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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori  

1. Pembelajaran Dasar Listrik Elektronika 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan 

berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan Chandra (2016: 1). 

Pembelajaran Analisis Sifat Elemen pasif merupakan salah satu kompetensi dasar 

dalam mata pelajaran Dasar Listrik Elektronika yang harus disampaikan kepada 

soswa kelas X program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Pembelajaran 

Dasar Listrik Elektronika menuntut siswa untuk mencari pengetahuan tentang 

pemahaman dasar-dasar rangkaian elektronika. Keberhasilan pembelajaran Dasar 

Listrik Elektronika dilihat dari hasil belajar siswa menggunakan ujian untuk 

kompetensi dasar teori dan tes praktik untuk kompetensi dasar praktik. 

Materi yang diajarkan pada kompetensi dasar analisis sifat elemen pasif 

pada rangkaian listrik arus searah dan rangkaian peralihan meliputi: Sifat-sifat 

elemen pasif resistif, induktif dan kapasitif dan macam-macam resistor, induktor 

dan kapasitor. Adapun materi yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel-tabel berikut: 
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Tabel 1. Kompetensi Inti 

Kompetensi Inti Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan 

masalah 

KI 3 

KI 4 Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 

  

Tabel 2. Kompetensi Dasar dan Materi Pokok 

Kompetensi Dasar Materi Pokok 

3.3 Menganalisis sifat elemen pasif 

pada rangkaian Listrik arus searah dan 

rangkaian peralihan 

Sifat-sifat elemen pasif resistif, inuktif 

dan kapasitif 

Macam-macam resistor, induktor dan 

kapasitor 4.3 Menunjukkan sifat komponen pasif 

dalam rangkaian listrik arus searah dan 

rangkaian peralihan 

 

Analisis sifat elemen pasif harus dikuasai siswa dengan baik karena 

merupakan prinsip dasar dalam analisis dan perhitungan rangkaian yang lebih 

luas. Menurut struktur kurikulum mata pelajaran Dasar Listrik Elektronika 

ditempuh di kelas X semester 1 dan 2 masing-masing 2 jam pelajaran. 

2. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Model Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang memicu 

minat belajar dan meningkatkan kemampuan siswa dengan menyelesaikan suatu 

permasalahan. Menurut Fathurrohman (2015 : 112) dalam PBL / Problem Based 

Learning ketrampilan menyelesaikan masalah dan berfikir kritis siswa 

berkembang karena menghadapi masalah nyata yang tidak terstruktur dan bersifat 

terbuka, yang juga berarti pengetahuan mereka terbangun. Eggen dalam Satrio 
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Wahono (2012 : 307) juga mengatakan bahwa model Problem Based Learning 

adalah seperangkat model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus 

untuk mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah, materi dan pengaturan 

diri. Dengan model pembelajaran berbasis masalah maka siswa akan terlatih 

untuk bekerja secara mandiri, menemukan pengetahuan dan pemahaman melalui 

cara berfikir mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Suprijono (2016 : 

194) bahwa model Problem Based Learning merupakan model pembelajaran 

merupakan model pembelajaran interaktif yang berpusat pada siswa. Model 

seperti ini memberikan kesempatan terjadinya perkembangan potensi diri siswa. 

Guru memfasilitasi siswa agar terlibat secara aktif dalam pengalaman belajar 

sehingga mendapatkan inspirasi karena tertantang dan juga lebih bebas 

berprakarsa, kreatif dan mandiri. Kegiatan belajarnya meliputi aktivitas 

mengingat, menyimpan dan mengkonstruksi informasi, gagasan-gagasan yang 

membuat kemampuan dan karakter siswa semakin beragam. 

Rochani (2016, 276) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah 

adalah kegiatan belajar yang diharapkan dapat membuat siswa mandiri dan 

mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Namun sebelum dapat melakukan 

pembelajaran berbasis masalah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan menurut 

Eggen dalam Satrio Wahono (2012 : 307), yaitu merencanakan kemudian 

menerapkan.  

Pada model Problem Based Learning siswa berkesempatan mempelajari 

dan memahami informasi sesuai cara mereka, menurut Suprijono (2016 : 203) 

tugas guru dalam model ini adalah memberikan suatu contoh masalah, bertanya, 
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memberi fasilitas penyelidikan dan diskusi. Pertanyaan yang merangsang, fokus 

interdispliner, investigasi autentik, dan memproduksi artefak dan 

mendemonstrasikan serta kolaborasi merupakan unsur yang penting dalam model 

ini. Ibrahim dan Nur dalam Al-Tabany (2015:73) juga mengatakan dalam kelas 

yang mengimplementasikan model Problem Based Learning tugas guru tidak 

sama dengan kelas konvensional. Peran guru dalam kelas antara lain mengajukan 

masalah atau mengorientasikan siswa kepada masalah autentik, yaitu masalah 

kehidupan nyata sehari-hari, memfasilitasi/ membimbing penyelidikan, misalnya 

melakukan pengamatan atau melakukan eksperimen/ percobaan, dan 

memfasilitasi dialog siswa dan mendukung belajar siswa 

Sebelum melakukan model pembelajaran ini guru harus mengorientasi 

siswa terhadap masalah, mengatur siswa untuk untuk belajar, menuntun 

penyelidikan sendiri atau bersama, mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

kerja dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

(Fathurrohman, 2015 : 116-117). Menurut Suprijono (2016 : 205) 5 tahap dalam 

melaksanakan model Problem Based Learning dapat dijelaskan seperti dalam 

tabel berikut. 
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Tabel 3. Sintaks atau Langkah Langkah PBL 

Tahap Aktivitas Guru dan Siswa 

Tahap 1 Guru menjelaskan tujuan, alat dan 

bahan yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran. Guru memotivasi siswa 

untuk terlibat dalam memecahkan 

masalah nyata dipilih. 

Siswa diberikan orientasi pada masalah 

Tahap 2 Guru membantu siswa mengartikan dan 

mengatur tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah yang 

sudah diorientasikan. 

Mengatur siswa untuk belajar 

Tahap 3 Guru mendorong siswa untuk mencari 

informasi yang benar dan melakukan 

eksperimen. 
Memberikan bimbingan pada 

penyelidikan sendiri maupun bersama 

Tahap 4 Guru membantu siswa membagi tugas 

dan membuat rencana atau menyiapkan 

karya terkait sebagai hasil pemecahan 

masalah dalam bentuk laporan, video 

atau model 

Hasil karya dikembangkan kemudian 

dipresentasikan 

Tahap 5 Guru membantu siswa melakukan 

refleksi dan evaluasi terhadap proses 

pemecahan masalah yang dilakukan. 
Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

 

Mwelese dan Wanjala dalam Hodiyanto (2017 : 21) menyampaikan 

beberapa kelebihan model Problem Based Learning jika dilakukan dengan benar, 

yaitu siswa dapat merenungkan dan mengingat kembali hal yang dipelajari sampai 

kemungkinan penerapannya dalam situasi/ masalah sekarang, memecahkan 

masalah dengan dukungan bukti dan argumen yang valid, mencari berbagai cara 

untuk memecahkan masalah,dan mencoba berbagai kondisi masalah untuk 

melihat apakah prosedur solusi yang sama akan dibutuhkan dalam penyelesaian 

masalah.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan model Problem Based Learning 

adalah sebuah model pembelajaran interaktif berpusat pada siswa yang 

menggunakan masalah sebagai pemicu siswa untuk belajar dan meningkatkan 
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ketrampilan menyelesaikan masalah dan berfikir kritis kemudian mengemukakan 

hasil belajar sesuai bahan rujukan serta membangun pengetahuan baru. 

3. Model Pembelajaran Group Investigation (GI) 

Pembelajaran kooperatif model Group Investigation merupakan 

pembelajaran dengan fokus pada keaktifan serta kerja sama siswa dalam kegiatan 

belajar. Beberapa ahli memberikan pendapat tentang pembelajaran kooperatif 

model ini. Menurut Miftahul Huda (2015:292), Group Investigation (GI) yang 

pertama kali dikembangkan oleh Sharan dan Sharan (1976) ini adalah 

pembelajaran kelompok model kompleks yang menuntut siswa memakai skill 

berfikir level tinggi. Dalam konteks pembelajaran kooperatif, model Group 

Investigation berpusat pada keberagaman dan kerja sama antar siswa.  

Dalam sintak model GI pada tahap seleksi topik, Miftahul Huda (2015: 

293) mengungkapkan bahwa siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang 

berorientasi pada tugas (task oriented groups) yang berisi 2 hingga 6 siswa. 

Komposisi kelompok harusnya beragam, mulai dari sisi jenis kelamin, etnik 

hingga kemampuan akademik. Robert E. Slavin (2005:215) menjelaskan, Group 

Investigation sesuai dalam proyek-proyek studi yang terintegrasi dan berhubungan 

dengan penguasaan, analisis, dan mensistesiskan informasi hubungan dengan 

upaya menyelesaikan masalah yang bersifat multiaspek. Dalam model Group 

Investigation guru bertugas menjadi narasumber serta fasilitor. Guru memantau 

apakah mereka dapat mengelola tugas dan membantu tiap kesulitan yang dihadapi 

dalam kelompok termasuk masalah dalam kinerja terhadap tugas-tugas khusus 

dalam proyek pembelajaran.  
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Chandra (2016:112) menjelaskan, Group Investigation merupakan salah 

satu bentuk pembelajaran kooperatif yang berpusat pada partisipasi dan aktivitas 

siswa untuk mencari sendiri materi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-

bahan yang disediakan, seperti buku pelajaran atau mencari melalui internet. 

Siswa terlibat dalam merencanakan, dari menentukan topik hingga cara untuk 

mempelajari melalui penyelidikan. Model ini menuntut siswa memiliki 

kemampuan komunikasi dan keterampilan yang baik dalam kelompok. Model 

Group Investigation melatih siswa menumbuhkan pemikiran mandiri. Siswa aktif 

terlibat mulai dari tahap pertama hingga selesai pembelajaran agar terbentuk 

sebuah kelompok sosial yang lebih efektif.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan pembelajaran model 

Group Investigation lebih berpusat pada kerja sama, keaktifan dan partisipasi 

siswa dengan membagi kelas menjadi kelompok yang beranggotakan 2 hingga 6 

orang, guru bertindak sebagai fasilitator dan narasumber yang membantu tiap 

kesulitan yang dihadapi siswa dalam interaksi kelompok termasuk masalah dalam 

kinerja terhadap tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan proyek pembelajaran.  

a. Tujuan Model Pembelajaran Group Investigation  

Menurut Chandra (2016:116) setidaknya terdapat tiga tujuan yang 

berkaitan dalam model Group Investigation, yaitu:   

1) Siswa terbantu dalam penyelidikan topik secara sistematik dan analitik.  

2) Siswa mendapatkan pemahaman mendalam dari hasil penyelidikan.  

3) Group Investigation membuat siswa berlatih bekerja sama menghadapi 

masalah. 

 

 Berdasarkan tujuan pembelajaran kooperatif model Group Investigation 

tersebut, dapat disimpulkan tiga hal yang diharapkan dapat dicapai setelah 
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menerapkan model ini, yaitu dapat belajar dengan menemukan, mempelajari isi 

dan berlatih bekerja sama.  

b. Karakteristik Model Pembelajaran Group Investigation  

Karakteristik model pembelajaran mepupakan ciri khas dan pembeda 

model pembelajaran tersebut terhadap model lainnya. Menurut Chandra 

(2016:113-115), karakteristik model Group Investigation, yaitu:  

1) Berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai konselor, konsultan, sumber 

kritik yang membangun. Peran tersebut ditampilkan dalam proses pemecahan 

masalah, pengelolaan kelas, dan pemaknaan perseorangan. 

2) Siswa saling bekerja sama dan berinteraksi dalam kelompok tanpa 

memandang latar belakang, setiap siswa dalam kelompok memadukan 

berbagai ide dan pendapat, saling berdiskusi dan berargumentasi dalam 

memahami suatu pokok bahasan serta memecahkan suatu permasalahan yang 

dihadapi kelompok. 

3) Siswa dilatih untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, 

semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik dari berbagai 

topik yang telah dipelajari, semua siswa dalam kelas saling terlihat dan 

mencapai suatu prespektif yang luas mengenai topik tersebut. 

4) Adanya motivasi yang mendorong siswa agar aktif hingga akhir proses 

belajar. 

5) Suasana belajar terasa aktif, kerja sama kelompok dalam pembelajaran ini 

dapat membangkitkan semangat siswa untuk memiliki keberanian dalam 

mengemukakan pendapat dan berbagi informasi dengan teman lainnya dalam 

membahas materi pembelajaran. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

model Group Investigation adalah berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai 

fasilitator/ konsultan, suasana bekerja sama antar siswa tanpa memandang latar 

belakang terasa dalam pembelajaran, kemampuan berkomunikasi dilatih dengan 

baik, siswa termotivasi aktif hingga akhir proses belajar. 

c. Tahap Pengorganisasian Model Pembelajaran Group Investigation  

Menurut Udin S. Winataputra (2001: 36-37) dalam pengajar sebaiknya 

membimbing dan mengarahkan kelompok melalui tiga tahap yaitu: 
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1) Tahap pemecahan permasalahan. Siswa harus mencari jalan keluar 

permasalahan yang dibahas dalam penyelidikan. Peranan guru terkait dengan 

proses pemecahan masalah berkenaan dengan kemampuan meneliti apa 

hakikat dan fokus masalah. 

2) Tahap mengelola dan mengatur kelas. Mengelola dan mengatur kelas berarti 

guru harus mengatur alur penyelidikan di dalam kelas. Mengatur kelas berarti 

guru harus memberdayakan kelompok agar selalu aktif. 

3) Tahap pemaknaan terhadap perseorangan. Pada tahap ini siswa telah 

melakukan proses investigasi dan pemahaman berkaitan dengan pemecahan 

permasalahan yang kemudian menjadi sebuah pengetahuan.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tiga tahapan yang ada 

dalam model Group Investigation, yaitu: (1) tahap memecahkan masalah; (2) 

tahap mengelola atau mengatur kelas; (3) tahap pemaknaan perseorangan. 

d. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Group Investigation 

Hasil model pembelajaran yang optimal didapatkan dari langkah-langkah 

dengan tahap atau urutan yang harus diikuti guru dan siswa. Robert E Slavin 

(2005:218-220) menjelaskan dalam Group Investigation para siswa bekerja 

melewati enam tahap yang dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4. Sintaks atau Langkah-Langkah GI 

Tahap Aktivitas Guru dan Siswa 

Tahap 1 a) Para siswa meneliti beberapa sumber, mengusulkan 

sejumlah topik dan mengkategorikan saran-saran. 

b) Para siswa bergabung dengan kelompoknya untuk 

mempelajari yang telah mereka pilih. 

c) Komposisi kelompok didasarkan pada ketertarikan siswa 

yang harus bersifat heterogen. 

d) Guru membantu dalam pengumpulan informasi dan 

memfasilitasi pengaturan. 

Memilih dan 

mengidentifikasi 

topik serta 

mengatur siswa ke 

dalam kelompok. 

Tahap 2 Para siswa merencanakan bersama mengenai. 

a) Apa yang kita pelajari.  

b) Bagaimana kita mempelajarinya.  

c) Bagaimana pembagian tugasnya.  

d) Untuk tujuan atau kepentingan apa kita menginvestigasi 

topik ini. 

Merencanakan 

tugas yang akan 

dipelajari. 

Tahap 3 a) Para siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, 

dan membuat kesimpulan. 

b) Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha 

yang dilakukan kelompoknya. 

c) Para siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, 

dan mensistesis semua gagasan. 

Melaksanakan 

investigasi. 

Tahap 4 a) Anggota kelompok menentukan pesan-pesan penting dari 

proyek mereka.  

b) Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka 

laporkan, dan bagaimana mereka akan membuat 

presentasi mereka. 

c) Wakil-wakil kelompok membentuk sebuah panitia acara 

untuk mengkoordinasikan rencana-rencana presentasi. 

Menyiapkan 

laporan akhir. 

Tahap 5 a) Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam 

berbagai macam bentuk. 

b) Bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan 

pendengarnya secara aktif. 

c) Para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan 

penampilan presentasi berdasarkan kriteria yang 

ditentukan sebelumnya oleh seluruh anggota kelas. 

Mempresentasikan 

laporan akhir. 

Tahap 6 a) Para siswa saling memberikan umpan balik mengenai 

topik tersebut, mengenai tugas yang telah mereka 

kerjakan, mengenai keefektifan pengalaman-pengalaman 

mereka. 

b) Guru dan murid bekerja sama dalam mengevaluasi 

pembelajaran siswa. 

c) Penilaian atas pembelajaran harus mengevaluasi pikiran 

paling tinggi.  

Evaluasi 
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Berdasarkan pemaparan di atas tentang langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif model Group Investigation, dapat dirangkum bahwa 

terdapat enam tahapan, yaitu: (1) menentukan topik kemudian membagi siswa 

dalam kelompok, (2) merencanakan tugas yang akan dipelajari, (3) melaksanakan 

penyelidikan, (4) menyiapkan laporan akhir, (5) menyajikan laporan akhir, (6) 

mengevaluasi. 

e. Keunggulan dan Kelemahan Model Pembelajaran Group Investigation  

Di dalam kegiatan belajar mengajar setiap model pembelajaran memiliki 

keunggulan. Model Group Investigation memiliki keunggulan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa lebih efektif dibanding model pembelajaran 

lainnya. Menurut Chandra (2016:116-117) keunggulan itu dapat dilihat pada bukti 

sebagai berikut:  

1) Terjadinya peningkatan belajar tidak bergantung pada usia siswa, mata 

pelajaran, atau aktivitas belajar. 

2) Pembelajaran kooperatif ini dapat merangsang unsur-unsur psikologis siswa 

agar lebih aktif karena rasa kebersamaan dalam kelompok, sehingga siswa 

dapat berkomunikasi dengan bahasa yang lebih sederhana. 

3) Pada saat berdiskusi fungsi ingatan siswa lebih aktif, lebih bersemangat dan 

berani menyampaikan pendapat. 

4) Pembelajaran kooperatif ini juga dapat meningkatkan kerja keras siswa 

menjadi lebih giat dan lebih termotivasi. 

5) Penerapan pembelajaran kooperatif jenis ini dapat membantu siswa 

mengaktifkan kemampuan latar belakang mereka dan belajar dari pengetahuan 

latar belakang teman sekelas mereka (Nur, 1998:9). 

6) Siswa dapat belajar dalam kelompok dan menerapkannya dalam 

menyelesaikan tugas-tugas kompleks, serta dapat meningkatkan komitmen, 

dapat menghilangkan prasangka buruk terhadap teman sebayanya dan siswa 

berprestasi dalam pembelajaran kooperatif, dan tidak memiliki rasa dendam 

(Davidson dalam Noornia, 1997:24) 

7) Menimbulkan motivasi siswa karena diberikan tuntutan penyelesaian tugas.  

 

Dalam pembelajaran kooperatif model Group Investigation terdapat 

kelemahan juga, yaitu antara lain sebagai berikut:  
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1) Pembelajaran dengan model Group Investigation hanya sesuai untuk 

diterapkan di kelas tinggi, hal ini disebabkan karena model Group 

Investigation memerlukan tingkatan kognitif yang lebih tinggi.  

2) Siswa berprestasi rendah kurang berkontribusi dan siswa yang memiliki 

prestasi tinggi akan lebih sering kecewa, hal ini disebabkan oleh peran 

anggota kelompok pandai yang lebih dominan.  

3) Adanya pertentangan antar kelompok yang memiliki nilai yang lebih tinggi 

dengan kelompok yang memiliki nilai rendah.  

4) Untuk menyelesaikan materi pelajaran dengan pembelajaran kooperatif akan 

memakan waktu yang lebih lama dibandingkan pembelajaran yang 

konvensional.  

 

Berdasarkan pemaparan pembelajaran kooperatif model Group 

Investigation di atas, dapat disimpulkan Group Investigation adalah model 

pembelajaran kooperatif dimana siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok 

beranggotakan 2 hingga 6 orang yang disesuaikan jenis kelamin, etnik dan tingkat 

kemampuan akademiknya. Dalam proses pembelajaran ini siswa dituntut bekerja 

sama dan belajar di dalam tim. Langkah pelaksanaannya, guru menyajikan 

permasalahan dan siswa mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan 

kelompok heterogen masing-masing. Kemudian investigasi permasalahan dan 

rencana tugas dipilih setiap kelompok, kelompok mencari informasi, melakukan 

analisis data menyimpulkan. Kemudian laporan akhir disiapkan dan disajikan di 

depan kelas. Guru dan siswa bekerja sama untuk mengevaluasi pembelajaran 

siswa dan menilai. 

4. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Proses belajar yang dilakukan oleh siswa bermuara pada hasil belajar. 

Dalam bukunya, Suprijono (2009: 5-6) mengatakan hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 
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keterampilan. Pendapat serupa dikemukakan oleh Thobroni (2013: 24) 

menyatakan hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan 

hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. 

Seseorang dapat dikatakan telah belajar sesuatu apabila dalam dirinya 

telah terjadi suatu perubahan, akan tetapi tidak semua perubahan yang terjadi. Jadi 

hasil belajar merupakan pencapaian tujuan belajar dan hasil belajar sebagai 

produk dari proses belajar, maka didapat hasil belajar. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Dalyono (1997: 55-60) berpendapat berhasil tidaknya seseorang dalam 

belajar disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor Internal dan faktor eksternal. 

Faktor merupakan faktor yang berasal dari dalam diri orang yang belajar, 

contohnya: 

a) Kesehatan. Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar. Bila seseorang yang tidak selalu sehat, sakit kepala, 

demam, pilek batuk dan sebagainya dapat mengakibatkan tidak bergairah 

untuk belajar. Demikian pula halnya jika kesehatan rohani (jiwa) kurang baik. 

b) Intelegensi dan Bakat. Kedua aspek kejiwaan ini besar sekali pengaruhnya 

terhadap kemampuan belajar. Seseorang yang mempunyai intelegensi baik 

(IQ-nya tinggi) umumnya mudah belajar dan hasilnyapun cenderung baik. 

Bakat juga besar pengaruhnya dalam menentukan keberhasilan belajar. Jika 

seseorang mempunyai intelegensi yang tinggi dan bakatnya ada dalam bidang 

yang dipelajari, maka proses belajar akan lebih mudah dibandingkan orang 

yang hanya memiliki intelegansi tinggi saja atau bakat saja. 

c) Minat dan Motivasi. Minat dapat timbul karena adanya daya tarik dari luar 

dan juga datang dari sanubari. Timbulnya minat belajar disebabkan beberapa 

hal, antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau 

memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup senang atau bahagia. 

Begitu pula seseorang yang belajar dengan motivasi yang kuat, akan 

melaksanakan kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah 

dan semangat. Motivasi berbeda dengan minat. Motivasi adalah daya 

penggerak atau pendorong.  

d) Cara belajar. Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian hasil 

belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, 

psikologis, dan ilmu kesehatan akan memperoleh hasil yang kurang. 
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Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri orang 

belajar, contohnya:  

a) Keluarga. Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan 

anak dalam belajar, misalnya tinggi rendahnya pendidikan, besar kecilnya 

penghasilan dan perhatian.  

b) Sekolah. Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan anak. Kualitas guru, model mengajarnya, kesesuaian kurikulum 

dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas atau perlengkapan di sekolah dan 

sebagainya, semua ini mempengaruhi keberhasilan belajar. 

c) Masyarakat. Keadaan masyarakat juga menentukan hasil belajar. Bila sekitar 

tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang 

berpendidikan, terutama anak-anaknya, rata-rata bersekolah tinggi dan 

moralnya baik, hal ini akan mendorong anak giat belajar. 

d) Lingkungan sekitar. Keadaan lingkungan tempat tinggal juga sangat 

mempengaruhi hasil belajar. Keadaan lingkungan, bangunan rumah, suasana 

sekitar, keadaan lalu lintas dan sebagainya semua ini akan mempengaruhi 

kegairahan belajar.  

 

Dari uraian di atas dapat disimpulan bahwa hasil belajar Dasar Listrik 

Elektronika adalah segala sesuatu tentang perubahan pemahaman, pengetahuan, 

tingkah laku, sikap dan lain-lain yang didapatkan seorang siswa setelah 

melakukan proses berpikir/ belajar tentang Dasar Listrik Elektronika. Sehingga 

guru harus memperhatikan karakter dan cara belajar siswa yang berbeda-beda, 

juga faktor-faktor yang memberikan pengaruh hasil belajar baik dari dalam dan 

luar siswa dalam usaha peningkatan hasil belajar. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Yeni Ernawati (2016), yang berjudul Eksperimentasi Pembelajaran 

Matematika dengan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning) dan 

Model Pembelajaran  GI (Group Investigation) pada Siswa Kelas VII  SMP 

Negeri 2 Grogol Materi Operasi Aljabar. Hasil penelitian menunjukkan 
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adanya perbedaan hasil belajar model pembelajaran Problem Based Learning 

dan Group Investigation pada Siswa Kelas VII  SMP Negeri 2 Grogol Materi 

Operasi Aljabar. Hal ini dibuktikan dengan uji komparasi ganda yang 

memperoleh F2-3 = 15,95 dan Ftabel = 6,00 sehingga F2-3 > Ftabel. Adapun hasil 

rerata hasil belajar kelas Group Investigation yaitu 77,62 lebih tinggi dari 

kelas Problem Based Learning yaitu 68,25. 

2. Penelitian Giri Wahyu Pambudi (2019), yang berjudul Implementasi Model 

Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar 

Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan Siswa Kelas XI OD SMK YAPPI 

Wonosari. Hasil penelitian menunjukkan motivasi dan hasil belajar siswa 

kelas XI OD SMK YAPPI Wonosari pada mata pelajaran pemeliharaan mesin 

kendaraan ringan meningkat setelah digunakan model Problem Based 

Learning. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya hasil belajar dan motivasi 

belajar. Hasil belajar aspek kognitif pada siklus 1 meningkat dari 77 menjadi 

82.96 dengan persentase ketuntasan 62.96% dan pada siklus 2 meningkat dari 

82.96 menjadi 88.19 dengan persentase ketuntasan 88.88%. Motivasi belajar 

siswa pada siklus 1 meningkat dari 74.72 menjadi 77.04 dengan persentase 

siswa yang mendapat nilai motivasi diatas 75 sebesar 55.56% dan pada siklus 

2 meningkat dari 77.04 menjadi 79.63 dengan persentase siswa yang 

mendapat nilai motivasi diatas 75 sebesar 77.77%. 

3. Penelitian Afri Kartikawati Fajarini (2018) yang berjudul Upaya 

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model 

Pembelajaran Group Investigation Pada Mata Pelajaran DLE Kelas X T AV 1 
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Di SMK Negeri 2 Yogyakarta Tugas Akhir Skripsi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Group Investigation pada 

mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika dapat meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar siswa kelas X T AV 1. Pencapaian tertinggi pada indikator 

melakukan kerjasama kelompok dan bermusyawarah dalam mengerjakan 

tugas, masing-masing indikator yaitu sebesar 93,75%. Sedangkan untuk 

pencapaian paling rendah yaitu mengemukakan pendapat yaitu sebesar 

37,50%. Peningkatan keaktifan belajar siswa berpengaruh terhadap 

peningkatan hasil belajar kognitif maupun psikomotorik siswa. Nilai rata-rata 

hasil belajar ranah kognitif siklus I sebesar 74,53 meningkat menjadi 81,25 

pada siklus II. Aspek psikomotorik siswa diperoleh presentase siklus I sebesar 

74,06% dan siklus II meningkat menjadi 84,37%. Peningkatan hasil belajar 

siswa pada aspek kognitif dapat diketahui dari tes hasil belajar yang dilakukan 

setiap akhir siklus. 

Penelitian yang relevan di atas menjadi dasar penguat penelitian yang akan 

dilakukan. Penelitian oleh Yeni Ernawati menyatakan pada siswa yang 

menggunakan model pembelajaran problem based learning dan siswa yang 

menggunakan model pembelajaran group investigation terjadi perbedaan hasil 

belajar. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu mengetahui perbedaan hasil belajar aspek kognitif, jenis penelitian 

eksperimen dan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan 

group investigation. 
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Penelitian oleh Giri Wahyu Pambudi menyatakan pada siswa yang 

menggunakan model pembelajaran problem based learning terjadi peningkatan 

hasil belajar aspek kognitif dan motivasi belajar setelah dilakukan perlakuan. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

mengetahui peningkatan hasil belajar aspek kognitif, jenis penelitian eksperimen 

dan menggunakan model pembelajaran problem based learning. 

Penelitian oleh Afri kartikawati Fajarini menyatakan pada siswa yang 

menggunakan model pembelajaran group investigation terjadi peningkatan hasil 

belajar aspek kognitif dan keaktifan siswa setelah dilakukan perlakuan. Penelitian 

ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengetahui 

peningkatan hasil belajar aspek kognitif, jenis penelitian eksperimen dan 

menggunakan model pembelajaran group investigation. 

Penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan kedua 

penelitian di atas pada subjek penelitian yaitu lokasi penelitian berada di SMK N 

1 Pleret, tidak dilakukan penelitian pada peningkatan motivasi belajar dan 

keaktifan belajar, serta kompetensi dasar adalah menganalisis sifat elemen pasif 

pada rangkaian listrik arus searah dan rangkaian peralihan pada mata pelajaran 

Dasar Listrik Elektronika. 

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan di atas dapat disimpulkan model 

pembelajaran problem based learning dan group investigation dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada beberapa mata pelajaran. Oleh karena itu 

peneliti akan melakukan penelitian dengan membandingkan peningkatan hasil 

belajar kedua model pembelajaran ini. 
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C. Kerangka Pikir  

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah model pembelajaran 

yang dipilih oleh guru. Dengan memilih model pembelajaran yang tepat, maka 

capaian tujuan pembelajaran akan semakin maksimal.  

Dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM), siswa cenderung kurang 

dapat menunjukkan keaktifannya karena guru menggunakan model yang dominan 

hanya melibatkan guru tetapi kurang melibatkan siswa secara aktif. Selain itu, 

siswa kurang tertarik mengikuti pelajaran karena proses penyampaian materi oleh 

guru kurang bervariasi, model yang digunakan guru masih monoton. Beberapa 

siswa kurang memperhatikan materi yang sedang diajarkan oleh guru, siswa justru 

berbicara dengan teman, siswa kurang perhatian terhadap pelajaran karena hanya 

melamun/ mengantuk. Hal tersebut dapat menghambat jalannya proses 

pembelajaran dan mengakibatkan pencapaian hasil belajar siswa kurang 

maksimal. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terutama untuk memberikan 

variasi model pembelajaran agar siswa lebih terlibat aktif dan meningkatkan hasil 

belajar siswa agar lebih maksimal yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Problem Based Learning (PBL) dan pembelajaran aktif tipe Group 

Investigation (GI). 

Model Problem Based Learning (PBL) adalah sebuah model pembelajaran 

interaktif berpusat pada siswa yang menggunakan masalah sebagai pemicu siswa 

untuk belajar dan mengembangkan ketrampilan menyelesaikan masalah dan 

berfikir kritis kemudian mengemukakan hasil belajar sesuai bahan rujukan serta 
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membangun pengetahuan baru. Sedangkan model Group Investigation (GI) 

adalah model pembelajaran yang menekankan pada kerja sama, keaktifan dan 

partisipasi siswa dengan membagi kelas menjadi kelompok yang beranggotakan 2 

hingga 6 orang, siswa dilibatkan dari awal perencanaan dari penentuan topik 

hingga pelaksanaan investigasi dan tahap akhir pembelajaran.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kerangka berpikir dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

  

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Model pembelajaran kooperatif tipe PBL dan model pembelajaran 

kooperatif tipe GI memiliki karakteristik yang berbeda pada cara merangsang 

keaktifan dan kemandirian siswa. PBL menggunakan masalah sebagai pemicu 

agar siswa dapat memecahkan, mengemukakan dan menganalisis masalah dengan 
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bekerjasama dan membantu antar anggota kelompok. Sedangkan GI merangsang 

siswa merencanakan penentuan topik, pelaksanaan investigasi hingga tahap akhir 

pembelajaran dengan bekerjasama dan membantu antar anggota kelompok. 

Perbedaan dalam proses pembelajaran pada kedua model tersebut dimungkinkan 

dapat memberikan hasil belajar yang berbeda pula. 

 

D. Pertanyaan dan Hipotesis Penelitian 

1. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kajiian teori yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

a. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran tipe Problem Based Learning (PBL)  dan  Group Investigation 

(GI) pada kompetensi dasar analisis sifat elemen pasif mata pelajaran Dasar 

Listrik Elektronika Kelas X Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik 

SMK Negeri 1 Pleret?  

b. Model pembelajaran manakah yang lebih baik agar hasil belajar siswa pada 

kompetensi dasar analisis sifat elemen pasif mata pelajaran Dasar Listrik 

Elektronika Kelas X Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK 

Negeri 1 Pleret meningkat? 

2. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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a. Ada perbedaan hasil belajar pada kompetensi analisis sifat elemen pasif mata 

pelajaran Dasar Listrik Elektronika antara siswa kelas X yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe PBL dan pembelajaran kooperatif tipe GI 

di SMK N 1 Pleret. 

b. Peningkatan hasil belajar pada kompetensi analisis sifat elemen pasif mata 

pelajaran Dasar Listrik Elektronika siswa kelas X yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe GI di SMK N 1 Pleret lebih tinggi.  
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