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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Kajian Teoretis 

1. Self-Regulated Learning 

a. Pengertian Self-Regulated Learning  

Self-regulated learning (SRL) dapat diistilahkan dengan 

kemandirian belajar, juga sebagai regulasi diri. Menurut Pintrich, 

dalam Fasikhah (2013) “SRL merupakan kegiatan dimana individu 

yang belajar secara aktif, menyusun, menentukan tujuan belajar, 

merencanakan dan memonitor, mengatur dan mengontrol kognisi, 

motivasi prilaku serta lingkungannya untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan”. Zimmerman berpendapat, dalam Kristiyani 

(2016:12) “Regulasi diri merupakan proses dimana siswa 

mengaktifkan dan memelihara kognisi, perilaku, dan memengaruhi 

pencapaian tujuan secara sistematis”. Bandura dalam Fasikhah (2013) 

mendefinisikan SRL sebagai suatu keadaan dimana individu yang 

belajar sebagai pengendali aktivitas belajarnya sendiri, memonitor 

motivasi, tujuan akademik, mengelola SDM dan benda, serta menjadi 

perilaku dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam 

proses belajar. Ormrod dalam Kristiyani (2016:13) mengatakan 

bahwa “SRL merupakan suatu proses dan spirit yang dapat diubah 

melalui pelatihan”.  
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Menurut Nurhayati (Yuliasari, 2017) “kemandirian belajar 

adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki hasrat bersaing 

untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan 

berinisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki 

kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugas, dan bertanggung 

jawab atas apa yang dilakukannya”. Menurut Zimmerman (Puspita, 

2018) menyatakan salah satu aspek mental yang sangat menentukan 

keberhasilan mengaktualisasi potensi diri adalah self-regulated 

learning. Lalu pandangan dari Eggen & Kauchak (Yoenanto, 2010) 

menyatakan bahwa “SRL adalah proses untuk menerima tanggung 

jawab dan mengontrol belajarnya sendiri”. 

 (Puspita, 2018) menyatakan bahwa, 

SRL membuat pelajar mampu mengobservasi dan 

mengevaluasi cara belajar mereka menjadi efektif, bisa 

memonitor diri, dan merancang strategi belajar mereka sendiri. 

Siswa yang belajar dengan regulasi diri bukan hanya tahu 

tentang apa yang dibutuhkan oleh setiap tugas, tetapi mereka 

juga dapat menerapkan strategi yang dibutuhkan. Strategi 

belajar mandiri yang cocok dengan karakteristik individu akan 

memengaruhi efektifitas proses belajar seseorang.  

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa self-regulated 

learning adalah keterampilan dalam diri individu untuk 

merugulasikan dirinya sehingga melakukan usaha sadar dalam 

mengatur dirinya untuk belajar mulai dari mempunyai motivasi agar 

terus belajar sepanjang hidupnya, menetapkan tujuan, merencanakan, 

memantau, mengevaluasi hasil belajar dirinya secara terus menerus 

sehingga tercapai tujuannya. 
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b. Karakteristik Self-regulated learning  

Menurut Zimmerman (2008), karakteristik SRL yaitu: 

1) Siswa menyadari proses regulasi diri mereka dan bagaimana 

proses tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi 

akademik mereka 

2) Siswa melakukan proses pemberian umpan balik pada diri sendiri 

selama proses belajar dan memonitor efektivitas dari metode atau 

strategi yang telah mereka lakukan 

3) Memiliki komponen motivasi 

 

Berdasarkan karakteristik SRL tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa karakteristik peserta didik yang memiliki SRL 

yaitu, harus mengetahui cara mereka meregulasi dirinya, bagaimana 

strateginya, dan memiliki motivasi tinggi dalam belajar.  

c. Faktor-faktor yang Memengaruhi Self-regulated learning 

Meskipun self-regulated learning merupakan regulasi belajar 

siswa secara mandiri, para peneliti juga berpendapat bahwa peserta 

didik perlu dibantu untuk meregulasikan belajar mereka dalam cara-

cara yang lebih efektif. Dengan demikian, Boekaerts; Butler & Winne, 

dalam McDevitt & Ormrod, 2010; Paris, 2001; Whipp & Chiarelli, 

2004 (Kritiyani, 2016:43) “self-regulated learning dapat timbul 

karena pengaruh dari dalam diri individu sendiri maupun karena 

faktor-faktor di luar diri individu”, faktor-faktor tersebut adalah:  

1) Faktor Internal 

a) Pengetahuan 

Pengetahuan yang dimaksud adalah peserta didik 

mengetahui pengetahuan tentang diri mereka sendiri, 
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mengetahui bagaimana cara mereka belajar supaya efektif, 

misalnya bagaimana gaya belajar yang cocok dengan keadaan 

diri mereka, materi pelajaran apa yang dirasakan mudah dan 

sulit bagi mereka, serta bagaimana mengatasi hal-hal sulit ketika 

sedang belajar. Pengetahuan tentang diri sendiri dan hal-hal 

penting di sekitar diri pelajar ini memberi kontribusi besar bagi 

kemampuan SRL mereka. 

b) Motivasi 

Pelajar yang memiliki kemempuan regulasi diri yang 

baik lebih termotivasi untuk belajar dibanding mereka yang 

kurang mampu meregulasi diri. Mereka berminat pada proses 

mempelajari sesuatu. Semakin besar minat pelajar pada 

kegiatan belajar semakin besar juga kesempatan peserta didik 

tersebut untuk meningkatkan kemampuan regulasi diri dalam 

belajar. 

c) Kemauan 

Kemauan atau tekad yang tinggi untuk belajar akan 

membuat peserta didik mampu memprioritaskan belajarnya 

dari berbagai gangguan ketika belajar. Misalnya mereka tetap 

mengerjakan tugas sekolah padahal ada film yang sangat seru 

untuk ditonton kala itu. Peserta didik yang memiliki kemauan 

keras akan memiliki kemampuan SRL yang tinggi. 
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d) Jenis Kelamin 

Hasil penelitian membuktikan bahwa menurut 

Matthews, Ponitz, & Morrison (Kristiyani, 2016:45), “anak 

perempuan lebih menunjukkan penggunaan strategi SRL 

dibandingkan anak laki-laki”. Ablard & Lipschultz (Kritiyani, 

2016:45) “anak perempuan lebih banyak menggunakan 

strategi SRL dibanding anak laki-laki, terutama dalam regulasi 

personal atau mengoptimalkan lingkungan dan bertahan dalam 

proses belajar”. Jadi jenis kelamin memengaruhi bagaimana 

cara regulasi dan tingkat regulasi pada peserta didik. 

e) Faktor Kemampuan/Kecerdasan 

Menurut Purdie & Hattie (Kristiyani, 2016:45), “Siswa 

yang berprestasi menunjukkan penggunaan yang lebih banyak 

dalam strategi SRL”.  Law, Chan, & Sachs (Kristiyani, 

2016:46) mengatakan “peserta didik berprestasi cenderung 

lebih memandang belajar sebagai aktivitas konstruktif dan 

lebih banyak menggunakan SRL, sedangkan siswa yang 

berprestasi rendah cenderung mempercayai bahwa belajar 

dengan mengingat merupakan cara terbaik untuk mencapai 

prestasi dan tidak menggunakan strategi”. 
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2)  Faktor Eksternal 

Walaupun SRL terkesan hal benar-benar berasal dari dalam 

diri peserta didik tenyata terdapat faktor-faktor eksternal yang 

sangat dekat dengan aktivitas belajarnya, yaitu: 

a) Faktor Keluarga 

Nasehat, motivasi yang berasal dari orang tua, orang-

orang terdekat yang kita sayangi, sangat memengaruhi 

perkembangan SRL, karena semakin besar motivasi yang 

diberikan maka semakin besar pula peserta didik melakukan 

belajar berdasarkan regulasi diri. Menurut Abar, Carter, & 

Winsler (Kristiyani, 2016:47) “keterlibatan orang tua dalam 

pendidikan terbukti meningkatkan kemampuan regulasi diri 

peserta didik dalam belajar”. Selaras dengan pendapat Hoover, 

Dempsey (Kristiyani, 2016:48) “keterlibatan orang tua dalam 

pendidikan anaknya terbukti berkorelasi positif dengan sikap 

positif peserta didik terhadap PR dan pembelajaran di sekolah, 

kebiasaan belajar yang efektif serta kemampuan meregulasi 

diri”. 

b) Faktor Sekolah 

Sekolah merupakan salah satu tempat peserta didik 

dalam belajar dan mengasah keterampilan SRL yang 

dimilikinya. Adapun aspek yang disekolah meliputi suasana 

pembelajaran dikelas dan hubungan antara guru dan peserta 
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didik. Menurut Butler & Winne dalam McDevitt & Ormrod; 

Pintrich, Roeser, & De Groot; Paris & Paris (Kristiyani, 2016: 

49) “peserta didik dalam kelas dengan suasana belajar yang 

menarik, dimana guru menjelaskan dengan baik, memberi 

kesempatan untuk memilih tugas belajar sendiri, dan bekerja 

sama dengan peserta didik lain, maka semakin nampak 

penggunaan SRLnya”.  

c) Faktor Teman Sebaya 

Karena peserta didik juga makhluk sosial maka 

membutuhkan interaksi apalagi dengan teman sebayanya. 

Menurut Zimmerman & Cleary (Kristiyani, 2016:53) “pada 

masa remaja, kepercayaan pada kemampuan sendiri, yang 

merupakan bagian dari SRL, sangat dipengaruhi oleh perilaku 

dan umpan balik dari orang-orang penting di sekitar peserta 

didik, seperti teman sebaya”. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang memengaruhi peserta didik bukanlah hanya 

semata-mata yang berasal faktor internal saja melainkan 

dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yang saling memengaruhi 

satu sama lain dalam mencapai keterampilan SRL. 

d. Aspek-Aspek Self-regulated learning 

Menurut Pintrich dan Groot (1990), self-regulated learning 

meliputi: 
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1) Motivasi dalam SRL 

 

Motivasi dalam self-regulated learning yaitu dimana 

peserta didik mempunyai kemauan atau dorongan yang tinggi 

untuk melakukan sesuatu. Menurut Pintrich dan Schrauben dalam 

Kristiyani (2016:22) “motivasi siswa nampak dari pilihan siswa 

untuk terlibat dalam aktivitas tertentu dan intensitas dari usaha 

dan ketekunannya terhadap aktivitas tersebut”. Motivasi dalam 

SRL meliputi: 

a) Efikasi Diri 

Menurut Betz & Hackett dalam Yoenanto (2010) 

“efikasi diri mengacu pada keyakinan dan kemampuan dari 

individu untuk berhasil melaksanakan tugas-tugas atau 

perilaku yang diharapkan”.   

b) Nilai Instrinsik 

Keinginan atau pemikiran dari dalam diri seseorang 

yang memengaruhi dirinya sendiri. Menurut Yusri (2010) 

“pengukuran untuk melihat keterlibatan dalam pembelajaran 

disebabkan keinginan dari dalam diri peserta didik”.  

c) Test Anxiety 

Yaitu keadaan perasaan peserta didik yang tidak 

menyenangkan, sehingga memengaruhi pikiran dan 

perilakunya saat belajar. Menurut Pintrick dalam Yusri (2010) 

“faktor kebimbangan ujian meliputi kognitif dan emosi, 

komponen kognitif merujuk kepada pemikiran negatif pelajar 
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yang mengganggu seperti takut menghadapi ujian, tidak 

mampu menjawab sepenuhnya saat ujian”. 

2) Strategi SRL 

a) Penggunaan Strategi Kognitif 

Yaitu cara yang dilakukan peserta didik dalam belajar. 

Menurut Kritiyani (2016:25) “komponen strategi kognitif 

merupakan tindakan nyata yang digunakan siswa untuk 

belajar, mengingat, dan memahami materi”. 

b) Self-Regulation 

Yaitu kemampuan dimana pesrta didik dapat mengatur 

dan mengontrol perilakunya sendiri. Menurut Schunk dan 

Zimmerman dalam Kristiyani (2016) “regulasi diri merupakan 

penggunaan suatu proses yang mengaktivasi pemikiran, 

perilaku dan perasaan yang terus menerus dalam upaya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 

Dari uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa aspek-

aspek SRL yang harus dimiliki oleh peserta didik mulai dari motivasi 

dan strategi SRL dalam belajar dapat dilatih dalam kegiatan belajar 

pembelajaran dalam kelas ataupun luar kelas sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan SRL peserta didik. 
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2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah proses untuk mengetahui hal yang sebelumnya 

tidak diketahui. Yaitu memeroleh informasi baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Sehingga terjadi perubahan pola pikir, 

tingkah laku sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Pada umunya 

masyarakat mengartikan belajar hanya kegiatan yang dilakukan 

pendidik dan peserta di sekolah saja. Ternyata pengertian belajar 

sangatlah luas, tidak hanya yang berkaitan dengan lingkungan sekolah 

tetapi juga dengan lingkungan luar sekolah. Piaget (Wisudawati, 

2014:46) mengatakan bahwa “belajar adalah proses perubahan 

konsep, peserta didik selalu membangun konsep baru memulai 

asimilasi dan akomodasi skema mereka”. Selain itu menurut (Amri, 

2014:24) “belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku 

sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya”. 

Hilgrad & Bower (Baharudin, 2010:13) menyatakan bahwa 

“belajar memiliki pengertian memeroleh pengetahuan atau menguasai 

pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai 

pengalaman, dan mendapatkan informasi atau menemukan”. George 

Kaluger (Hosnan, 2016:3) berpendapat belajar adalah proses 

membangun pemahaman/pemaknaan terhadap informasi atau 

pengalaman peserta didik”. Menurut (Sudjana, 2011:28) berdasarkan 
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berbagai pendapat ahli mengenai belajar dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang, seperti berubah pengatahuan,pemahaman, sikap dan 

tingkah lakunya, keterampilan, kecakapan, dan kemampuannya, daya 

reaksinya, daya penerimanya, dan lain-lain aspek yang ada pada 

individu.  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, maka dapat disimpulkan 

bahwa, belajar merupakan proses memeroleh pengetahuan dari 

mengobservasi, mendengar, melihat, membaca, mempratekkan, dan 

ditunjukkan dengan adanya perubahan pada peserta didik baik 

perubahan pengetahuan, tingkah laku, pola pikir, keterampilan, yang 

memengaruhi kehidupannya. 

b. Pengertian Mengajar 

Jika terjadi proses mengajar, maka terjadi pula proses 

mengajar, karena belajar menunjukkan pada apa yang harus dilakukan 

seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran, sedangkan 

mengajar yaitu pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai 

pengajar. Usaha pendidik untuk mencitakan suatu lingkungan 

kondusif pada peserta didik agar mendukung berlangsungnya proses 

belajar mengajar. (Putra, 2013:18) “mengajar adalah upaya 

menyampaikan pengetahuan siswa disekolah”. (Rosalin, 2008:27) 

menyatakan “mengajar adalah suatu seni untuk mentransfer 

pengetahuna, keterampilan, dan nilai-nilai yang diarahkan oleh nilai-
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nilai pendidikan, kebutuhan, kondisi lingkungan, dan keyakinan yang 

dimilki oleh guru”. 

Menurut (Sudjana, 2011:29) “mengajar pun pada hakikatnya 

adalah suatu proses, yakni, memberikan bimbingan, mengatur, 

mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga 

dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses 

belajar”. DeQueliy dan Gazali (Slameto, 2015:30) “mengajar adalah 

menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat 

dan tepat”. Pendapat lain tentang dikemukakan oleh Howard, Alvin 

(Slameto, 2015:32) mengajar adalah suatu aktivitas untuk mencoba 

menolong, membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubahan, 

atau mengembangkan skill, attitude, ideals, appreciations, dan 

knowledge.  

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tentang mengajar, 

dapat disimpulkan bahwa mengajar merupakan suatu proses 

pengkondisian suatu lingkungan dalam proses belajar untuk 

menstranfer ilmu pengetahuan, mengasah keterampilan, sikap, agar 

tujuan pembelajaran tercapai.   

c. Pengertian Hasil Belajar 

Keberhasilan pengajaran dapat dilihat dari segi hasil belajar 

yang diperoleh oleh peserta didik. Hasil belajar peserta didik biasanya 

ditunjukkan oleh hasil evaluasi pembelajaran atau hasil tes yang 

dinyatakan dalam berbagai bentuk kriteria penilaian angka. Menurut 



23 

 

(Sudjana, 2016:2) suatu tindakan atau kegiatan untuk melihat sejauh 

mana tujuan-tujuan instruksional telah dapat dicapai atau dikuasai 

oleh siswa dalam bentuk hasil belajar yang diperlihatkan setelah 

mereka menempuh pengalaman belajar/proses belajar-mengajar. 

Nurdyansyah (2018) menyatakan hasil belajar adalah hasil yang telah 

dicapai oleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar yang 

meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dapat 

dinyatakan dengan simbol-simbol angka, huruf, maupun kalimat yang 

mencerminkan kualitas kegiatan individu dalam proses tertentu.  

Hasil belajar menurut Bloom (Sudjana, 2011:46) 

mengklasifikasikan tiga tipe hasil belajar yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Mengutip hasil belajar yang dikemukakan oleh Bloom 

pada buku yang direvisi oleh Anderson pada tahun 2001 bahwa hasil 

belajar ranah kognitif dibagi ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi 

pengetahuan dan dimensi proses kognitif. 

1) Dimensi pengetahuan 

a) Pengetahuan faktual: unsur dasar suatu disiplin ilmu. 

(1) Pengetahuan terminologi 

(2) Pengetahuan bagian detail  

b) Pengetahuan konseptual yaitu saling keterkaitan antara unsur-

unsur dasar dalam struktur yang lebih besar dan semuanya 

berfungsi bersama-sama 

(1) Pengetahuan klasifikasi dan kategori 

(2) Pengetahuan prinsip dan genaralisasi 

(3) Pengetahuan tentang teori, model, dan struktur 

c) Pengetahuan procedural yaitu pengetahuan tentang 

mengerjakan sesuatu  

(1) Pengetahuan keterampilan khusus yang berhubungan 

dengan suatu bidang dan pegetahuan tentang algoritme 

(2) Pengetahuan tekhnik dan metode yang berhubungan 

dengan suatu bidang  
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(3) Pengetahuan kriteria untuk menentukan kapan suatu 

prosedur digunakan 

d) Pengetahuan metakognitif yaitu mencakup pengetahuan 

kognisi dan tentang diri sendiri 

(1) Pengetahuan strategi 

(2) Pengetahuan tugas kognitif  

2) Dimensi proses kognitif 

a) Menghafal yaitu menarik kembali informasi yang tersimpan 

dalam memori jangka panjang 

(1) Mengenali 

(2) Mengingat 

b) Memahami yaitu mengonstruksi makna 

(1)  Menafsirkan 

(2)  Memberikan contoh 

(3)  Mengklsifikasikan 

(4)  Meringkas 

(5)  Menarik inferensi 

(6)  Membandingkan 

(7)  Menjelaskan  

c) Mengaplikasikan yaitu mencakup penggunaan suatu prosedur 

guna menyelesaikan masalah 

(1) Menjalankan 

(2) Mengimplementasikan 

d) Menganalisis yaitu menguraikan suatu permasalahan dan 

menentukan saling keterkaitan antar unsur-unsur tersebut 

(1) Menguraikan 

(2) Mengorganisasi 

(3) Menemukan pesan tersirat 

e) Mengevaluasi yaitu membuat suatu pertimbangan berdasarkan 

kriteria dan standar yang ada 

(1) Memeriksa 

(2) Mengeritik  

f) Membuat yaitu menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu 

bentuk kesatuan 

(1) Membuat 

(2) Merencanakan 

(3) Memproduksi  

 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah hasil akhir setelah melewati kegiatan belajar mengajar berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan adanya perubahan tingkah laku 

menjadi lebih baik yang diraih oleh peserta didik. Hasil akhir yang 
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diamati berupa perubahan peserta didik dalam ranah kognitif, yang 

merujuk kepada Taksonomi Bloom adapun dimensi pengetahuan 

meliputi fakta, konsep, prosedur, serta dimensi kognitif meliputi 

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

(C4), dan mengevaluasi (C5).  

d. Faktor-faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh dua faktor utama 

yakni faktor dari dalam dirinya dan faktor dari luar diri peserta didik 

atau faktor lingkungan. Faktor dari dalam diri peserta didik sangat 

besar pengaruhnya terhadap hasil belajar. Seperti yang dikemukakakn 

oleh Clark (Sudjana, 2011:39) bahwa “hasil belajar peserta didik di 

sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan peserta didik  dan 30% 

dipengaruhi oleh lingkungan”.  Menurut (Amri, 2013:25-26) adapun 

faktornya yaitu: 

1) Faktor Internal adalah faktor yang berada dalam diri 

individu yang sedang belajar, meliputi: faktor jasmaniah 

(kesehatan dan cacat tubuh), faktor psikologis (intelegensi, 

perhatian, minat, bakat, motif, kematangan , dan kelelahan) 

2) Faktor Eksternal adalah faktor yang berada diluar individu 

yang sedang belajar, meliputi: faktor keluarga (cara orang 

tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, 

keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar 

belakan kebudayaan). Faktor sekolah (metode mengjar, 

kurikulum, relasi antar guru dan siswa, disiplin sekolah, 

pelajaran, waktu, standar pelajaran, keadaan gedung, 

metode belajar, dan tugas rumah). Faktor masyarakat 

(kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, bentuk 

kehidupan dalam masyarakat, media massa).  

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang memengaruhi hasil belajar peserta didik tidak hanya 
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dipengaruhi dari dalam diri peserta didik tetapi dipengaruhi juga oleh 

faktor lingkungan. Dari setiap bagian-bagian faktor tersebut saling 

berinteraksi dan saling memengaruhi peserta didik dalam mencapai 

hasil belajarnya. 

3. Model Problem Based Learning 

a. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan rumah atau kesatuan utuh 

pembelajaran yang sudah mencakup pendekatan, strategi, dan 

metode yang dikemas dalam bentuk sintaks atau tahapan khusus. 

Menurut (Wisudawati, 2014:48) model pembelajara merupakan 

“kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran”. Istilah model pembelajaran menurut Joyce & 

Weil (Sutikno, 2014: 57) “yaitu untuk menunjukkan sosok utuh 

konseptual dari aktivitas belajar mengajar yang secara keilmuan 

dapat diterima dan secara operasional dapat dilakukan”.  

Menurut (Amri, 2013:34) “model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajran dikelas atau pembelajaran dalam 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran 

termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan 

lain-lain”. Lalu Model pembelajaran menurut (Hosnan, 2014:337) 

“adalah kerangka konseptual/operasional yang melukiskan prosedur 
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yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentudan berfungsi sebagai pedoman bagi 

para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas 

pembelajaran”. 

Berdasarkan pernyataan para ahli mengenai model 

pembelajaran maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah suatu kerangka yang sudah sitematis, terstruktur, berupa 

paket utuh yang didalamnya sudah terdapat pendekatan, strategi, dan 

metode pembelajaran dan terdapat sintaks atau tahapan 

pembelajarannya, yang digunakan sebagai pedoman pendidik untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

b. Model Problem Based Learning 

Model Problem Based Learning adalah salah satu model 

pembelajaran yang sesuai diterapkan dalam kurikulum 2013. Sani 

(2015:127) mengatakan bahwa “PBL berlandaskan teori 

konstruktivisme, peserta didik mengkonstruksi pengetahuan dengan 

lingkungannya, menuntut peserta didik untuk aktif melakukan 

penyelidikan dan guru berperan sebagai fasilitator”. Barrows 

(Istiningrum, 2017) medefinisikan “PBL sebagai pembelajaran yang 

dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada siswa”. Menurut 

Subagio (dalam Darmawati, 2014) “pembelajaran PBL berfokus 

pada penyajian masalah, kemudian peserta didik diminta mencari 
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pemecahannya melalui serangkaian penelitian berdarkan teori, 

konsep, prinsip, yang dipelajarinya dari berbagai bidang ilmu”.   

Arends (Hosnan, 2014:259) mengatakan bahwa “PBL adalah 

model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada 

masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya 

sendiri, menumbuhkembangkan keterampilan yang lebih tinggi, 

memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri”. 

Menurut (Wisudawati, 2014:88) “PBL digunakan untuk mendukung 

pola berpikir tingkat tingkat tinggi (higher-order thingking) dalam 

situasi yang berorientasi masalah, termasuk belajar how to learn”.  

Barrows & Kelson dalam Amir (2015:21) berpendapat bahwa: 

PBL adalah kurikulum dan proses pembelajaran, dalam 

kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut 

peserta didik mendapatkan pengetahuan yang penting, 

membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan 

memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan 

berpartisipasi dalam tim, proses pembelajarannya 

menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan 

masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan 

dalam karier dan kehidupan sehari-hari. 

 

Rumusan dari Dutch dalam Amir (2015: 21) menyatakan bahwa: 

PBL merupakan metode instruksional yang menantang 

peserta didik agar belajar untuk belajar, bekerja sama dalam 

kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. 

Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan 

serta kemampuan analisis peserta didik dan inisiatif atas 

materi pelajaran, PBL mempersiapkan peserta didik untuk 

berpikir kritis dan analitis untuk mencari serta menggunakan 

sumber pembelajaran yang sesuai. 

 

Jadi berdasarkan beberapa pengertian PBL tersebut, maka 

penulis menyimpulkan bahwa PBL adalah suatu model 
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pembelajaran yang berdasarkan masalah yang baik seperti  

kemudian peserta didik diminta mencari pemecahannya melalui 

serangkaian penelitian berdarkan teori, konsep, prinsip, yang 

dipelajarinya dengan cara menyusun pengetahuannya sendiri, 

menumbuhkembangkan keterampilan, memandirikan peserta didik, 

dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Masalah yang baik yaitu 

yang memberikan umpan balik untuk di evaluasi efektivitas 

pengetahuan, penalaran, mengaitkan rasa keingintahuan, harus 

menumbuhkan dugaan argumentasi misalnya, masalah yang 

memerlukan pengetahuan fisiologis, anatomi. Proses 

pembelajarannya menggunakan strategi belajar sendiri serta 

memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim, keterampilan untuk 

memecahkan masalah sehingga mengasah keterampilan SRL peserta 

didik dan diharapkan terbiasa dan berguna dalam karier dan 

kehidupan sehari-harinya.  

c. Sintaks Model Problem Based Learning 

Menurut (Arends, 2012:411) terdapat lima sintaks untuk 

Problem Based Learning. Kelima sintaks sudah termasuk 

bagaimana saja kegiatan guru disetiap masing-masing fasenya, yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 2 

Sintaks Problem Based Learning 

No. Fase Kegiatan Guru 

1. Mengorientasikan 

peserta didik pada 

Membahas tujuan pembelajaran, 

Menyajikan permasalahan, 

memaparkan kebutuhan logistik untuk 
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No. Fase Kegiatan Guru 

masalah (orient student 

to the problem) 

pembelajaran, memotivasi peserta didik 

untuk terlibat aktif 

2. Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

belajar (organize 

student for study) 

Membantu peserta didik dalam 

mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar/ penyelidikan untuk 

menyelesaikan permasalahan 

3. Membantu peserta didik 

dalam melakukan 

investigasi (assist 

independent and group 

investigation) 

Mendorong peserta didik untuk 

memperoleh informasi yang tepat, 

melaksanakan penyelidikan, dan 

mencari penjelasan solusi. 

4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

(develop and present 

article and exhibits) 

Membantu peserta didik merencanakan 

dan menyiapkan produk yang tepat dan 

relevan, seperti laporan, rekaman video, 

dan sebagainya untuk keperluan 

penyampaian hasil 

5. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

penyelidikan (analyze 

and evaluate the 

problem-solving 

process) 

Membantu peserta didik melakukan 

refleksi terhadap penyelidikan dan 

proses yang mereka lakukan. 

Sumber: (Arends, 2012: 411) 

Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan tersebut, 

diharapkan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan Self-

regulated learning dan hasil belajar peserta didik setelah dilakukan 

pembelajaran. 

d. Kelebihan dan Kelemahan Model Problem Based Learning 

Problem based learning mempunyai kelebihan. Putra 

(2013:82) menyebutkan bahwa kelebihan PBL yaitu: 

1) Peserta didik lebih memahami konsep  

2) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam memecahkan 

masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih 

tinggi 

3) Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh 

peserta didik, sehingga pembelajaran lebih bermakna 
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4) Peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran, karena 

masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan 

kehidupan nyata. Hal ini bisa meningkatkan motivasi dan 

ketertarikan siswa terhadap yang dipelajarinya 

5) Menjadikan peserta didik lebih mandiri, mampu memberi 

aspirasi dan menerima pendapat orang lain, serta menanamkan 

sikap sosial yang positif dengan peserta didik lain 

6) Pengkondisian peserta didik dalam belajar berkelompok yang 

saling berinteraksi terhadap pembelajar dan temannya, sehingga 

pencapaian ketuntasan belajar peserta didik dapat diharapkan 

7) PBL diyakini pula dapat menumbuhkembangkan kemampuan 

kreativitas siswa, baik secara individual maupun berkelompok, 

karena hampir setiap langkahnya menuntut keaktifan peserta 

didik. 

 

Selain memiliki kelebihan PBL juga memiliki beberapa 

kelemahan, yaitu: 

1) Bagi peserta didik yang malas, tujuan tidak dapat tercapai 

2) Membutuhkan banyak waktu dan dana 

3) Tidak semua mata pelajaran bisa diterapkan dengan PBL  

 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahan 

karena tidak semua mata pelajaran, kondisi, situasi, dan aspek 

lainnya mendukung semua model pembelajaran agar berjalan baik. 

Dari setiap kelebihan tersebut kita dapat menutupi segala 

kekurangan yang ada dan bisa membuat model pembelajaran 

menjadi lebih baik.  

e. Manfaat Model Problem Based Learning 

Amir (2015:27) menyatakan beberapa manfaat dari problem 

based learning, yaitu: 

1) Menjadi lebih ingat dan meningkatkan pemahamannya atas 

materi belajar 

2) Meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan 
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3) Mendorong untuk berpikir 

4) Membangun kerja tim, kepemimpinan, dan keterampilan sosial 

5) Membangun kecakapan belajar (life-long learning skills) 

6) Memotivasi pemelajar  

 

       4. Deskripsi Materi Virus 

a. Pengertian Virus 

Campbell (2010:412), menyatakan bahwa:  

Bahasa latin virus yaitu virulae/virion yang berarti racun, 

karena virus mampu menyebabkan berbagai macam penyakit 

dan dapat menyebar di antara organisme, virus berada di 

wilayah abu-abu antara bentuk kehidupan dan zat kimiawi. 

Virus partikel penginfeksi yang terdiri atas asam nukleat 

berselubung protein da nada beberapa yang dilindungi 

membrane luar. Frase paling sederhana yang baru-baru ini 

digunakan oleh peneliti untuk menjabarkan virus adalah virus 

menjalani hidup pinjaman.  

 

Hidup pinjaman berarti virus hanya hidup, bereproduksi, 

melakukan metabolisme pada sel inangnya saja. Berbeda dengan 

organisme lain yang dapat tumbuh dan berkembang biak pada media 

mati. 

Menurut Sujudi (1993:243), mengenai virus adalah: 

Virus adalah parasit tingkat genetis, mikroorganisme terkecil. 

Virus menempati tempat khusus, bukan hanya karena 

strukturnya sederhana dan ukurannya yang sangat kecil 

sehingga tak dapat dilihat dengan mikroskop biasa, tetapi juga 

karna sifat-sifatnya yang khusus. Asam nukleat virus bisa 

terdiri dari RNA atau DNA, virus tidak memilki ribosom, 

mitokondria atau organel lainnya untuk membentuk protein 

dan energi. 

 

b. Ciri-Ciri Virus 

Virus memiliki ciri-ciri khusus. Menurut Lwoff dalam Sujudi 

(1993:243), ciri-ciri khusus virus adalah: 
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1) Bahan genetik virus terdiri dari asam ribonukleat (RNA) atau 

asam deoksiribonukleat (DNA), akan tetapi tidak terdiri dari 

kedua jenis asam nukleat sekaligus, hanya terdapat salah satu 

saja. 

2) Struktur virus secara relatif sangat sederhana, yaitu terdiri dari 

pembungkus yang mengelilingi/melindungi asam nukleat 

3) Virus dapat bereproduksi hanya dalam sel hidup, yaitu dalam 

nucleus, sitoplasma, atau dalam kedua-duanya dan tidak 

melakukan metabolism jika berada di luar sel hidup 

4) Virus tidak mempunyai informasi genetik yang dapat digunakan 

untuk sintesis energy berpotensi tinggi 

5) Virus tidak membelah diri dengan cara pembelahan biner. 

Partikel virus baru dibentuk dengan suatu proses biosintesis 

majemuk yang dimulai dengan pemecahan suatu partikel virus 

infektif menjadi lapisan protein pelindung dan komponen asam 

nukleat infektif 

6) Virus menginfeksi sel menggunakan ribosom sel inang untuk 

keperluan metabolismenya 

7) Partikel virus lengkap disebut virion dan terdiri dari inti asam 

nukleat yang dikelilingi lapisan protein yang disebut kapsid. 

 

c. Struktur Virus 

Virus yang paling kecil berdiameter hanya 20 nm, lebih kecil 

dari pada ribosom. Virus terbesar yang diketahui hanya berdiameter 

beberapa ratus nanometer, nyaris tidak tampak pada mikroskop 

cahaya. 

Gambar 2.1 

Struktur Virus 

Sumber: Campbell (2010:414) 
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Virus tersusun atas asam nukleat berselubung protein dan 

beberapa virus dilindungi oleh membran. Menurut Campbell 

(2010:413) penyusun virus yaitu:  

1) Genom virus 

Virus disebut virus DNA atau virus RNA, sesuai 

dengan jenis asam nukleatnya, genom biasanya 

diorganisasi menjadi satu molekul asam nukleat lurus atau 

melingkar, walaupun genom dari sejumlah virus terdiri atas 

banyak molekul asam nukleat. Virus terkecil yang 

diketahui hanya memiliki empat gen dalam genomnya, 

sedangkan yang terbesar memiliki beberapa ratus sampai 

seribu gen. sebagai pembandingnya, genom bakteri 

mengandung sekitar 200 sampai beberapa ribu gen.  

 

2) Kapsid 

Selubung protein yang menyelubungi genom virus 

disebut kapsid. Kapsid tersusun atas kapsomer. Kapsid ada 

yang berbentuk seperti batang, polihedral, dll, tergantung 

tipe virusnya. Contohnya seperti virus mosaik yang 

berbentuk batang. Kapsid yang yang paling kompleks 

ditemukan pada virus-virus yang menginfeksi bakteri atau 

disebut beakteriofag.  

 

Kapsid melindungi asam nukleat dan memfasilitasi 

pengikatan virus pada sel inang, dalam sel asam nukleat virus 

mengambil enzim inang untuk menjalankan fungsi replikasi virus.  

d. Replikasi Virus 

Virus memilki struktur tubuh yang sangat sederhana 

dibandingankan dengan bakteri, jamur, protista, dan makhluk lainnya. 

Virus tidak memiliki alat untuk melakukan reproduksi sendiri. Untuk 

dapat bereproduksi virus memerlukan inang, seperti bakteri, 

tumbuhan, hewan, dan manusia untuk berkembangbiak. 
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Virus melakukan reproduksi dengan cara replikasi, yaitu 

dengan siklus litik dan siklus lisogenik. 

1) Siklus Litik 

Siklus litik diakhiri dengan pecahnya sel inang untuk 

melepaskan fag-fag baru atau yang disebut dengan lisis. Adapun 

tahapan siklus litik dengan inangnya berupa bakteri, yaitu: 

a) Tahap adsorpsi, yaitu tahap dimana ekor virus menempel 

pada dinding sel bakteri. 

b) Tahap injeksi, yaitu terjadi injeksi DNA virus ke dalam sel 

bakteri. 

c) Tahap sintesis, yaitu DNA virus yang telah diinjeksi 

mengandung enzim lisozim dan menghancurkan DNA 

bakteri, sehingga DNA virus akan mengambil alih 

kehidupan. Selanjutnya DNA virus bereplikasi diri dan 

melakukan sintesis protein dari ribosom bakteri yang akan 

diubah menjadi komponen-komponen kapsid seperti kepala, 

ekor, dan serabut ekor. 

d) Tahap perakitan, yaitu tahap perakitan antara kepala, ekor, 

dan serabut ekor menjadi kapsid yang utuh. Genom fag 

dikemas di dalam kapsid saat kepala terbentuk. 
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e) Tahap lepasnya fag/lisis, yaitu enzim lisozim fag melisiskan 

dinding sel bakteri, sel menggembung dan akhirnya pecah 

mengeluarkan fag-fag baru. 

Gambar 2.2 

Siklus Litik 

Sumber: Campbell (2010:416) 

 

2) Siklus Lisogenik 

Jika siklus litik menghancurkan inang namun dalam 

siklus lisogenik virus bereplikasi tanpa menghancurkan sel inang. 

Adapun tahapan siklus lisogenik yaitu: 

a) Tahap adsorpsi, yaitu tahap dimana ekor virus menempel 

pada dinding sel bakteri. 

b) Tahap injeksi, yaitu terjadi injeksi DNA virus ke dalam sel 

bakteri. 
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c) Tahap penggabungan, yaitu penggabungan DNA virus dan 

DNA bakteri 

d) Tahap pembelahan, yaitu fag yang bergabung dengan DNA 

bakteri disebut dengan profag. Karena DNA virus bergabung 

dengan DNA bakteri sehingga apabila bakteri melakukan 

replikasi, maka profag juga ikut bereplikasi. Jika sel bakteri 

mengalami pembelahan, maka dua anakan sel bakteri yang 

mengandung profag tersebut juga megalami pembelahan. 

Sehingga jumlah profag akan sama dengan jumlah sel 

bakteri. 

e) Tahap sintesis, yaitu profag memisahkan diri dan merusak 

DNA bakteri pada kondisi lingkungan tertentu dan 

menggantikan DNA bakteri dengan DNA virus untuk 

melakukan sintesis protein. 

f) Tahap perakitan, yaitu tahap perakitan kapsid-kapsid virus 

yang utuh untuk selanjutnya diisi dengan DNA hasil 

replikasi, dan selanjutnya membentuk virus-virus baru. 

g) Tahap pelepasan virus, yaitu dinding-dinding sel bakteri 

pecah dan virus-virus baru keluar dari sel bakteri. 
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Gambar 2.3 

Siklus Lisogenik 

Sumber: Campbell (2010:416) 

 

e. Peran Virus dalam Kehidupan 

Virus umumnya bersifat patogen bagi makhluk hidup lain, 

tetapi karena pekembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin maju dan canggih, manusia dapat memanfaatkan virus 

menjadi hal yang menguntungkan. Peran virus dalam kehidupan dapat 

menguntungkan dan dapat merugikan, baik bagi manusia, hewan, dan 

tumbuhan. 

1) Peran virus bagi manusia 

Peran virus bagi manusia terbagi menjadi dua yaitu: 

a) Peran virus menguntungkan 
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(1) Memproduksi vaksin 

  Vaksin adalah pathogen yang dilemahkan toksinnya 

sehingga tidak berbahaya lagi, dan jika disuntikkan ke 

dalam tubuh berfungsi untuk memproduksi antibodi, dan 

jika seseorang terkena patogen yang sesungguhnya, 

tubuhnya akan kebal karena telah memiliki antibodi bagi 

patogen tersebut. Contohnya: 

 (a) HBV (Hepatitis B Vaccine) untuk mencegah penyakit 

kuning 

 (b) HZV (Varicella Zoster Vaccine) untuk mencegah 

penyakit cacar air 

(2) Memproduksi antitoksin 

Yaitu misalnya DNA hewan yang mengontrol 

antitoksin terhadap suatu penyakit dipindahkan ke virus 

kepada bakteri tertentu. Sehingga bakteri tersebut akan 

memiliki dan memproduksi antitoksin hewan tersebut. 

Lalu bakteri dibiakkan dan diperolehlah antitoksin yang 

dapat digunakan kedalam tubuh hewan lainnya, yang 

memerlukannya. 

 (3) Memproduksi interferon 

Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh 

sel normal sebagai respon erhadap infeksi virus. 



40 

 

Interferon berfungsi untuk mencegah replikasi virus 

pada sel hospes atau sel inang. 

b) Peran virus merugikan 

(1) Influenza 

Menurut Purwoko (2009:267), yaitu: 

Virus influenza menyerang manusia maupun 

hewan. Terdapat 3 jenis virus influenza, yaitu 

virus influenza tipe A, B, dan C. Virus 

influenza A dapat menyerang manusia ataupun 

hewan, bahkan sampai menyebabkan kematian. 

Virus influenza B dan C hanya menyerang 

manusia. 

 

Nama virus penyebab influenza adalah   

Orthomyxovirus. Influenza atau flu dapat ditularkan 

melalui udara dan masuk ke dalam alat pernapasan. 

Upaya pencegahan yang bisa dilakukan agar terhindar 

dari penyakit flu yaitu dengan cara makan makanan yang 

bergizi tinggi untuk menambah kekebalan tubuh dan 

istirahat yang cukup. 

(2) Flu burung 

Menurut Purwoko (2009:269), yaitu: 

Virus penyebab flu burung adalah virus H5N1. 

Virus H5N1 yang menginfeksi burung bermutasi 

menjadi patogenik tinggi, sehingga mampu 

menginfeksi burung dan menyebabkan kematian 

massal burung serta menginfeksi dan membunuh 

manusia. Infeksi dari burung ke manusia melalui 

kontak langsun manusia dengan feces atau cairan 

tubuh burung yang terinfeksi. 
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Pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak 

terkena flu burung yaitu ketika memasak hasil dari 

ungags seperti daging, telur, harus benar-benar matang, 

karena virus ini mati ketika berada di suhu 80°C. lalu 

setelah melakukan kontak langsung dengan unggas 

segera mandi atau mencuci tangan dengan sabun atau 

antiseptik, makan makanan yang bernutrisi tinggi dan 

istirahat yang cukup agar kekebalan tubuh baik. 

(3) Campak 

Virus yang menyebakan campak adalah virus 

morbili terjadi pada kulit lalu muncul bercak merah. 

Biasanya diderita oleh anak-anak. Pencegahan penyakit 

campak dengan melakukan vaksinisasi MMR (Morbili, 

Mumps, Rubella). 

(4) Cacar air 

Virus penyebab cacar air adalah Herpesvirus 

varicellae. Pada saat terserang cacar air penderita 

mengalami demam terbentuk gelembung-gelembung 

pada kulit dan dapat menyerang anak-anak dan orang 

dewasa. 

(5) Polio 

Virus penyebab polio adalah Poliovirus. Upaya 

pencegahannya yaitu dengan melakukan vaksinisasi. 
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(6) Hepatitis 

Penyakit hepatitis dapat menular melalui 

minuman yang terkontaminasi, transfusi darah, dan 

jarum suntik yang tidak steril.  

(7) Ebola 

Virus ebola dapat ditularkan melalui cairan 

tubuh penderita seperti darah, feses, urine, air liur, dan 

keringat. 

(8) Gondong 

Gondong disebabkan oleh virus Rubulavirus. 

Terjadi pada kelenjar parotid yang menyebabkan 

bengkak di belakang telinga. Seorang yang pernah 

terkena penyakit gondong akan mempunyai kekebalan 

terhadap penyakit tersebut. 

(9) Demam berdarah 

Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. 

Tersebar melalui gigitan nyamuk Aides aigepty.  

(10)  AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) 

Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV 

(Humam Immunodeficiency Virus). Penyakit ini 

menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh 

mudah terserang oleh penyakit lain. 
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Virus HIV sensitif terhadap panas dan tidak kuat 

hidup pada suhu di atas 60 derajat celcius. Untuk dapat 

tertular, maka jumlah virus HIV harus cukup banyak. 

HIV terdapat di hampir seluruh cairan tubuh manusia 

seperti keringat, air liur, air mata, darah, cairan sperma, 

cairan vagina. Hanya saja pada keringat, air liur, dan air 

mata tidak cukup tinggi untuk menularkan virus HIV. 

Cairan yang dapat menularkan virus HIV adalah darah, 

cairan sperma, cairan vagina.  

2) Peran virus bagi hewan 

Beberapa virus dapat menyebabkan penyakit pada hewan, 

yaitu: 

a) New castel diseases, penyakit tetelo pada ayam 

b) Rhabdhovirus, penyebab rabies pada anjing, kucing, dan 

monyet 

c) Rous Sarcoma Virus, penyebab penyakit kanker pada ayam 

3) Peran virus bagi tumbuhan 

Beberapa virus dapat menyebabkan penyakit pada 

tumbuhan, yaitu: 

a) Tobacco mosaic virus, penyebab mozaik (bercak kuning) 

pada tembakau 

b) Virus tungro, penyebab penyakit pada tanaman padi 
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c) Tomatto spotted wilt mosaic virus, penyebab penyakit pada 

tomat 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan menggunakan model problem based 

learning terhadap self-regulated learning dilakukan oleh (English & 

Kitsantas, 2013; Kivela & Kivela, 2005; Sungur & Tekkaya, 2006) berhasil 

membuktikan bahwa model pembelajaran mendalam yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan self-regulated learning adalah problem based 

learning. Berdasarkan hasil penelitian Istiningrum (2017) menyimpulkan 

bahwa implementasi PBL dapat meningkatkan SRL. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Azevedo & Cromley, 2004; 

Chung, 2000; Zimmerman, 2008) hasilnya menunjukkan bahwa SRL telah 

terbukti meningkatkan prestasi akademik peserta didik. Dwicky (2015) 

mengatakan bahwa SRL dapat meningkatkan hasil belajar. Menurut 

Mayasari & Adawiah (2015) bahwa model pembelajaran berdasarkan 

masalah atau PBL pada pembelajaran biologi berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar peserta didik. 

C. Kerangka Berpikir 

Self-regulated learning merupakan sebuah keterampilan yang 

mengasah dan membentuk kemandirian belajar peserta didik. Mandiri yang 

dimaksud adalah dapat meregulasikan dirinya dalam belajar mulai dari awal 

belajar yaitu menetapkan tujuan belajar sampai dengan meriview lagi hasil 

belajarnya agar memeroleh hasil belajar yang baik. Self-regulated learning 
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sangat dibutuhkan oleh setiap orang dalam kehidupan terutama peserta didik 

sehingga mereka dapat meningkatkan hasil belajarnya lebih optimal.  

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila peserta didik memahami 

sub konsep yang disampaikan oleh guru, dan dapat dilihat dari nilai hasil 

belajar yang mengacu pada kriteria ketuntasan minimal yang telah 

ditentukan. Guru menggunakan berbagai macam model pembelajaran yang 

mampu membuat peserta didik lebih berperan aktif, mandiri, dan kreatif 

dalam kegiatan belajar mengajar. Diterapkannya model pembelajaran yang 

sesuai dengan sub konsep, kurikulum, diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

Model problem based learning dapat dijadikan alternatif dalam 

pembelajaran biologi, model problem based learning dapat meningkatkan 

SRL dan hasil belajar, karena model pembelajarannya learner centered 

yaitu tanggung jawab pembelajaran ditentukan oleh peserta didik seperti 

mencari solusi dari permasalahan sehingga mereka dituntut bisa 

merencanakan investigasi yang akan dilakukan, belajar secara mandiri, 

bertanggung jawab, dan mampu mengasah keterampilan self-regulated 

learning  yang berguna untuk pekerjaannya nanti, dan dapat mengatasi 

masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Hasil belajar yang baik tidak 

terlepas dari penerapan suatu model pembelajaran yang sesuai. 

Diterapkannya model problem based learning secara tidak langsung dapat 

melatih dan meningkatkan keterampilan self-regulated learning sehingga 

berpengaruh juga pada hasil belajar peserta didik. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka diduga ada pengaruh model 

problem based learning terhadap self-regulated learning dan hasil belajar 

konsep Virus di kelas X MIPA MAN 2 Kota Tasikmalaya tahun ajaran 

2019/2020. 

D. Hipotesis 

Agar penelitian terarah dan sesuai dengan tujuan, maka dirumuskan 

hipotesis atau jawaban sementara sebagai berikut: 

H0 :  Tidak ada pengaruh penerapan Problem Based Learning terhadap   

Self-Regulated Learning dan hasil belajar peserta didik pada konsep 

virus di Kelas X MAN 2 Kota Tasikmalaya. 

Ha : Ada pengaruh penerapan Problem Based Learning terhadap Self-

Regulated  Learning dan hasil belajar peserta didik pada konsep virus 

di Kelas X MAN 2 Kota Tasikmalaya. 

 


