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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Kajian Teoretis 

1. Hakekat Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Untuk memperoleh pengertian yang objektif tentang belajar 

terutama belajar di sekolah, perlu dirumuskan secara jelas pengertian 

belajar. Pengertian belajar sudah banyak ditemukan oleh para ahli. 

Berikut diuraikan beberapa pengertian belajar menurut para ahli. 

Menurut Gagne (1989) dalam Susanto, Ahmad (2016:1) “Belajar 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah 

perilakunya sebagai akibat pengalaman”. Dengan demikian belajar dapat 

dikatakan sebagai perubahan perilaku makhluk hidup sebagai akibat dari 

pengalaman. 

Menurut Slameto (2015:2) “Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkunganya”. Menurut Hamalik, Oemar 

(2009:4) “Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui 

interaksi antara individu dan lingkungan”.  

Menurut Syah, Muhibbin (2009:68, 2010:87) “Belajar adalah 

tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif  menetap 

sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 
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melibatkan proses kognitif”. Menurut Hamalik, Oemar (2010:37) 

“Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil 

atau tujuan”. Slameto (2015:3) mengemukakan ciri-ciri perubahan 

tingkah laku dalam pengertian belajar sebagai berikut: 

1) perubahan terjadi secara sadar; 

2) perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional; 

3) perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif; 

4) perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara; 

5) perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah; dan 

6) perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

 

Hamalik, Oemar (2014: 27) mengemukakan “Belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman”. Husamah, 

et. al. (2018:6) mengemukakan ciri-ciri belajar yaitu “Belajar jelas 

berbeda dengan kematangan, belajar juga berbeda dengan perubahan 

fisik dan mental, belajar berhubungan dengan perubahan perilaku dan 

hasilnya menetap.” 

Sedangkan menurut Bruner (Slameto 2015:11) “Belajar tidak 

untuk mengubah tingkah laku seseorang tetapi untuk mengubah 

kurikulum sekolah menjadi sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar 

lebih banyak dan mudah”. Pendapat tersebut bertentangan dengan 

pendapat para ahli di atas, bahwa proses belajar bertujuan untuk 

mengubah kurikulum sekolah agar peserta didik dapat lebih mudah dan 

banyak memperoleh informasi, bukan untuk mengubah tingkah laku 

individu peserta didik tersebut. 

Dari beberapa pengertian belajar tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan usaha perubahan tingkah laku secara 
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menyeluruh melalui pengalaman langsung akibat interaksi antar individu 

dengan lingkungaanya. Perubahan tersebut terjadi secara sadar, terus-

menerus dan terarah. 

b. Pengertian Hasil Belajar 

Degeng (1989) dalam Wena, Made (2009:6) mengemukakan 

“Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan indikator 

tentang nilai dari penggunaan strategi pembelajaran di bawah kondisi 

yang berbeda”.  Menurut Hamalik, Oemar (2014:31)  “Hasil-hasil belajar 

adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan. 

Menurut Uno, Hamzah (2014) “Hasil belajar adalah perubahan 

perilaku yang relatif menetap dalam diri seseorang sebagai akibat dari 

interaksi seseorang dengan lingkungannya. Hasil belajar memiliki 

beberapa ranah  atau kategori dan secara umum merujuk pada aspek 

pengetahuan, sikap dan keterampilan”. Hamalik, Oemar (2010:36) 

mengemukakan “Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, 

melainkan perubahan kelakuan”. 

Menurut Husamah, et. al. (2018:20) “Hasil belajar pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses 

belajar. Perubahan ini berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, 

dan sikap yang biasanya meliputi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik”. Berikut dijelaskan mengenai ketiga ranah tersebut. 
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1) Ranah Kognitif 

Berdasarkan Taksonomi Bloom revisi (Widodo, Ari, 2006: 1) 

ranah kognitif dibagi menjadi dua yaitu dimensi pengetahuan dan 

dimensi proses kognitif. Berikut penjelasan mengenai kedua dimensi 

tersebut. 

a) Dimensi pengetahuan, menurut Widodo, Ari (2006:2) dimensi 

pengetahuan dibagi menjadi empat macam. 

(1) Pengetahuan Faktual (Factual knowledge) – K1 

Pengetahuan faktual pada umumnya merupakan abstraksi 

tingkat rendah. Ada dua macam pengetahaun faktual, yaitu 

pengetahuan tentang terminologi (knowledge of 

terminology) dan pengetahuan tentang bagian detail dan 

unsur-unsur (knowledge of specific details and element). 

(2) Pengetahuan konseptual – K2 

Pengetahuan konseptual mencakup skema, model 

pemikiran, dan teori baik yang implisit maupun eksplisit. 

Ada tiga macam pengetahuan konseptual, yaitu 

pengetahaun tentang klasifikasi dan kategori, pengetahuan 

tentang prinsip dan generalisasi, dan pengetahuan tentang 

teori, model, dan sruktur. 

(3) Pengetahuan prosedural- K3 

Pengetahuan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu, 

baik yang bersifat rutin maupun yang baru. Seringkali 

pengetahuan prosedural berisi langkah-langkah atau 

tahapan yang harus diikuti dalam mengerjakan suatu hal 

tertentu. 

(4) Pengetahuan metakognitif – K4 

Mencakup pengetahuan tentang kognisi secara umum dan 

pengetahuan tentang diri sendiri. Pengetahuan ini meliputi 

pengetahuan strategi, pengetahuan tentang tugas kognitif, 

dan pengetahuan tentang diri sendiri. 

 

b) Dimensi proses kognitif, dalam taksonomi baru (Widodo, Ari, 

2006: 5) dimensi proses kognitif dibagi menjadi enam jenis proses 

kognitif. 
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(1) Menghafal (Remember) – C1 

Menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori 

jangka panjang. Kategori ini mencakup dua macam proses 

kognitif: mengenali (recognizing) dan mengingat 

(recalling). 

(2) Memahami (Understand) – C2 

Kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif: 

menafsirkan (interpreting), memberikan contoh 

(exemplifying), mengkelasifikasikan (classifying), 

meringkas (summarizing), menarik inferensi (inferring), 

membandingkan (comparing), dan menjelaskan 

(explaining). 

(3) Mengaplikasikan (Applying) – C3 

Mencakup penggunaan suatu prosedur guna 

menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Kategori 

ini mencakup dua macam proses kognitif: menjalankan 

(executing) dan mengimplementasikan (implementing). 

(4) Menganalisis (Analyzing) – C4 

Menguraikan suatu permasalahan atau obyek ke unsur-

unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan 

antar unsur-unsur tersebut dan struktur besarnya. Ada tiga 

macam proses kognitif yang tercakup dalam menganalisis: 

membedakan (differentiating), mengorganisir 

(organizing), dan menemukan pesan tersirat (attributting). 

(5) Mengevaluasi – C5 

Membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan 

standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang 

tercakup dalam kategori ini: memeriksa (checking) dan 

mengritik (critiquing). 

(6) Membuat (create) – C6 

Menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk 

kesatuan. Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong 

dalam kategori ini, yaitu: membuat (generating), 

merencanakan (planning), dan memproduksi (producing). 

 

2) Ranah Afektif 

Iswadi (2017:63) mengemukakan “Ranah afektif mencakup 

segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, 

penghargaan, semangat, minat, motivasi dan sikap”. Dalam ranah 

afektif, Iswadi (2017: 63) membagi menjadi lima kategori yang 
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diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling 

kompleks. 

a) Penerimaan (Receiving) – A1 

Mengacu pada kemampuan memperhatikan dan 

memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. 

Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah 

dalam domain afektif. 

b) Responsive (Responding) – A2 

Kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan 

selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil 

tindakan atas suatu kejadian. 

c) Nilai yang dianut (Value) – A3 

Mengacu pada nilai atau pentingnya kita menterikatkan 

diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi 

seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. 

d) Organisasi (Organization) – A4 

Mengacu pada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda 

yang dapat membuat lebih konsisten menimbulkan 

konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem 

internal mencakup perilaku yang tercermin dalam sebuah 

filsafat hidup. 

e) Karakterisasi (Characterization)– A5 

Mengacu pada karakter dan daya hidup seseorang.Nilai-

nilai sangat berkembang nilai teratur sehingga tingkah 

laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah 

diperkirakan. 

 

3) Ranah Psikomotor 

Iswadi (2017: 64) mengemukakan “Ranah psikomotorik 

meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan 

kemampuan fisik”. Dalam ranah psikomotor, Iswadi (2017: 64) 

membagi menjadi lima kategori yang diurutkan mulai dari tingkat 

yang sederhana hingga yang paling rumit. 

a) Peniruan – P1 

Terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, mulai 

memberi respon serupa dengan yang diamati. 
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b) Manipulasi – P2 

Pada tingkat ini siswa menampilkan sesuatu menurut 

petunjuk-petunjuk tidak hanya meniru tingkah laku saja. 

c) Ketetapan– P3 

Memerlukan kecermatan, proposisi, dan kepastian yang 

lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih 

terkoreksi dan kesahan-kesalahan dibatasi sampai pada 

tingkat minimum. 

d) Artikulasi – P4 

Menekankan suatu koordinasi rangkaian gerakan dengan 

membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan 

atau konsistensi internal diantara gerakan-gerakan yang 

berbeda. 

e) Pengalamiahan – P5 

Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling 

sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. 

Gerakannya dilakukan secara rutin. 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan tingkah laku peserta didik sebagai hasil akhir 

dari proses belajar yang dapat diamati pada diri seseorang setelah 

mengikuti proses pembelajaran. Perubahan tingkah laku tersebut tediri 

dari ranah kognitif (dimensi pengetahuan dan dimensi proses 

kognitif), afektif, dan psikomotorik. 

Adapaun hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini adalah 

pada ranah kognitif yang dibatasi pada dimensi proses kognitif jenjang 

mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3), 

menganalisis (C4) dan mengevaluasi (C5), dengan dimensi 

pengetahuan meliputi pengetahuan faktual (K1), konseptual (K2), 

prosedural (K3). 
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Kegiatan belajar mengajar terkadang mengalami kesulitan dan 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Keberhasilan kegiatan belajar 

akan tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Menurut Slameto (2015:54) faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor 

intern dan ekstern. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut. 

1) Faktor intern, menurut Slameto (2015:54) faktor intern dibedakan 

menjadi tiga yaitu faktor jasmaniah, psikologi, dan kelelahan. 

a) Faktor jasmaniah terdiri atas: 

(1) faktor kesehatan, sehat berarti dalam keadaan baik 

segenap badan beserta bagian-bagiannya/ bebas dari 

penyakit; dan 

(2) cacat tubuh, adalah sesuatu yang menyebabkan kurang 

baik atau kurang sempurna mengenai tubuh/badan. 

b) Faktor psikologis terdiri atas: 

(1) iteligensi, adalah kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat 

dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep 

yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat; 

(2) perhatian, adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu 

pun semata-mata tertuju kepada suatu objek (benda/hal) 

atau sekumpulan objek; 

(3) minat, adalah kecendenrungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan; 

(4) bakat, adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu 

baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata 

sesudah belajar atau berlatih; 

(5) motif, dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang 

dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik 

atau padanya mempunyai motif untuk berpikir dan 

memusatkan perhatian, merencanakan melaksanakan 

kegiatan yang berhubungan/ menunjang belajar; 
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(6) kematangan, adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru; dan 

(7) kesiapan, adalah kesiapan untuk memberi response atau 

beraksi. 

c) Faktor Kelelahan  

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan 

timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan 

jasmani terjadi karena terjadi kekacauan substansi sisa 

pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah tidak/kurang 

lancer ada bagian-bagian tertentu. 

 

2) Faktor eksternal, menurut Slameto (2015:60) faktor ekstern dibedakan 

menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

a) Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi 

keluarga. 

b) Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan 

waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode 

belajar dan tugas rumah. 

c) Faktor masyarakat 

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena 

keberadaannya siswa dalam masyarakat. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasi belajar ada dua yaitu faktor intern yang berasal 

dari diri sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar 

kita. Faktor-faktor tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung 

dapat saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. 
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2. Strategi Pembelajaran 

a. Pengertian Strategi Pembelajaran 

David (1976) dalam Sanjaya, Wina (2009:186) mengemukakan, 

“Dalam dunia pendidikan strategi diartikan sebagai perencanaan yang 

berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu”. Kemp (1885) dalam Sanjaya, Wina (2009: 187) 

menjelaskan bahwa “Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien”. 

Menurut Isjoni, et.al. (2007:3) “Strategi pembelajaran merupakan 

rancangan dasar bagi seorang guru untuk mencapai tujuan mengenai cara 

ia membawakan pengajarannya di kelas secara bertanggung jawab”. Jadi 

keberhasilan suatu strategi pembelajaran berkaitan dengan kompetensi 

guru dalam proses mengajar. 

Dick dan Carrey (1985) dalam Sanjaya, Wina (2009: 187) 

menyebutkan bahwa “Strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi 

dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk 

menimbulkan hasil belajar pada siswa”. Menurut Rahmah, Nur (2014: 

116) “Strategi pembelajaran menggambarkan komponen umum materi 

pembelajaran dan prosedur yang digunakan dalam mencapai hasil 

belajar”.  

Sanjaya, Wina (2009:186) mengemukakan “Strategi pembelajaran 

merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan 
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metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/ kekuatan dalam 

pembelajaran….Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu”.Yamin, 

Martinis (2013:1) mengemukakan “Strategi pembelajaran adalah suatu 

rencana agar tujuan pembelajaran tercapai.” 

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran merupakan perencanaan dan rangkaian kegiatan 

yang menggambarkan komponen umum materi pembelajaran. Strategi 

pembelajaran disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Strategi Metakognitif 

Flavell (1981) dalam Sucipto (2017:64) mengemukakan “Strategi 

metakognisi merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesadaran 

mengenai proses berpikir dan pembelajaran yang berlaku”. Dengan 

demikian strategi metakognitif merupakan cara agar peserta didik sadar 

mengenai proses berpikirnya sendiri. Strategi metakognitif dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Mustofa, Romy Faisal, et.al. (2019:952) “Strategi metakognitif dapat 

meningkatkan prestasi akademik peserta didik”. Ada beberapa cara yang 

dapat dilakukan untuk membangun perilaku metakognitif menurut 

Blakey, Elaine dan Sheila Spence (1990:2) yaitu: 

1) mengidentifikasi apa yang kau ketahui dan apa yang kau tidak 

ketahui; 

2) berbicara tentang berpikir; 

3) membuat jurnal berpikir; 

4) membuat perencanaan dan regulasi diri; 

5) melaporkan kembali proses berpikir; dan 

6) evaluasi diri. 
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Menurut Kellough (1994) dalam Yamin, Martinis (2013:30) 

“Strategi metakognitif mengkondisikan pebelajar aktif  merencanakan, 

memonitor, mengevaluasi kemajuan berpikir dan belajar”. Dengan 

demikian strategi metakognitif bertujuan untuk menjadikan peserta didik 

aktif dalam hal perencanaan, pengontrolan, dan mengevaluasi apa yang 

dipelajarinya. Menurut Indana, Sifak (2009) 

Strategi metakognitif dapat membantu siswa secara sadar 

mengenali proses berpikirnya dan dapat memberi sumbangan ke 

pengetahuan diri siswa serta pemahaman menjadi insan yang 

dapat mengatur diri  sendiri, akhirnya dapat menjadi agen 

pemikiran mereka sendiri sesuai dengan pemikiran pembelajaran 

sepanjang hayat. 

 

Menurut Pierce & Baker (2003) dalam Yasir, Mochammad, et.al. 

(2013:77) “Strategi metakognitif merupakan strategi yang dapat 

membantu siswa menyadari kesalahan konsep dan memperbaikinya 

dengan jalan mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. Jadi strategi 

metakognitif dapat menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri. ” Menurut 

Romli, Muhammad (2012:1)  

Strategi metakognisi merujuk kepada cara untuk meningkatkan 

kesadaran mengenai proses berpikir dan pembelajaran yang 

berlaku sehingga bila kesadaran ini terwujud, maka seseorang 

dapat mengawal pikirannya dengan merancang, memantau dan 

menilai apa yang dipelajarinya. …Metakognisi memiliki peranan 

penting dalam mengatur dan mengontrol proses-proses kognitif 

seseorang dalam belajar dan berpikir, sehingga belajar dan 

berpikir yang dilakukan oleh seseorang menjadi lebih efektif dan 

efisien. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

metakognitif adalah suatu cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai 

proses berpikir yang digunakan untuk mengontrol aktivitas kognitif, 
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sehingga bila kesadaran tersebut terwujud maka seseorang dapat 

mengawal pemikirannya dengan melakukan perencanaan, pengontrolan, 

dan mengevaluasi apa yang dipelajarinya. 

3. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Yamin, Martinis (2013:17) “Model merupakan contoh 

yang dipergunakan para ahli dalam menyusun langkah-langkah dalam 

melaksanakan pembelajaran, maka dari itu strategi merupakan bagian 

dari langkah yang digunakan model untuk melaksanakan pembelajaran.” 

Jadi model berisi langkah-langkah pembelajaran. Suyanto dan Asep Jihad 

(2013:135) mengemukakan “Dalam sebuah model mengajar biasanya 

terdapat tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang relatif tetap dan 

pasti dilakukan untuk menyajikan materi pelajaran secara berurutan”. 

Jadi langkah-langkah yang terdapat dalam model sifatnya tetap dan 

dipraktikan secara berurutan dalam kegiatan belajar. 

Menurut Fathurrohman, Muhammad (2015:29) “Model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran”. Jadi model ini 

digunakan sebagai petunjuk dalam proses pembelajaran. Menurut 

Suyanto dan Asep Jihad (2013:134) “Model pembelajaran merupakan 

kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh berbagai muatan mata 

pelajaran sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya”. Dengan 

demikian model dapat digunakan pada berbagai mata pelajaran. 
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Menurut Yamin, Martinis (2013:27) “Strategi dan metode 

pembelajaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

langkah-langkah model”. Dengan demikian strategi pembelajaran 

merupakan bagian dari model pembelajaran, jika tidak terdapat strategi di 

dalamnya maka tidak bisa disebut dengan model, karena model berisi 

paket utuh pembelajaran yang terdiri atas pendekatan, strattegi, dan 

metode. Fathurrohman, Muhammad (2015:29) menegmukakan 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman 

dalam perencanaan pembelajaran bagi para pendidik dalam 

melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

 

Menurut Joyce & Weil (Fathurrohman, Muhammad, 2015: 30) 

“Model pembelajaran sebagai suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas 

atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-

perangkat pembelajaran”. Menurut Arends, Richard I. (Fathurrohman, 

Muhammad, 2015: 30) “Model pembelajaran adalah suatu rencana atau 

pola yang disiapkan untuk membantu peserta didik mempelajari secara 

lebih spesifik berbagai ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan”. Jadi 

dengan adanya model dapat mempermudah dalam kegiatan belajar. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan 

paket utuh pembelajaran yang terdiri dari pendekatan, strategi, dan 

metode sebagai suatu pedoman bagi guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam konteks ini 
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menggambarkan kegiatan awal hingga akhir secara berurutan dalam 

bentuk sintaks. 

b. Model Problem Based Learning 

Problem based learning didasarkan pada hasil penelitian Barrow 

dan Tamblyn (1980) dan pertama kali diimplementasikan di sekolah 

kedokteran McMaster University Kanada pada tahun 60-an (Barrett, 

Terry, 2006:13). Problem based learning sangat efektif untuk  sekolah  

kedokteran dibandingkan dengan pembelajaran tradisional, dimana  

mahasiswa  dihadapkan  pada  permasalahan  kemudian  dituntut  untuk  

memecahkannya (Barret, Terry, 2006:13).   Hal  ini  dapat  dimengerti  

bahwa  para  dokter  yang  nanti  bertugas  pada  kenyataannya  selalu  

dihadapkan pada masalah pasiennya sehingga harus mampu 

menyelesaikannya. Walaupun  pertama  dikembangkan  dalam  

pembelajaran  di  sekolah  kedokteran  tetapi  pada  perkembangan  

selanjutnya  diterapkan  dalam  pembelajaran  secara  umum.  

Menurut Barrow (1980) dalam Barrett, Terry (2006:14) “Problem 

based learning adalah pembelajaran yang masalahnya pertamakali 

ditemui dalam proses pembelajaran”. Dengan demikian ciri dari problem 

based learning adalah terdapat masalah di awal pembelajaran. 

Fathurrohman, Muhammad (2015:114) mengemukakan bahwa “Problem 

based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran dengan membuat 

konfrontasi kepada peserta didik dengan masalah-masalah praktis, 
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berbentuk ill-structured atau open ended melalui stimulus dalam belajar”. 

Menurut Majid, Abdul  (2015:153)  

Problem based learning merupakan sebuah model pembelajaran 

yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang 

peserta didik untuk belajar. …Problem based learning merupakan 

suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk 

belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk 

mencari solusi dari permasalahn dunia nyata. 

 

Fathurrohman, Muhammd (2015: 112) menyatakan 

Problem based learning adalah pembelajaran yang menggunakan 

masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur (ill-structured) dan 

bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk 

mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan 

berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. 

 

Problem based learning memiliki karakteristik yang menjadi ciri 

khas. Berikut adalah karakteristik dari problem based learning menurut 

Tan, Oon Seng (2003:30): 

a) masalah yang digunakan sebagai awal pembelajaran; 

b) masalah biasanya adalah masalah dunia nyata yang tidak 

terstruktur. Jika itu adalah masalah yang disimulasikan, hal ini 

dimaksudkan untuk masalah seotentik mungkin; 

c) masalahnya membutuhkan beberapa perspektif; 

d) masalahnya membuat siswa tertantang untuk mendapatkan 

pembelajaran yang baru, sehingga masalah yang digunakan 

dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan 

kompetensi siswa; 

e) belajar yang mandiri adalah yang utama; 

f) memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan, pencarian, 

evaluasi serta penggunaan pengetahuan menjadi hal yang 

sangat penting; 

g) pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif; 

h) pengembangan keterampilan inkuiri dan pemecahan masalah 

sama pentingnya sebagai pengetahuan solusi masalah; 

i) penutupan dalam proses problem based learning mencakup 

sintesis dan integrasi belajar; dan 

j) problem based learning juga diakhiri dengan evaluasi dan 

tinjauan pengalaman pelajar dan proses pembelajaran. 
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Arends, Richard I. (2012 : 411) menjabarkan sintaks atau 

langkah-langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

problem based learning (Tabel 2.1). 

Tabel 2.1 

Sintaks Problem Based Learning 

Fase Aktivitas Guru dan Peserta Didik 

Fase 1 

Orientasi peserta didik 

pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

sarana atau logistik yang dibutuhkan. Guru 

memotivasi peserta didik agar terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah nyata yang 

dipilih atau ditentukan. 

Fase 2 

Mengorganisasi peserta 

didik untuk belajar 

Guru membantu peserta didik mendefinisikan 

dan mengorganisasi tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

Fase 3 

Membimbing 

penyelidikan individual 

dan kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai dan 

melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah. 

Fase 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu peserta didik untuk berbagi 

tugas dan merencanakan atau menyiapkan 

karya yang sesuai sebagai hasil pemecahan 

masalah dalam bentuk laporan, video, atau 

model.  

Fase 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu peserta didik melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap proses 

pemecahan masalah yang dilakukan. 

Sumber : Arends, Richard I. (2012:411) 

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan model 

pembelajaran problem based learning merupakan suatu model 

pembelajaran yang menitikberatkan pada proses pemecahan masalah 

kontekstual dalam pembelajaran. Masalah yang disajikan bersifat tidak 

terstruktur dan mencerminkan permasalahan nyata dalam kehidupan 

sehari-hari serta bersifat terbuka artinya masalah tersebut memiliki 
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banyak jawaban sehingga mampu menumbuhkan pengetahuan dan 

keterampilan peserta didik dalam berpikir. 

c. Model Problem Based Learning Berstrategi Metakognitif 

Menurut Nur (1999) dalam Usodo, Budi, et. al. (2017:82) “Siswa  

dapat diajarkan strategi-strategi untuk menilai pemahaman mereka 

sendiri, menghitung berapa waktu yang digunakan untuk mempelajari 

sesuatu, memilih rencana yang efektif untuk belajar atau memecahkan 

masalah”. Selanjutnya Paris (1987) & King (1992)  dalam Usodo, Budi, 

et.al. (2017:82) menemukan bahwa “Penguasaan siswa lebih baik jika 

mereka diajarkan untuk bertanya pada diri mereka sendiri pertanyaan-

pertanyaan siapa, apa, dimana, dan bagaimana pada saat mereka 

membaca”. Berdasarkan pendapat tersebut memberikan gambaran bahwa 

keterampilan berpikir termasuk didalamnya metakognisi dapat 

diprogramkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Usodo, Budi, et.al. 

(2017:82) mengemukakan  

Metakognitif tidak perlu diajarkan sebagai suatu  mata pelajaran 

atau strategi secara tersendiri. Metakognisi sepatutnya diajarkan 

secara infusi yaitu dengan memasukkan metakognisi dalam 

kegiatan pembelajaran. Dengan menerapkan metakognisi dalam 

setiap tahap pembelajaran maka keterampilan metakognisi secara 

spontan dan tanpa disadari dapat dipupuk. Siswa dapat diajarkan 

strategi metakognisi untuk membantu menyelesaiakan masalah 

secara sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok. 

 

Selain itu, Downing, et.al. (2011) dalam Mustofa, Romy Faisal, 

et. al. (2019:951) menyatakan bahwa “Metakognisi peserta didik dapat 

ditingkatkan melalui problem based learning”. Burgaz dan Erdem (2006) 

dalam Mustofa, Romy Faisal, et.al (2019:952) juga berpendapat “Hasil 
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belajar peserta didik yang diukur pada akhir program pembelajaran 

menunjukkan bahwa kelompok yang menggunakan model problem based 

leraning secara signifikan mencapai skor lebih tinggi secara umum”. Ini 

berarti bahwa problem based learning dapat meningkatkan kognisi dan 

hasil belajar peserta didik. 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari 

penggunaan model problem based learning berstrategi metakognitif 

adalah sebagai upaya untuk mengajarkan strategi metakognisi secara 

infuse pada peserta didik guna membantu menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan nyata serta untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Usodo, Budi, et.al.(2017:82-84) menjabarkan sintaks problem 

based learning berstrategi metakognitif (Tabel 2.2). 

Tabel 2.2 

Sintaks Model Problem Based Learning berstrategi Metakognitif 

Langkah-

Langkah 

Model PBL 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 

Orientasi 

siswa kepada 

masalah  

-Menginformasikan tujuan 

pembelajaran 

-Menciptakan lingkungan kelas 

yang memungkinkan terjadi 

pertukaran ide yang terbuka 

-Mengarahkan pada pertanyaan 

atau masalah 

-Mendorong pebelajar 

mengekspresikan ide-ide secara 

bersama 

- Menerima informasi tentang 

tujuan pembelajaran  

- Siap untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan model 

PBL 

- Memahami pertanyaan atau 

masalah 

- Menyampaikan ide-ide secara 

terbuka 
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Langkah-

Langkah 

Model PBL 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 

Penggunaan strategi 

metakognitif 

Membantu siswa untuk 

menyadari keadaan dirinya 

tentang apakah masalah tersebut 

dapat dipahami, apakah masalah 

tersebut bermakna baginya atau 

apakah kira-kira mempunyai 

harapan untuk menyelesaikannya 

 

 

Siswa bertanya pada dirinya 

sendiri: apakah masalah yang 

diajukan dapat dipahami? 

apakah masalah tersebut 

bermakna baginya atau apakah 

kira-kira mempunyai harapan 

untuk menyelesaikannya ? 

Mengorgani-

sir siswa 

untuk belajar 

Membantu siswa mendefinisikan 

dan mengorganisir tugas belajar 

yang berhubungan dengan 

masalah tersebut 

Mendefinisikan dan 

mengorganisir tugas belajar 

yang berhubungan dengan 

masalah tersebut 

Penggunaan strategi 

metakognitif 

Membantu siswa untuk 

menyadari keadaan dirinya 

tentang pengetahuan apa  yang 

dimiliki yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diselesaikan, 

apakah pengetahuan yang 

dimiliki dipandang cukup. 

Dengan jawaban pertanyaan 

tersebut bagaimana dalam 

menyelesaikan masalah tersebut? 

Apakah perlu bekerja 

bekerjasama dengan teman lain? 

 

 

Siswa bertanya pada dirinya 

sendiri : pengetahuan apa yang 

akan digunakan dalam 

menyelesaikan masalah? 

Apakah pengetahuan tersebut 

kira-kira sudah cukup bila 

digunakan menyelesaikan 

masalah? Apa perlu 

bekerjasama  ke teman lain? 

-Mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai 

-Mendorong kerjasama dan 

penyelesaian tugas-tugas 

-Memberi kemudahan pengerjaan 

dalam menyelesaikan masalah 

- Mengumpulkan informasi yang 

sesuai 

- Membangun kerjasama dalam 

penyelesaian tugas-tugas 

 

Membimbing 

penyelidikan 

secara mandiri 

atau 

kelompok 

Penggunaan strategi 

metakognitif 

Membantu siswa untuk 

menyadari keadaan dirinya 

tentang apakah sumber-sumber 

belajar (misalnya buku, alat 

peraga) yang dapat digunakan 

 

 

Siswa bertanya pada dirinya 

sendiri : Apakah sumber-sumber 

belajar yang dapat digunakan 

menyelesaikan masalah sudah 

cukup? apa saja yang harus 
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Langkah-

Langkah 

Model PBL 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 

dalam menyelesaikan masalah 

sudah cukup, apa saja yang harus 

dilakukan agar kegiatan pada 

kelompok menjadi optimal untuk 

menyelesaikan masalah. Bila 

telah membuat rancangan 

penyelesaian, apakah 

rancangannya sudah cukup baik. 

dilakukan agar kegiatan pada 

kelompok menjadi optimal? 

apakah rancangannya 

penyelesaian masalah yang 

dibuat  sudah cukup baik? 

Mengembang-

kan dan 

menyajikan 

hasil kerja 

-Membimbing siswa 

mengerjakan lembar kegiatan 

siswa 

-Membimbing siswa menyajikan 

hasil kerja 

- Mengerjakan lembar kegiatan 

siswa baik secara individu/ 

kelompok 

- Menyajikan hasil kerja 

Penggunaan strategi 

metakognitif 

Membantu siswa untuk 

menyadari keadaan dirinya 

tentang apakah LKS dapat 

digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dan sesuai dengan 

rancangan yang telah dibuat? 

Apakah ada kesulitan dalam 

mengerjakan LKS, bagaian mana 

yang sulit, kenapa sulit? 

Bagaimana mengatasi kesulitan 

tersebut? Bagaimana menyajikan 

hasil kerja dengan baik? Apakah 

mengalami kesulitan dalam 

menyajikan hasil kerja? 

Bagaimana mengatasi kesulitan 

tersebut? 

 

 

Siswa bertanya pada dirinya 

sendiri : apakah LKS dapat 

digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dan sesuai dengan 

rancangan yang telah dibuat? 

Apakah ada kesulitan dalam 

mengerjakan LKS, bagaianmana 

yang sulit, kenapa sulit? 

Bagaimana mengatasi kesulitan 

tersebut? 

Bagaimana menyajikan hasil 

kerja dengan baik? Apakah 

mengalami kesulitan dalam 

menyajikan hasil kerja? 

Bagaimana mengatasi kesulitan 

tersebut? 

Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

Membantu siswa melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap 

proses-proses yang digunakan.  

Melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap proses-proses yang 

digunakan 

Penggunaan strategi 

metakognitif 

Membantu siswa untuk 

menyadari keadaan dirinya 

tentang apakah perlu melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap 

proses-proses yang digunakan? 

 

 

Siswa bertanya pada dirinya 

sendiri: apakah perlu melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap 

proses-proses yang digunakan? 

Bagian mana yang perlu 
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Langkah-

Langkah 

Model PBL 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 

Bagian mana yang perlu 

dilakukan refleksi atau evaluasi? 

Caranya bagaimana?   Tindak 

lanjut apa setelah melakukan 

refleksi dan evaluasi? 

dilakukan refleksi atau evaluasi? 

Caranya bagaimana? Tindak 

lanjut apa setelah melakukan 

refleksi dan evaluasi? 

Sumber: Usodo, Budi, et.al. (2017: 82-84) 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Problem Based Learning berstrategi 

Metakognitif 

 

1) Kelebihan dan Kekurangan Problem Based Learning 

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan problem based 

learning menurut Shoimin, Aris (2017:132). 

a) Kelebihan 

(1) Siswa didorong untuk memiliki kemampuan 

memecahkan masalah dalam situasi nyata; 

(2) siswa memiliki kemampuan membangun 

pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar; 

(3) terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja 

kelompok; 

(4) siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber 

pengetahuan, baik dari perpustakaan, internet, 

wawancara dan observasi; 

(5) siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan 

belajarnya sendiri; dan 

(6) kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi 

melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. 

b) Kekurangan 

(1) Problem based learning tidak dapat diterapkan untuk 

setiap materi pelajaran, ada bagian guru berperan aktif 

dalam menyajikan materi. Problem based learning 

lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut 

kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan 

masalah; dan 

(2) dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman 

siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam 

pembagian tugas. 
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2) Kelebihan dan Kekurangan Strategi Metakognitif 

a) Kelebihan 

Menurut Marzano, Robert J. dalam Susantini, Endang 

(2009:31) “Manfaat strategi metakognitif bagi guru dan siswa 

adalah menekankan monitoring diri dan tanggung jawab siswa”. 

Menurut Susantini, Endang (2009:31) “Melalui metakognitif siswa 

mampu menjadi pebelajar mandiri, menumbuhkan sikap jujur, 

berani mengakui kesalahan, dan akan dapat meningkatkan hasil 

belajar secara nyata”. Romli, Muhammad (2012:1) mengemukakan 

“Metakognisi memiliki peranan penting dalam mengatur dan 

mengontrol proses-proses kognitif seseorang dalam belajar dan 

berpikir dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa”. 

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan strategi metakognitif yaitu mampu mengontrol proses-

proses kognitif peserta didik, menjadikan peserta didik bertanggung 

jawab, menjadi pebelajar yang mandiri, menumbuhkan sikap jujur, 

berani mengakui kesalahan, mampu mengembangkan kemampuan 

berpikir peserta didik, dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 

b) Kekurangan 

Peserta didik harus memiliki motivasi terlebih dahulu untuk 

belajar. Ini sesuai dengan pendapat Usman, et.al. (2018: 49) 
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“Seseorang tidak akan mendapatkan hasil belajar yang baik tanpa 

adanya motivasi”. 

3) Kelebihan dan Kekurangan Problem Based Learning berstrategi 

Metakognitif 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan problem based learning berstrategi metakognitif adalah 

peserta didik menjadi lebih aktif, memiliki kemampuan pemecahan 

masalah kontekstual dengan cara membangun pengetahuannya sendiri 

melalui aktivitas belajar sehingga mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir peserta didik, kesulitan belajar secara individu 

dapat diatasi dengan kerja kelompok, dapat menilai kemajuan 

belajarnya sendiri dengan cara pengontrolan proses-proses kognitif 

dengan demikian dapat meningkatkan hasil belajar. 

Sedangkan kekurangan dari problem based learning 

berststrategi metakognitif yaitu peserta didik harus memiliki motivasi 

belajar dulu untuk belajar dan model ini lebih cocok untuk 

pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya 

dengan pemecahan masalah, sehingga yang tidak ada kaitannya dengan 

masalah kehidupan nyata dan bersifat close ended tidak bisa 

menggunakan model ini. 

 

 

 

 



36 

 

4. Deskripsi Materi 

a. Mekanisme Pernapasan 

Satu siklus respirasi tunggal terdiri atas inhalasi (inspirasi) dan 

ekshalasi (ekspirasi). Berdasarkan organ yang terlibat dalam pemasukan 

udara (inspirasi) dan pengeluaran udara (ekspirasi), maka mekanisme 

pernapasan dibedakan atas dua macam yaitu pernapasan dada dan 

pernapasan perut. Pernapasan dada dan perut terjadi secara bersamaan 

(Gambar 2.1). 

Sumber : Campbell, et.al. (2008:80) 

Gambar 2.1 

Mekanisme Inspirasi dan Ekspirasi 

 

1) Pernapasan dada 

a) Inspirasi: Bila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang 

rusuk terangkat, volume rongga dada akan membesar sehingga 

tekanan udara di dalamnya menjadi lebih kecil daripada tekanan 

udara luar, sehingga udara masuk ke paru-paru. 

b) Ekspirasi: Bila otot antar tulang rusuk relaksasi, maka posisi tulang 

rusuk akan menurun, akibatnya volume rongga dada akan mengecil 
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sehingga tekanan udara membesar, akibatnya udara terdorong ke 

luar dari paru-paru. 

2) Pernapasan perut  

a) Inspirasi: Bila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma 

akan mendatar, akibatnya volume rongga dada bertambah besar, 

tekanan mengecil, sehingga udara masuk ke paru-paru. 

b) Ekspirasi: Bila otot diafragma relaksasi, maka posisi diafragma 

naik/melengkung, sehingga rongga dada mengecil, tekanan 

membesar, akibatnya udara terdorong keluar. 

b. Volume Udara Pernapasan 

Ada empat volume paru bila semua dijumlahkan sama dengan 

volume maksimal paru yang mengembang, masing-masing volume itu 

adalah: 

1) volume tidal, diinspirasikan dan diekspirasikan di setiap pernapasan 

normal, jumlahnya kurang lebih 500 ml; 

2) volume cadangan inspirasi, volume tambahan udara yang dapat 

diinspirasikan di atas voume tidal normal, biasanya 3.000 ml; 

3) volume cadangan ekspirasi, jumlah udara yang masih bisa dikeluarkan 

dengan ekspirasi tidal yang normal, jumlanya kurang lebih 1.100 ml; 

dan 

4) volume sisa, volume udara yang masih tersisa dalam paru-paru setelah 

ekspirasi sekuat-kuatnya, jumlahnya kurang lebih 1.200 ml. 
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c. Mekanisme Pertukaran Oksigen dan Karbondioksida 

1) Pertukaran oksigen (O2) terjadi melalui mekanisme: 

a) O2 masuk ke dalam tubuh melalui inspirasi; 

b) O2 berdifusi melalui alveolus menuju kapiler arteri paru-paru 

karena tekanan di sekitar alveolus lebih tinggi disbanding tekanan 

di kapiler daarah; 

c) O2 diikat oleh hemoglobin menjadi oksihemoglobin; dan 

d) oksihemoglobin berdifusi masuk ke sel-sel tubuh untuk digunakan 

dalam proses respirasi. 

2) Pertukaran karbondioksida (CO2) terjadi melalui mekanisme: 

a) CO2 berdifusi dari sel menuju kapiler vena karena tekanan parsial 

CO2 dalam sel lebih tinggi dibanding kapiler vena; 

b) CO2 dibawa menuju alveolus dengan tiga cara yaitu oleh plasma 

darah, hemoglobin, dan pertukaran klorida; 

c) CO2 dilepaskan oleh darah dan berdifusi melalui alveolus menuju 

paru-paru; dan 

d) CO2 keluar dari tubuh melalui ekspirasi. 

d. Gangguan terkait Mekanisme Pernapasan 

Beberapa gangguan yang dapat terjadi pada sistem pernapasan 

manusia adalah sebagai berikut: 

1) asma adalah peradangan kronik saluran napas yang ditandai dengan 

adanya mengi, batuk dan sesak di dada yang berulang dan timbul 
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terutama pada malam atau menjelang pagi akibat penyumbatan 

saluran pernapasan; 

2) bronchitis adalah suatu penyakit ventilasi (pernapasan) maupun difusi 

gas tak berjalan normal karena pembengkakan pipa bronchi, lapisan 

membran menghalangi udara masuk ke paru-paru; 

3) dispnea merupakan kesukaran bernapas yang disebabkan oleh 

kelemahan saraf atau otot; 

4) asfiksia adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen yang 

disebabkan karena terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, 

atau jaringan tubuh; 

5) hiperkapnia adalah peningkatan kadar CO2 dalam cairan tubuh dan 

sering disertai dengan hipoksia. CO2 berlebih meningkatkan respirasi 

dan konsentrasi ion hidrogen yang akan menyebabkan asidosis (kadar 

asam berlebih); dan 

6) hipoksia yaitu gangguan pernapasan dimana sindrom kekurangan 

oksigen pada jaringan tubuh yang terjadi akibat pengaruh perbedaan 

ketinggian. 

e. Pengaruh Rokok terhadap Kesehatan Pernapasan 

Udara yang tidak bersih akan mempengaruhi kesehatan organ 

pernapasan. Asap rokok merupakan salah satu  yang menyebabkan udara 

disekitar menjadi tidak bersih. Berikut adalah beberapa bahan yang 

terkandung dalam rokok (Gambar 2.2). 
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Sumber: Alhamdani, Ali (2018) 

Gambar 2.2 

Zat yang Terkandung dalam Rokok 

 

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui beberapa zat yang 

terkandung dalam rokok adalah: 

1) tar, sisa pembakaran yang dapat kita lihat pada rokok, warnanya 

coklat tua, atau hitam, dan lengket. Tar membuat gigi, jari, dan kuku 

perokok berwarna kuning kehitaman; 

2) nikotin, zat adiktif yang mempengaruhi saraf dan peredaran darah. 

Nikotin bersifat karsinogen, dapat memicu kanker paru-paru yang 

mematikan. Nikotin dapat menimbulkan efek ketagihan atau 

ketergantungan serta menyebabkan tumbuhnya sel-sel kanker pada 

paru-paru; 

3) carbon monoksida (CO), dihasilkan oleh pembakaran yang tidak 

sempurna dari karbon. Gas karbon monoksida mempunyai 

kemampuan lebih kuat mengikat Hemoglobin (Hb) yang terdapat 

dalam sel darah merah dibanding oksigen, sehingga kemampuan 

fungsi darah untuk mengikat oksigen berkurang; 



41 

 

4) cadmium, logam yang sangat beracun, bersifat radioaktif, dan 

biasanya menjadi bahan baku pembuatan baterai; 

5) hexamine dan butane, senyawa kimia yang ditemukan dalam cairan 

bahan bakar korek api; 

6) acetic acid, zat kimia yang terkandung dalam pewarna rambut dan 

pembersih laintai; 

7) stearic acid, biasa digunakan sebagai bahan pembuatan lilin; 

8) arsenic, zat kimia yang biasa digunakan untuk racun tikus; 

9) toluene, terdapat dalam bensin dan dinamit, juga sebagai pelarut 

bahan industri; 

10) methanol, cairan ringan yang mudah menguap dan terbakar, jika 

diminum dan diisap dapat berakibat pada kebutaan dan kematian, 

serta bahan kendaraan bermotor, khususnya roket; dan 

11) amonia adalah gas yang tidak berwarna, memiliki bau yang sangat 

tajam (bau busuk) dan merangsang, sangat cepat memasuki sel-sel 

tubuh dan jika disuntikan sedikit saja pada aliran darah akan 

membuat pingsan atau koma, bersifat korosif, biasa digunakan untuk 

bahan pembersih rumah tangga. 

Berikut adalah beberapa contoh penyakit yang disebabkan karena 

rokok: 

1) kanker paru-paru, asap rokok akan masuk secara inhalasi ke dalam 

paru-paru, zat dari asap rokok ini akan merangsang sel di paru-paru 

menjadi tumbuh abnormal, sehingga membentuk kanker; 



42 

 

 

 

 

 

Sumber : Hernawan, Edi (2015:338) 

Gambar 2.3 

Perbandingan Paru-paru Sehat dan Kanker Paru-paru 

 

2) serangan jantung, nikotin dalam asap rokok menyebabkan jantung 

bekerja lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah. Jika jantung 

terlalu keras, ditambah tekanan darah tinggi, maka bisa menyebabkan 

serangan jantung; 

 
 

 

 

 

Sumber: Hernawan, Edi (2015:342) 

Gambar 2.4 

Serangan Jantung 

 

3) kanker mulut, penyebab utama kanker mulut adalah tembakau. 

Diketahui bahwa perokok enam kali lebih besar mengalami kanker 

mulut dibanding dengan orang yang tidak merokok. Berikut adalah 

mulut orang terkena kanker (Gambar 2.5); dan 
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Sumber: Hernawan, Edi (2015: 341) 

 

Gambar 2.5 

Kanker Mulut 

 

4) aterosklerosis,  sebuah gangguan umum dimana terjadi pengerasan 

arteri yang disebabkan oleh pembentukan endapan lemak, kolesterol, 

dan substansi lain (yang bersama-sama dikenal sebagai plak) di 

dinding atreri selama bertahun-tahun. 

 

 

 

 

 

Sumber: Hernawan, Edi (2015:343) 

Gambar 2.6 

Aterosklerosis 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian Muhammad Romli (2012) menyimpulkan bahwa 

strategi metakognisi dapat membangun kesadaran berpikir siswa dalam 

pemecahan masalah matematika. 

Hasil penelilian Sifak Indana (2009) menunjukan (1) terdapat 

perbedaan yang sangat signifikan antara kemampuan atas dan kemampuan 

bawah terhadap perolehan kognitif pada materi virus dengan menerapkan 
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strategi metakognitif; (2) perangkat pembelajaran virus lebih efektif pada siswa 

kemampuan bawah. 

Hasil penelitian Budi Usodo, Sutopo, Henny Ekana C, Ira Kurniawati, 

Yemi Kuswardi (2017) adalah (1) kemampuan pemecahan masalah siswa 

pendidikan matematika FKIP UNS khususnya dalam masalah non-algoritmik 

masih belum baik, tetapi dalam masalah algoritmik cukup baik; (2) dalam 

pengembangan model pembelajaran berbasis masalah dengan instrumen 

pembelajaran strategi metakognitif, tiga instrumen yang memenuhi syarat 

valid, praktis, dan efektif: Rencana Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa, dan 

Materi Pengajaran Mahasiswa. 

Hasil penelitian Lucky Agustina (2012) menunjukkan (1) aktivitas 

siswa melakukan strategi metakognitif dikategorikan sangat aktif karena siswa 

sudah melakukan lebih dari 7 aktivitas metakognitif, hal ini dikarenakan guru 

selalu membimbing siswanya untuk melakukan strategi metakognitif; (2) 

Ketuntasan belajar siswa telah melampaui batas ketuntasan klasikal, yakni 

lebih dari 70%. 23,1% siswa yang tidak lulus ini disebabkan oleh  banyak yang 

terkecoh dan tidak teliti dalam mengerjakan tes akhir, serta banyak yang tidak 

mengumpulkan evaluation sheet yang pertama; (3) Untuk respon siswanya 

dikategorikan sangat positif karena lebih dari 80%. 

Hasil penelitianDian Noviar dan Dwi Reni Hastuti (2015) menunjukkan 

bahwa (1) model Problem Based Learning berbasis Scientific Approach secara 

signifikan meningkatkan hasil belajar biologi pada ranah kognitif siswa dengan 

ditunjukkan p-value sebesar  0,001 < 0,05. (2) modelProblem Based Learning 
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berbasis Scientific Approach secara signifikan meningkatkan hasil belajar 

biologi pada ranah afektif siswa dengan ditunjukkan p-value sebesar 0,029 < 

0,05. (3) modelProblem Based Learning berbasis Scientific Approach secara 

signifikan meningkatkan hasil belajar biologi pada ranah psikomotor siswa 

dengan ditunjukkan p-value sebesar  0,000 < 0,05. 

Hasil penelitian Zubaidah Amir (2017) menunjukkan (1) tidak terdapat 

perbedaan penggunaan strategi metakognitif dalam pembelajaran matematika 

pada siswa di kedua sekolah; (2) untuk penggunaan strategi metakognisi oleh 

guru kategori “jarang dilakukan”. 

Hasil penelitian Dyah Werdiningsih (2015) adalah (1) siswa  SD  

menggunakan strategi metakognitif dengan  intensitas  rendah  dengan  rata-

rata  penggunaan  di  bawah  skala 2,45; (2) penggunaan strategi metakognitif  

dalam belajar keempat  keterampilan  berbahasa  Indonesia saling  

berinterkorelasi  satu dengan lain (r = 0,980, p<0,01 ; dan  (3)  terdapat  

pengaruh tingkat  pendidikan  terhadap  penggunaan strategi metakognitif 

(sig=0.00, <p0,05). 

C. Kerangka Berpikir 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil akhir 

dari proses belajar yang dapat diamati pada diri peserta didik setelah 

melakukan pembelajaran. Hasil belajar diperoleh dari setiap proses belajar 

yang dilaksanakan oleh peserta didik. Apabila hasil belajarnya baik maka 

peserta didik dapat dikatakan telah memahami materi pembelajaran, sebaliknya 
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jika hasil belajar kurang baik maka dapat dikatakan peserta didik belum 

memahami materi pembelajaran. 

Permasalahan yang ditemukan penulis adalah pembelajaran masih 

bersifat teacher centered, sehingga peserta didik kurang terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran, ini tampak dari kurangnya kemampuan peserta didik 

untuk berbicara tentang pemikirannya dan melaporkan kembali proses 

berpikirnya. Inilah salah satu penyebab yang menjadikan pembelajaran kurang 

bermakna sehingga hasil belajar kurang memuaskan. 

Model problem based learning merangsang peserta didik untuk aktif 

dalam pembelajaran, karena peserta didik mengkonstruksi sendiri pengetahuan 

yang mereka dapatkan, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Untuk 

melatih kesadaran berpikir peserta didik, problem based learning perlu 

dikombinasikan dengan strategi yang melatih kesadaran berpikir. 

Salah satu strategi yang tepat untuk melatih kesadaran berpikir adalah 

strategi metakognitif. Strategi metakognitif merupakah cara untuk 

meningkatkan kesadaran mengenai proses berpikir yang digunakan untuk 

mengontrol aktivitas kognitif, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Jadi 

dalam hal ini strategi metakognitif ditanamkan dalam kegiatan pembelajaran 

yaitu pada model problem based learning. 

Berdasarkan uraian tersebut diduga jika dengan penggunaan problem 

based learning berstrategi metakognitif dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada sub konsep mekanisme 
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pernapasan manusia di Kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Sindangkasih Kabupaten 

Ciamis Tahun Ajaran 2018/2019. 

D. Hipotesis 

Ho : Tidak terdapat pengaruh model problem based learning berstrategi 

metakognitif terhadap hasil  belajar peserta didik  pada sub konsep 

mekanisme pernapasan manusia di Kelas XI MIPA SMAN 1 

Sindangkasih, Kab. Ciamis tahun ajaran 2018/2019. 

Ha : Terdapat pengaruh model problem based learning berstrategi 

metakognitif terhadap hasil  belajar peserta didik  pada sub konsep 

mekanisme pernapasan manusia di Kelas XI MIPA SMAN 1 

Sindangkasih, Kab. Ciamis tahun ajaran 2018/2019. 

 

 


