleks ini, peserta didik mampu memahami 

secara langsung dan mendalam. Hasil akhir berupa penilaian dari kerja 

menemukan masalah dengan cara proyek dan laporan, dan/atau tes 

berupa essay (Ridwan A. Sani, 2014:133). 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa model Group 

Investigation (GI) merupakan model dengan memecahkan suatu 

masalah yang melibatkan peserta didik dalam kelompok untuk 

menginvestigasi masalah secara kompleks. Sehingga masalah yang 

dipecahkan dalam kelompok akan memberikan pengetahuan baru 

untuk peserta didik. Langkah yang digunakan untuk memecahkan 

permasalahan sesuai dengan Slavin yaitu (1) mengidentifikasikan topik 

dan mengatur murid ke dalam kelompok; (2) merencanakan tugas yang 

akan dipelajari; (3) melaksanakan Investigasi; (4) menyiapkan laporan 

akhir; (5) mempresentasikan laporan akhir; dan (6) evaluasi. 
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Menurut Sumarmi (2012 : 127), model Group Investigation 

memiliki kelebihan yaitu. 

1) Siswa yang berpartisipasi dalam model ini cenderung 

berdiskusi dan menyumbangkan ide tertentu. 

2) Gaya bicara dan kerjasama siswa dapat diobservasi. 

3) Siswa dapat belajar kooperatif lebih efektif, dengan demikian 

dapat meningkatkan interaksi sosial mereka. 

4) GI dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif, 

sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat ditransfer ke 

situasi di luar kelas. 

5) GI mengijinkan guru untuk lebih informal. 

6) GI dapat meningkatkan penampilan dan prestasi belajar 

siswa. 

Adapun kekurangan yang dimiliki pada model Group 

Investigation yaitu. 

1) Tidak ditunjang oleh adsanya hasil penelitian yang khusus. 

2) Proyek-proyek kelompok sering melibatkan siswa-siswa 

yang mampu. 

3) Terkadang memerlukan pengaturan situasi dan kondisi yang 

berbeda, jenis materi yang berbeda, dan gaya mengajar yang 

berbeda pula. 

4) Keadaan kelas tidak selalu memberikan lingkungan fisik 

yang baik bagi kelompok. 
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5) Bergantung pada kemampuan siswa memimpin kelompok 

atau bekerja mandiri. 

4. Keterampilan Problem Solving 

Menurut Gagne (1985) dalam I Made Wena 

(2011:52),pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses untuk 

menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan 

dalam upaya mengatasi situasi yang baru. Pemecahan masalah tidak 

sekedar sebagai bentuk kemampuan menerapkan aturan-aturan yang 

telah dikuasai melalui kegiatan-kegiatan belajar terdahulu, melainkan 

lebih dari itu, merupakan proses untuk mendapatkan seperangkat 

aturan pada tingkat yang lebih tinggi.Pemecahan  masalah (problem 

solving) merupakan cara memberikan pengertian dengan menstimulasi 

siswa untuk memperhatikan, menelaah dan berpikir tentang suatu 

masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai 

upaya memecahkan masalah (Abdul Majid, 2008: 142).  Hakikat 

pemecahan masalah  adalah melakukan operasi prosedural urutan 

tindakan, tahap demi tahap secara sistematis, sebagai seorang pemula 

(novice) memecahan suatu masalah.  

Menurut Jacobsen (2009:249), pemecahan masalah dalam PBL 

yaitu guru membantu siswa untuk belajar memecahkan masalah 

melalui pengalaman-pengalaman pembelajaran hands-on. Pemecahan 

masalah juga diawali dengan suatu masalah dimana siswa 

bertanggung jawab untuk memecahkannya dengan bantuan guru. 
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Menurut Paidi (2010:9), aspek penilaian peserta didik dalam 

memecahkan masalah yaitu. 

a. Mengidentifikasi masalah 

b. Merumuskan (menganalisis) masalah 

c. Menemukan alternatif-alternatif solusi 

d. Memilih alternatif solusi (terbaik) 

e. Kelancarannya memecahkan masalah 

f. Kualitas hasil pemecahan masalah. 

Aspek-aspek didalam pemecahan masalah ilmiah menurut 

Eggen & Kauchak (2012:349) yang dapat digunakan guru IPA untuk 

mengajari siswanya dapat menggunakan rubrik sebagai berikut. 

a. Menyatakan masalah atau pertanyaan 

b. Menyatakan hipotesis 

c. Mengidentifikasi variabel independen (tidak terikat), 

dependen (terikat), dan terkendali 

d. Menggambarkan cara data akan dikumpulkan 

e. Menata menunjukkan data 

f. Mengevaluasi hipotesis berdasarkan data. 

Dari uraian tersebut pemecahan masalah dapat diartikan sebagai 

kemampuan prosedural untuk memecahkan suatu masalah dengan 

cara yang sistematis. Pemecahan masalah ini tidak dipandang hasil 

akhirnya saja melainkan pemberian makna dari proses yang telah 

dilakukan dalam menemukan pemecahan suatu masalah. Aspek yang 
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diukur dalam melaksanakan pemecahan masalah yaitu: (1) 

mengidentifikasi masalah; (2) merumuskan (menganalisis) masalah; 

(3) menemukan alternatif-alternatif solusi; (4) memilih alternatif 

solusi (terbaik); (5) kelancarannya memecahkan masalah; dan (6) 

kualitas hasil pemecahan masalah. 

B. Kajian Keilmuan 

1. Getaran 

Apabila sebuah benda bergerak bolak-balik secara teratur 

melewati sebuah titik yang tertentu dapat dikatan bahwa benda tersebut 

berisolasi. Suatu gerakan istimewa daripada osilasi ini disebut getaran 

harmonis. Getaran-getaran harmonis ini banyak dijumpai sehari-hari 

misalnya sebatang per yang disimpangkan kemudian dilepaskan, 

getaran-getaran senar, dan kolom udara pada alat musik dan lain 

sebagainya (I Made Berata. 1977:18). 

Gambar 1. Gerak bolak-balik benda 

Sumber: Ahmad Sholahuddin, 2011 

 

Pada gambar dimisalkan ujung batang ditarik kekanan sejauh A 

lalu dilepaskan. Maka bekerjalah gaya lenting dari per itu terhadap 
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benda yang ditempelkan. Gaya ini dikerjakan oleh lempeng baja 

menuju ke titik setimbang 0. Karena itu benda mendapat percepatan 

yang searah dengan gaya itu dan bergerak menuju ke pusat titik 

setimbang dengan kecepatan makin besar. 

Percepatan yang bekerja tidak konstant pada waktu benda 

mendekati titik setimbang sehingga gaya yang bekerja semakin nol 

apabila mendekati titik setimbang. Pada waktu benda berada di titik 

pusat/setimbang gaya lenting sama dengan 0, akan tetapi adanya 

kecepatan yang diperoleh maka benda akan melewati titik setimbang 

dan bergerak menjauhi titik setimbang ke arah kiri. Tepat setelah titik 

pusat dilalui maka gaya lenting bekerja kembali dan sekarang arahnya 

ke kanan. Benda mendapat perlambatan yang semakin lama semakin 

besar. Karena itu pada suatu saat benda akan berhenti dikiri 0. Benda 

akan terus bergerak dengan arah yang berlawanan. Menurut percobaan 

maupun berdasarkan teori, gerak ini terbatas pada jarak + A, 

berdekatan dengan 0, dari gerak bolak-balik dilakukan dalam waktu 

yang sama. Sekali gerak ini dimulai, maka akan berlangsung terus 

asalkan tidak ada tenaga yang hilang karena gesekan. Gerak semacam 

ini disebut gerak getaran selaras atau SIM (Sample Harmonic Mation). 

Satu getaran sempurna apabila mmelakukan gerak dari 0-b-0-a-0. 

Waktu yang diperlukan untuk melakukan getaran sempurna disebut 

waktu getar atau periode (T). Jumlah getaran setiap detik disebut 

frekuensi dengan persamaan sebagai berikut. 
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T= 
1

𝑓
........................................................... (1) 

Keterangan: 

T= periode (sekon) 

f = frekuensi (Herz/Hz) 

(I Made Berata. 1977:19) 

 

2. Gelombang  

Gelombang adalah sesuatuyang dapat mengangkut energi dan 

informasi dari satu tempat ke tempat lain melalui media, namun media 

itu sendiri tidak dipindahkan.Gelombang berjalan pada kecepatan (v) 

yang ditentukan oleh massa tali dan ketegangan.Hal ini tidak sulit 

untuk dilihat bahwa kecepatan gelombang adalah frekuensi kali 

panjang gelombang (Rossing, Thomas D. 1983:31-32). 

ᴠ = ƒλ .................................................. (2)  

(Rossing, Thomas D. 1983:31-32) 

Medium merupakan sekumpulan benda yang saling berinteraksi 

dimana gangguan itu menjalar. Ketika medium gelombang bergerak 

maka gelombang akan menjalar mengikutinya sehingga harus 

dibedakan antara gerak gelombang (gangguan) yang biasa disebut 

sebagai penjalaran gelombang dan gerak medium. Dalam gerak 

gelombang, biasanya medium hanya bergerak sedikit sedangkan 

gelombangnya dapat menjalar jauh. Berdasarkan medium 

perantaranya gelombang dibedakan menjadi 2 macam yaitu 

gelombang mekanik dan gelombang elektromagnet (Sutrisno, 1979:5). 
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Gelombang magnetis berasal di dalam pergeseran dari suatu 

bagian medium elastis dari kedudukan normalnya. Karena sifat-sifat 

elastis dari medium, maka gangguan tersebut ditansmisikan dari satu 

lapis ke lapis berikutnya. Gangguan ini, atau gelombang berakibat 

akan bergerak maju melalui medium. Medium yang dilalui gelombang 

tidak bergerak secara keseluruhan bersama-sama gerak gelombang 

tersebut. Semua bagian medium tersebut hanya berisolasi  di dalam 

jalan yang terbatas. Tenaga dapat di transmisikan sepanjang jarak 

yang cukup jauh oleh gerak gelombang. Tenaga didalam gelombang 

adalah tenaga kinetik dan tenaga potensial dari materi, tetapi transmisi 

tenaga terjadi karena gelombang tersebut dilalukan sepanjang satu 

bagian materi ke bagian berikutnya, bukan oleh sebuah gerak jangkau 

panjang dari materi itu sendiri. Gelombang mekanis dicirikan oleh 

pengangkutan tenaga melalui materi oleh gerak suatu gangguan 

didalam materi tersebut tanpa suatu gerak yang bersangkutan dari 

materi itu sendiri (Halliday,R.1985:609-610). 

Jenis-jenis gelombang dapat dibedakan berdasarkan gerak 

partikel materi yang dihubungkan kepada arah penjalaran gelombang 

tersebut. Jika gerak partikel materi yang mengangkut gelombang 

tersebut adalah tegak lurus kepada arah penjalaran gelombang maka 

disebut gelombang transversal (transverse wave). Misalnya, sebuah 

tali vertikal di bawah tegangan dibuat berosilasi bolak-balik di sebuah 

ujung maka sebuah gelombang transversal akan berjalan sepanjang 
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tali tersebut. Gangguan bergerak sepanjang tali tetapi partikel-partikel 

tali bergetar didalam arah yang tegak lurus kepada arah penjalaran 

gangguan (Halliday,R.1985: 610). 

Jika gerak partikel yang mengangkut sebuah gelombang 

mekanis adalah bolak balik sepanjang arah penjalaran, disebut 

gelombang longitudinal (longitudinal wave). Misalnya, bila sebuah 

pegas vertikal di bawah tegangan dibuat berisolasi ke atas dan ke 

bawah di suatu ujung maka sebuah gelombang longitudinal berjalan 

sepanjang pegas tersebut. Tali-tali akan bergetar bolak-balik didalam 

arah dimana gangguan berjalan sepanjang pegas atau sejajar. Contoh 

lain pada gelombang longitudinal yaitu gelombang bunyi di dalam gas 

(Halliday,R.1985: 612).  

Dari kedua jenis gelombang tersebut dapat dirangkum bahwa 

gelombang transversal memiliki perubahan kuantitas secara fisik yang 

berhubungan. Perubahan yang terjadi memiliki arah yang tegak lurus 

terhadap arah gelombang berjalan, sedangkan gelombang longitudinal 

merupakan perubahan yang terjadi sepanjang arah getarannya yang 

sejajar (King, George C.2009:104). 
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Gambar 2. Gelombang mekanis dan longitudinal 

(Sumber : Abdul.H dan Rizki (2014)) 

Bentuk gelombang seperti halnya sebuah kurva sinus yang 

memiliki puncak dan lembah gelombang. Satu gelombang terdiri atas 

satu puncak dan satu lembah yang berpusat pada titik setimbang.  

 
Gambar 3. Gelombang Transversal 

(Sumber: Abdul.H dan Rizki (2014)) 

 

Pergeseran maksimum gelombang terhadap titik setimbang 

disebut amplitudo (A). Nilai pergeseran atau jarak dua titik yang 

berdekatan didalam gelombang disebut panjang gelombang (λ). 

Dengan bertambahnya waktu yang digunakan gelombang untuk 

merambat memerlukan sebuah kecepatan (v). Waktu yang digunakan 
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gelombang untuk berjalan sejauh satu panjang gelombang (λ) disebut 

periode (T) dengan persamaan sebagai berikut. 

λ = ᴠ T .............................................. (3) 

atau dapat dirubah menjadi  

ᴠ =
𝜆

𝑇
............................................. (4) 

Dimana, λ = panjang gelombang (m) 

ᴠ = kecepatan (m/s) 

T = periode (sekon)  

(Halliday,R.1985: 610). 

 

Pemantulan Gelombang  

Pemantulan sebuah denyut di ujung tali bebas dari sebuah tali 

yang diregangkan maka di sebuah ujung bebas bergerak secara 

transversal. Hal ini dapat dicapai dengan mengikatkan ujung tali 

tersebut pada sebuah cincin yang sangat ringan yang bebas meluncur 

tanpa gesekan sepanjang sebuah tongkat transversal atau pada tali 

yang panjang yang jauh lebih ringan. Apabila denyut tiba di ujung 

bebas tersebut, maka denyut mengerahkan sebuah gaya pada elemen 

tali tersebut. Gaya reaksi akan menghasilkan sebuah denyut yang yang 

berjalan balikkembali sepanjang tali di dalam arah yang berlawanan 

dengan arah denyut yang masuk (Halliday,R.1985: 639). 
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Gambar 4. Pemantulan Gelombang 

(Sumber:Rossing, Thomas D,1983: 34) 

 

Gambar gelombang impulsif pada tali panjang dengan tetap dan 

bebas yang ujungnya terikat. Pada pulsa terpantulkan akan membalik 

yang disebut pembalikan fase, sedangkan gelombang yang 

dipantulkan tetap sama seperti pada gelombang asli (Rossing, Thomas 

D. 1983: 34). 

3. Alat pendengaran manusia 

Jangkauan rangsangan tekanan dimana respon telinga 

merupakan variasi lebih dari satu juta kali. Muatan energi dari suara 

yang sangat keras sekitar satu juta kali lebih besar dari suara terlemah 

yang bisa didengarkan. Rentang frekuensi pendengaran sangat 

bervariasi antara individu; orang yang bisa mendengar kisaran dari 20-

20,000 Hz. Struktur bagian telinga dibagi menjadi tiga bagian yaitu 
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telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam 

(Rossing, Thomas D.1983:61). 

Gelombang suara merambat di saluran telinga menggetarkan 

gendang telinga. Adanya hubungan tulang kecil di dalam telinga yaitu 

martil, landasan, dan sanggurdi yang akan meneruskan getaran suara 

menuju jendela oval. Jendela oval secara bergantian mentransmisikan 

ke telinga bagian dalam yang dipenuhi dengan cairan. Saraf  

pendengan yang terdapat sekitar 30.000 di setiap telinga 

mendistribusikan getaran sepanjang membran basilar yang membagi 

saluran spiral atau koklea menjadi dua kanal (Sears, Francis W. 

1974:526). 

 
Gambar 5. Bagian Telinga 

Sumber: Rossing, Thomas D (1983:61)
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C. Hasil Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dengan model pembelajaran Problem Based 

Learning dan Group Investigation adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siswanto (2012) dengan judul 

“Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) terhadap 

Kemampuan Memecahkan Masalah dan Hasil Belajar Kognitif Biologi 

Siswa Kelas VII SMP Negeri 14 Surakarta” menyimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan penerapan model PBL terhadap kemampuan 

pemecahan masalah biologi di SMP Negeri 14 Surakarta.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nor Sa’idah (2007) dengan judul 

“Keefektifan Model Problem Based Learning terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Siswa SMP N 22 Semarang Kelas VIII Semester 

II Tahun Pelajaran 2006/2007” menyimpulkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah siswa yang belajar dengan problem based 

learning lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah siswa 

yang belajar dengan metode ekspositori.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mansriaty Lumadju (2012) dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 

Investigation terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Siswa” menyimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa 

yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation lebih tinggi dibanding dengan kemampuan pemecahan 
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masalah siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran 

konvensional. 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu untuk 

menganalisis perbedaan keterampilan pemecahan masalah pada peserta 

didik yang menggunakan model Problem Based Learning dengan model 

pembelajaran Group Investigation. Penelitian relevan tersebut memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Persamaan yang ada yaitu variabel bebas yang digunakan menggunakan 

model Problem Based Learning dan Group Investigation untuk mengukur 

keterampilan pemecahan masalah. Sedangkan perbedaannya yaitu materi 

yang digunakan dalam penelitian yang relevan berbeda dengan materi 

yang akan digunakan penelitian. 
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D. Kerangka Pikir 

IPA memiliki karakteristik berpikir dalam memahami gejala alam, 

melakukan penyelidikan dan merupakan kumpulan dari pengetahuan yang 

akan menghasilkan produk dan proses. Pembelajaran IPA dapat dilakukan 

dengan adanya suatu permasalahan yang ada di alam. Penyelesaian suatu 

masalah yang ditemukan diperlukan adanya metode ilmiah secara 

sistematis.  

Berdasarkan kenyataan di lapangan mengenai pembelajaran IPA yaitu 

siswa masih pasif dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan sistem 

pembelajaran masih menggunakan teacher centered, padahal untuk 

mengembangkan keterampilan peserta didik  harus berorientasi pada student 

centered. Padahal idealis lapangan yang harus dilakukan yaitu kurikulum 

mengajarkan peserta didik untuk ditekankan dalam berpikir kritis termasuk 

kedalam pemecahan masalah. Apabila peserta didik ditekankan untuk 

berpikir kritis maka akan tercipta peserta didik yang aktif dalam 

memecahkan suatu masalah. 

Melihat dari permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, maka 

diperlukan model pembelajaran yang dapat memunculkam keaktifan peserta 

didik dalam berpikir kritis khususnya untuk memecahkan masalah dalam 

kerja individu maupun kelompok. Pemilihan model tersebut adalah 

penggunaan model Problem Based Learning dan model Group 

Investigation. Penggunaan kedua model tersebut diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan dalam proses pembelajaran dan dapat 
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meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada peserta didik SMP 

yang nantinya akan menjadi lebih bermakna dalam memperoleh 

pengetahuan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan keterampilan 

pemecahan masalah peserta didik menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning dengan model Group Investigation pada peserta 

didik kelas VIII SMP. Peluang yang muncul dalam memecahkan masalah 

pada peserta didik adalah pada model Problem Based Learning yang dapat 

dilihat dari kesesuaian sintaknya. Sedangkan pada model Group 

Investigation peluang muncul dalam memecahkan masalah adalah pada 

sintak merencanakan tugas yang akan dipelajari dan melakukan investigasi. 

Namun, pada tahap evaluasi tidak termasuk kedalam pemecahan masalah 

karena kegiatan ini hanya mengulas kegiatan selama pembelajaran 

berlangsung. Dari kedua model ini akan dibandingkan peluang proses 

keterampilan pemecahan masalah yang akan muncul lebih banyak antara 

model pembelajaran Problem Based Learning dengan model Group 

Investigation. Hal ini dapat dilihat dari bagan kerangka berpikir pada 

Gambar 6. 
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Gambar 6. Alur Kerangka Pikir Penelitian 

Fakta di lapangan: 

1. Sistem pembelajaran masih 

menggunakan teacher 

centered, padahal untuk 

mengembangkan keterampilan 

peserta didik  harus 

berorientasi pada student 

centered. 

2. Peserta didik  masih belajar 

dengan pasif. 

Idealis di lapangan: 

1. Kurikulum mengajarkan bahwa 

peserta didik ditekankan untuk 

berpikir kritis termasuk kedalam 

pemecahan masalah. 

2. Peserta didik dituntut aktif 

dalam pemecahan suatu 

masalah. 

Pemodelan untuk meningkatkan pemecahan masalah  

Kelas eksperimen 1 

Sintak model Problem 

Based Learning :  

a. Orientasi dan 

mengorganisasi siswa 

pada masalah 

b. Mengembangkan 

rencana untuk 

memecahkan 

masalah 

c. Pengumpulan dan 

analisis data 

d. Mengevaluasi  

Kelas eksperimen 2 

Sintak Group 

Investigation : 

a. Mengidentifikasi 

topik dan mengatur 

murid kedalam 

kelompok 

b. Merencanakan tugas 

yang akan dipelajari 

c. Melaksanakan 

investigasi 

d. Menyiapkan laporan 

akhir 

e. Mempresentasikan 

laporan akhir 

f. Evaluasi  

Keterampilan pemecahan 

masalah: 

a. Mengidentifikasi 

masalah 

b. Merumuskan 

(menganalisis) 

masalah 

c. Menemukan 

alternatif-alternatif 

solusi 

d. Memilih alternatif 

solusi (terbaik) 

e. Kelancarannya 

memecahkan 

masalah 

f. Kualitas hasil 

pemecahan masalah  

Dibandingkan  Dibandingkan  

Ada/tidak perbedaan keterampilan pemecahan masalah 



41 
 

E. Hipotesis  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah disusun 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu terdapat perbedaan signifikan 

keterampilan pemecahan masalah antara kelas yang menggunakan model 

Problem Based Learning dengan kelas yang menggunakan model Group 

Investigation. 


