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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) 

Untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, para ahli pembelajaran 

telah menyarankan penggunaan paradigma pembelajaran konstruktivistik untuk 

kegiatan belajar-mengajar di kelas. Dengan perubahan paradigma belajar tersebut 

terjadi perubahan pusat (fokus) pembelajaran dari belajar berpusat pada guru 

kepada belajar berpusat pada siswa. Dengan kata lain, ketika mengajar di kelas, 

guru harus berupaya menciptakan kondisi lingkungan belajar yang dapat 

membelajarkan siswa, dapat mendorong siswa belajar, atau memberi kesempatan 

kepada siswa untuk berperan aktif mengkonstruksi konsep-konsep yang 

dipelajarinya. Kondisi belajar di mana siswa/ mahasiswa hanya menerimamateri 

dari pengajar, mencatat, dan menghafalkannya harus diubah menjadi sharing 

pengetahuan, mencari (inkuiri), menemukan pengetahuan secara aktif sehingga 

terjadi peningkatan pemahaman (bukan ingatan).  

Pembelajaran berbasis masalah (Problem-based learning), selanjutnya 

disingkat PBL, merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat 

memberikan kondisi belajar aktifkepada siswa. PBL adalah suatu model 

pembelajaran yang mellibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui 

tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang 

berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk 

memecahkan masalah (Ward, 2002; Stepien, dkk., 1993).  
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Boud dan felleti, (1997), Fogarty (1997) menyatakan bahwa PBL adalah 

suatu pendekatan dengan membuat konfrontasi kepada pebelajar (siswa/ 

mahasiswa) dengan masalah-masalah praktis, berbentuk ill-structured, atau open 

ended melalui stimulus dalam belajar. PBL memiliki karakteristik-karakteristik 

sebagai berikut: (1) belajar dimulai dengan suatu masalah, (2) memastikan bahwa 

masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa/ mahasiswa, (3) 

mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah, bukan di seputar disiplin ilmu, 

(4) memberikan tanggung jawab yang besar kepada pebelajar dalam membentuk 

dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri, (5) menggunakan 

kelompok kecil, dan (6) menuntut pebelajar untuk mendemontrasikan apa yang 

telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja.  

Berdasarkan uraian tersebut tampak jelas bahwa pembelajaran dengan model 

PBL dimulai oleh adanya masalah (dapat dimunculkan oleh siswa atau guru), 

kemudian siswa memperdalam pengetahuannya tentang apa yang mereka telah 

ketahui dan apa yang  mereka perlu ketahui untuk memecahkan masalah tersebut. 

Siswa dapat memilih masalah yang dianggap menarik untuk dipecahkan sehingga 

mereka terdorong berperan aktif dalam belajar. 

Masalah yang dijadikan sebagai fokus pembelajaran dapat diselesaikan siswa 

melalui kerja kelompok sehingga dapat memberi pengalaman-pengalaman belajar 

yang beragam pada siswa seperti kerjasama dan interaksi dalam kelompok, di 

samping pengalaman belajar yang berhubungan dengan pemecahan masalah 

seperti membuat hipotesis, merancang percobaan, melakukan penyelidikan, 

mengumpulkan data, menginterpretasikan data, membuat kesimpulan, 

mempresentasikan, berdiskusi, dan membuat laporan. Keadaan tersebut 
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menunjukkan bahwa model PBL dapat memberikan pengalaman yang kaya 

kepada siswa. Dengan kata lain, penggunaan PBL dapat meningkatkan 

pemahaman siswa tentang apa yang mereka pelajari sehingga diharapkan mereka 

dapat menerapkannya dalam kondisi nyata pada kehidupan sehari-hari.   

1. Cara Belajar Menggunakan PBL 

PBL merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada kerangka kerja 

teoritik konstruktivisme. Dalam model PBL, fokus pembelajaran ada pada 

masalah yang dipilih sehingga pebelajar tidak saja mempelajari konsep-konsep 

yang berhubungan dengan masalah tetapi juga metode ilmiah untuk memcahkan 

masalah tersebut. Oleh sebab itu, pebelajar tidak saja harus memahami konsep 

yang relevan dengan masalah yang menjadi pusat perhatian tetapi juga 

memperoleh pengalaman belajar yang berhubungan dengan keterampilan 

menerapkan metode ilmiah dalam pemecahan masalah dan menumbuhkan pola 

berpikir kritis. 

Bila pembelajaran yang dimulai dengan suatu masalah, apalagi kalau masalah 

tersebut bersifat kontekstual, maka dapat terjadi ketidaksetimbangan kognitif pada 

diri pebelajar. Keadaan ini dapat mendorong rasa ingin tahu sehingga 

memunculkan bermacam-macam pertanyaan di sekitar masalah seperti “apa yang 

dimaksud dengan....”, “mengapa bisa terjadi....”, “bagaimana mengetahuinya....”, 

dan seterusnya. Bila pertanyaan-pertanyaan tersebut telah muncul dalam diri 

pebelajar maka motivasi instrinsik mereka untuk belajar akan tumbuh. Pada 

kondisi tersebut diperlukan peran guru sebagai fasilitator untuk mengarahkan 

pebelajar tentang “konsep apa yang diperlukan untuk memcahkan masalah”, “apa 

yang harus dilakukan” atau “bagaimana melakukannya” dan seterusnya. Dari 
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paparan tersebut dapat diketahui bahwa penerapan PBL dalam pembelajaran dapat 

mendorong siswa/ mahasiswa mempunyai inisiatif untuk belajar secara mandiri. 

Pengalaman ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari di mana 

berkembangnya pola pikir dan pola kerja seseorang bergantung pada bagaimana 

dia membelajarkan dirinya. 

Arends (2004) menyatakan bahwa ada tiga hasil belajar (outcomes) yang 

diperoleh pebelajar yang diajar dengan PBL yaitu: (1) inkuiri dan keterampilan 

melakukan pemecahan masalah, (2) belajar model peraturan orang dewasa (adult 

role behaviors), dan (3) keterampilan belajar mandiri (skills for independent 

learning). Inkuiri dan keterampilan proses dalam pemecahan masalah telah 

dipaparkan sebelumnya. Siswa yang melakukan inkuiri dalam pembelajaran akan 

menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skill) di 

mana mereka akan melakukan operasi mental seperti induksi, deduksi, klasifikasi, 

dan reasoning. PBL juga bertujuan untuk membantu pebelajar siswa/ mahasiswa 

belajar secara mandiri. 

Pembelajaran PBL dapat diterapkan bila didukung lingkungan belajar yang 

konstruktivistik. Lingkungan belajar konstruktivistik mencakup beberapa faktor 

yaitu (Jonassen dalam Reigeluth (Ed), 1999:218): kasus-kasus berhubungan, 

fleksibelitas kognisi, sumber-sumber informasi, cognitive tools, pemodelan yang 

dinamis, percakapan dan kolaborasi, dan dukungan sosial dan kontekstual. 

Kasus-kasus berhubungan, membantu pebelajar untuk memahami pokok-

pokok permasalahan secara implisit. Kasus-kasus berhubungan dapat membantu 

siswa/ mahasiswa belajar mengidentifikasi akar masalah atau sumber masalah 

utama yang berdampak pada munculnya masalah yang lain. Kegiatan belajar 
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seperti itu dapat membantu pebelajar meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

Fleksibelitas kognisi merepresentasi materi pokok dalam upaya memahami 

kompleksitas yang berkaitan dengan domain pengetahuan. Fleksibelitas kognisi 

dapat ditingkatkan dengan memberikan kesempatan bagi pebelajar untuk 

memberikan ide-idenya, yang menggambarkan pemahamannya terhadap 

permasalahan. Fleksibelitas kognisi dapat menumbuhkan kreativitas berpikir 

divergen di dalam mempresentasikan masalah. Dari masalah yang siswa/ 

mahasiswa tetapkan, mereka dapat mengembangkan langkah-langkah pemecahan 

masalah, mereka dapat mengemukakan ide pemecahan yang logis. Ide-ide tersebut 

dapat didiskusikan dahulu dalam kelompok kecil sebelum dilaksanakan. 

Sumber-sumber informasi, bermanfaat bagi pebelajar dalam menyelidiki 

permasalahan. Informasi dikonstruksi dalam model mental dan perumusan 

hipotesis yang menjadi titik tolak dalam memanipulasi ruang permasalahan. 

Dalam konteks belajar sains (kimia), pengetahuan sains yang dimiliki siswa 

terhadap masalah yang dipecahkan dapat digunakan sebagai acuan awal dan 

dalam penelusuran bahan pustaka sesuai dengan masalah yang mereka pecahkan. 

Cognitive tools, merupakan bantuan bagi pelajar untuk meningkatkan 

kemampuan menyelesaikan tugas-tugasnya. Cognitive tools membantu pebelajar 

untuk merepresentasi apa yang diketahuinya atau apa yang dipelajarinya, atau 

melakukan aktivitas berpikir melalui pemberian tugas-tugas. 

Pemodelan yang dinamis, adalah pengetahuan yang memberikan cara-cara 

berpikir dan menganalisis, mengorganisasi, dan memberikan cara untuk 

mengungkapkan pemahaman mereka terhadap suatu fenomena. Pemodelan 
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membantu mahasiswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, “apa yang saya 

ketahui” dan “apa artinya”. 

Percakapan dan kolaborasi, dilakukan dengan diskusi dalam proses 

pemecahan masalah. Diskusi secara tidak resmi dapat menumbuhkan suasana 

kolaborasi. Diskusi yang intensif di mana terjadi proses menjelaskan dan 

memperhatikan penjelasan peserta diskusi dapat membantu siswa 

mengembangkan komunikasi ilmiah, argumentasi yang logis, dan sikap ilmiah. 

Dukungan sosial dan kontekstual, berhubungan dengan bagaimana masalah 

yang menjadi fokus pembelajaran dapat membuat pebelajar termotivasi untuk 

memecahkannya. Dukungan sosial dalam kelompok, adanya kondisi yang saling 

termotivasi antar pebelajar dapat menumbuhkan kondisi ini. Suasana kompetitif 

antar kelompok juga dapat mendukung kinerja kelompok. Dukungan sosial dan 

kontekstual hendaknya dapat diakomodasi oleh para guru/ dosen untuk 

mensukseskan pelaksanaan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa PBL sebaiknya 

digunakan dalam pembelajaran karena: (1) Dengan PBL akan terjadi 

pembelajaran bermakna. Siswa/ mahasiswa yang belajar memecahkan suatu 

masalah maka mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau 

berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Artinya belajar tersebut ada 

pada konteks aplikasi konsep. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat 

diperluas ketika siswa/ mahasiswa berhadapan dengan situasi di mana konsep 

diterapkan; (2) Dalam situasi PBL, siswa/ mahasiswa mengintegrasikan 

pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam 

konteks yang relevan. Artinya, apa yang mereka lakukan sesuai dengan keadaan 
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nyata bukan lagi teoritis sehingga masalah-masalah dalam aplikasi suatu konsep 

atau teori mereka akan temukan sekaligus selama pembelajaran berlangsung; dan 

(3) PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif 

siswa/ mahasiswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat 

mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. 

Gejala umum yang terjadi pada siswa dan mahasiswa pada saat ini adalah 

“malas berpikir” mereka cenderung menjawab suatu pertanyaan dengan cara 

mengutip dari buku atau bahan pustaka lain tanpa mengemukakan pendapat atau 

analisisnya terhadap pendapat tersebut. Bila keadaan ini berlangsung terus maka 

siswa atau mahasiswa akan mengalami kesulitan mengaplikasikan pengetahuan 

yang diperolehnya di kelas dengan kehidupan nyata. Dengan kata lain, pelajaran 

di kelas adalah untuk memperoleh nilai ujian dan nilai ujian tersebut belum tentu 

relevan dengan tingkat pemahaman mereka. Oleh sebab itu, model PBL mungkin 

dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong siswa/ mahasiswa berpikir dan 

bekerja ketimbang menghafal dan bercerita. 

2. Mengimplementasikan PBL dalam Pembelajaran 

Ada beberapa cara menerapkan PBL dalam pembelajaran. Secara umum 

penerapan model ini mulai dengan adanya masalah yang harus dipecahkan atau 

dicari pemecahannya oleh siswa/ mahasiswa. Masalah tersebut dapat berasal dari 

siswa/ mahasiswa atau mungkin juga diberikan oleh pengajar. Siswa/ mahasiswa 

akan memusatkan pembelajaran di sekitar masalah tersebut, dengan kata lain, 

siswa belajar teori dan metode ilmiah agar dapat memecahkan masalah yang 

menjadi pusat perhatiannya. 
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Pemecahan masalah dalam PBL harus sesuai dengan langkah-langkah metode 

ilmiah. Dengan demikian siswa/ mahasiswa belajar memecahkan masalah secara 

sistematis dan terencana. Oleh sebab itu, penggunaan PBL dapat memberikan 

pengalaman belajar melakukan kerja ilmiah yang sangat baik kepada siswa/ 

mahasiswa. Langkah-langkah pemecahan masalah dalam pembelajaran PBL 

paling sedikit ada delapan tahapan (Pannen, 2001), yaitu: (1) mengidentifikasi 

masalah, (2) mengumpulkan data, (3) menganalisis data, (4) memecahkan 

masalah berdasarkan pada data yang ada dan analisisnya, (5) memilih cara untuk 

memecahkan masalah, (6) merencanakan penerapan pemecahan masalah, (7) 

melakukan uji coba terhadap rencana yang ditetapkan, dan (8) melakukan 

tindakan (action) untuk memecahkan masalah. Empat tahap yang pertama mutlak 

diperlukan untuk berbagai kategori tingkat berfikir, sedangkan empat tahap 

berikutnya harus dicapai bila pembelajaran dimaksudkan untuk mencapai 

keterampilan berfikir tingkat tinggi (higher order thinking skills). Dalam proses 

pemecahan masalah sehari-hari, seluruh tahapan terjadi dan bergulir dengan 

sendirinya, demikian pula keterampilan seseorang harus mencapai seluruh tahapan 

tersebut. 

Langkah mengidentifikasi masalah merupakan tahapan yang sangat penting 

dalam PBL. Pemilihan masalah yang tepat agar dapat memberikan pengalaman 

belajar yang mencirikan kerja ilmiah seringkali menjadi “masalah” bagi guru dan 

siswa. Artinya, pemilihan masalah yang kurang luas, kurang relevan dengan 

konteks materi pembelajaran, atau suatu masalah yang sangat menyimpang 

dengan tingkat berpikir siswa dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan 

pembelajaran. Oleh sebab itu, sangat penting adanya pendampingan oleh guru/ 
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dosen pada tahap ini. Walaupun guru/ dosen tidak melakukan intervensi terhadap 

masalah tetapi dapat memfokuskan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan agar 

siswa/ mahasiswa melakukan refleksi lebih dalam terhadap masalah yang dipilih. 

Dalam hal ini guru/ dosen harus berperan sebagai fasilitator agar pembelajaran 

tetap pada bingkai yang direncanakan. 

Suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam PBL adalah 

pertanyaan berbasis why bukan sekedar how. Oleh karena itu, setiap tahap dalam 

pemecahan masalah, keterampilan mahasiswa dalam tahap tersebut hendaknya 

tidak semata-mata keterampilan how, tetapi kemampuan menjelaskan 

permasalahan dan bagaimana permasalahan dapat terjadi. Tahapan dalam proses 

pemecahan masalah digunakan sebagai kerangka atau panduan dalam proses 

belajar melalui PBL. Namun yang harus dicapai pada akhir pembelajaran adalah 

kemampuannya untuk memahami permasalahan dan alasan timbulnya 

permasalahan tersebut serta kedudukan permasalahan tersebut dalam tatanan 

sistem yang sangat luas. Apalagi jika PBL digunakan untuk proses pembelajaran 

di perguruan tinggi. 

Arends (2004) merinci langkah-langkah pelaksanaan PBL dalam pengajaran. 

Arends mengemukakan ada 5 fase (tahap) yang perlu dilakukan untuk 

mengimplementasikan PBL. Fase-fase tersebut merujuk pada tahap-tahapan 

praktis yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dengan PBL sebagaimana 

disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Sintaks Problem Based Learning 

Fase  Aktivitas guru 
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Fase 1: 

Mengorientasikan siswa 

pada masalah 

Menjelaskan tujuan 

pembelajaran, logistik 

yang diperlukan, 

memotivasi siswa terlibat 

aktif pada aktivitas 

pemecahan masalah yang 

dipilih 

Fase 2: 

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

Membantu siswa 

membatasi dan 

mengorganisasi tugas 

belajar yang berhubungan 

dengan masalah yang 

dihadapi 

Fase 3: 

Membimbing penyelidikan 

individu maupun 

kelompok 

Mendorong siswa 

mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen, dan mencari 

untuk penjelasan dan 

pemecahan 

Fase 4: 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Membantu siswa 

merencanakan dan 

menyiapkan karya yanng 

sesuai seperti laporan, 

video, dan model, dan 
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membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan 

temannya 

Fase 5: 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa 

melakukan refleksi 

terhadap penyelidikan dan 

proses-proses yang 

digunakan selama 

berlangsungnya 

pemecahan masalah 

 

Fase 1: Mengorientasikan siswa pada masalah 

Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-

aktivitas yang akan dilakukan. Dalam penggunaan PBL, tahapan ini sangat 

penting di mana guru/ dosen harus menjelaskan dengan rinci apa yang harus 

dilakukan oleh siswa/ mahasiswa dan juga oleh dosen. Di samping proses yang 

akan berlangsung, sangat penting juga dijelaskan bagaimana guru/ dosen akan 

mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan 

motivasi agar siswa dapat engage dalam pembelajaran yang akan dilakukan.  

Sutris 

no (2006) menekankan empat hal penting pada proses ini, yaitu: (1) Tujuan 

utama pengajaran ini tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru, 

tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan 

bagaimana menjadi siswa yang mandiri, (2) Permasalahan dan pertanyaan yang 
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diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak “benar”, sebuah masalah yang rumit 

atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan, (3) 

Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), mahasiswa didorong untuk 

mengajukan pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai 

pembimbing yang siap membantu, namun siswa harus berusaha untuk bekerja 

mandiri atau dengan temannya, dan (4) Selama tahap analisis dan penjelasan, 

siswa akan didorong untuk menyatakan ide-idenya secara terbuka dan penuh 

kebebasan. Tidak ada ide yang akan ditertawakan oleh guru atau teman sekelas. 

Semua siswa diberi peluang untuk menyumbang kepada penyelidikan dan 

menyampaikan ide-ide mereka. 

 

Fase 2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, 

pembelajaran PBL juga mendorong siswa belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu 

masalah sangat membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab 

itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-

kelompok siswa di mana masing-masing kelompok akan memilih dan 

memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip pengelompokan siswa dalam 

pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini seperti: kelompok 

harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang efektif, 

adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru/ dosen sangat penting memonitor dan 

mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan 

dinamika kelompok selama pembelajaran. 

Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk 

kelompok belajar selanjutnya guru dan siswa menetapkan subtopik-subtopik yang 
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spesifik, tugas-tugas penyelidikan, dan jadwal.  Tantangan utama bagi guru pada 

tahap ini adalah mengupayakan agar semua mahasiswa aktif terlibat dalam 

sejumlah kegiatan penyelidikan dan hasil-hasil penyelidikan ini dapat 

menghasilkan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. 

Fase 3: Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok 

Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan 

memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya tentu 

melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, 

berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan 

eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting. Pada tahap ini, guru harus 

mendorong mahasiswa untuk mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen 

(mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul memahami dimensi suatu 

permasalahan. Tujuannya adalah agar mahasiswa mengumpulkan cukup informasi 

untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. 

Pada fase ini seharusnya lebih dari sekedar membaca tentang masalah-

masalah dalam buku-buku. Guru membantu siswa untuk mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan ia seharusnya 

mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berfikir tentang masalah dan ragam 

informasi yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat 

dipertahankan. 

Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan 

tentang fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan 

penjelasan dalam bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama 

pengajaran pada fase ini, guru mendorong mahasiswa untuk menyampaikan 
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semua ide-idenya dan menerima secara penuh ide tersebut. Guru juga harus 

mengajukan pertanyaan yang membuat mahasiswa berfikir tentang kelayakan 

hipotesis dan solusi yang mereka buat serta tentang kualitas informasi yang 

dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut kiranya cukup memadai untuk 

membangkitkan semangat penyelidikan bagi siswa. “Apa yang Anda butuhkan 

agar Anda yakin bahwa pemecahan dengan cara Anda adalah yang terbaik?” 

atau “Apa yang dapat Anda lakukan untuk menguji kelayakan pemecahanmu?” 

atau “Apakah ada solusi lain yang dapat Anda usulkan?”. Oleh karena itu, selama 

fase ini, guru harus menyediakan bantuan yang dibutuhkan tanpa mengganggu 

aktivitas siswa dalam kegiatan penyelidikan. 

Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan artifak (hasil karya) dan 

mempamerkannya 

Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artifak (hasil karya) dan 

pameran. Artifak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu videotape 

(menunjukkan situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model 

(perwujudan secara fisik dari situasi masalah dan pemecahannya), program 

komputer, dan sajian multimedia. Tentunya kecanggihan artifak sangat 

dipengaruhi tingkat berfikir siswa. Langkah selanjutnya adalah mempamerkan 

hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran. Akan lebih baik 

jika dalam pameran ini melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orangtua, dan 

lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik. 
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Fase 5: Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah 

Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk 

membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan 

keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini 

guru meminta siswa untuk merekonstruksi pemikiran dan akitivitas yang telah 

dilakukan selama proses selama proses kegiatan belajarnya. Kapan mereka 

pertama kali memperoleh pemahaman yang jelas tentang situasi masalah? Kapan 

mereka yakin dalam pemecahan tertentu? Mengapa mereka dapat menerima 

penjelasan lebih siap dibanding yang lain? Mengapa mereka menolak beberapa 

penjelasan? Mengapa mereka mengadopsi pemecahan akhir dari mereka? Apakah 

mereka berubah pikiran tentanng situasi masalah ketika penyelidikan 

berlangsung? Apa penyebab perubahan itu? Apakah mereka akan melakukan 

secara berbeda di waktu yang akan datang? Tentunya masih banyak lagi 

pertanyaan yang dapat diajukan untuk memberikan umpan balik dan 

menginvestigasi kelemahan dan kekuatan PBL untuk pengajaran. 

Gallagher, dkk. (1995) menyatakan bahwa PBL dapat dan perlu termasuk 

untuk eksperimentasi sebagai suatu alat untuk memecahkan masalah. Mereka 

menggunakan suatu kerangka kerja yang menekankan bagaimana para mahasiswa 

merencanakan suatu eksperimen untuk menjawab sederet pertanyaan. Pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan Gallagher berbasis pada “what do I know”, “what do I 

need to know”, what do I need to learn”, dan “how do I measure or describe the 

result”.  

Selama fase merancang eksperimen berbasis masalah, para siswa 

mengembangkan suatu protokol yang mendaftar setiap tahap dalam eksperimen 
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itu. Dalam protokol ini, tampak ada kecenderungan yang khas seperti standar 

perencanaan laboratorium, menjadi suatu tuntunan metakognitif bagi para 

mahasiswa untuk digunakan dalam pengembangan eksperimen selanjutnya. 

Penerapan dengan model ini cukup berhasil serta mendukung bahwa PBL dapat 

mempelopori penggunaan perencanaan laboratorium melalui metode 

nontradisional. 

Model Problem Based Learning telah digunakan oleh para ahli dalam 

pembelajaran kimia dan turunannya, antara lain pengajaran Biokimia oleh Dods 

(1996), pembelajaran kimia sintesis bahan alam kompleks oleh Cannon dan Krow 

(1998), Yu Ying (2003) dalam pengajaran elektrokimia, dan Liu Yu (2004) dalam 

pengajaran kimia analitik. 

Liu Yu (2004, Dosen Jurusan Kimia Univ Tianjin China) menggunakan PBL 

dalam pengajaran Kimia Analitik. Menurut Liu Yu, PBL adalah suatu 

pembelajaran yang didorong atau ditandai oleh adanya masalah, bukan oleh 

konsep yang abstrak. Idealnya, masalah tersebut dapat ditemukan atau diperoleh 

dalam kehidupan nyata, dan tidak cepat terselesaikan tetapi dapat diselesaikan 

dengan mudah. Dalam merancang kegiatan perkuliahan ini Liu Yu memerlukan 

waktu 40 jam kuliah dan 32 jam kerja laboratorium. Tujuan perkuliahan adalah: 

(1) Meningkatkan pengertian lebih mendalam tentang prinsip kimia analitik yang 

meliputi: sampling, preparasi sampel, separasi, teknik klasik, teknik instrumentasi: 

spektroskopi, kromatografi, elektrokimia, dan jaminan mutu, (2) Meningkatkan 

keterampilan teknis kimia analitik dan keterampilan lain pada umumnya, dan (3) 

Membantu siswa mengembangkan suatu pengertian dan pemahaman yang lebih 

(mendalam) dan apresiasi terhadap sains. 
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Prosedur pengembangan PBL yang dilakukan Liu Yu sebagai berikut: 

Langkah-langkah/ tahapan dalam PBL yang dilalui sbb : 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

1. Problem/ Masalah: orientasi permasalahan seperti diuraikan pada 

bagian berikut. 

2. Perkuliahan: mahasiswa dibekali prinsip-prinsip dasar metode 

analitik, dan pengantar menggunakan internet dan perpustakaan 

untuk menemukan bahan-bahan yang relevan. Tentunya: bagi 

yang sudah familier dengan internet yang kedua ini tidak terlalu 

bermanfaat, dan mereka boleh menghindarinya. 

3. Melacak literatur: berlangsung di luar kelas, mahasiswa 

menggunakan perpustakaan dan internet untuk memperoleh 

sumber informasi dalam rangka pemecahan masalah. 

4. Seminar: mahasiswa menyampaikan informasi/ gagasan/ ide yang 

telah ditemukan, mendiskusikan masalah dan tukar gagasan. 

MASALAH KULIAH 

TUTORIAL 

LACAK LITERATUR 

EKSPERIMEN 

SEMINAR 

DEMONSTRASI 
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5. Tutorial: apabila mahasiswa mempunyai berbagai pertanyaan, 

mereka dapat menanyakan kepada dosen selama sesi tutorial ini. 

Tutor bentindak untuk mengobservasi, membimbing, dan 

mendukung. Setelah mahasiswa menemukan suatu pemecahan, 

selanjutnya mereka dapat mempersiapkan untuk eksperimen. 

6. Demontrasi: sebelum mahasiswa melaksanakan eksperimen, 

dosen dapat mendemonstrasikan (di hadapan mahasiswa) 

bagaimana mengoperasikan instrumen yang akan digunakan, dan 

mengenalkan aspek mana yang mendapat perhatian lebih. 

7. Eksperimen: mahasiswa memperoleh data dari eksperimen, 

menginterpretasikan hasil, dan menulis laporan. Kegiatan 

laboratorium menekankan keterampilan teknik dan problem 

solving. 

 

Dasna (2005) menerapkan model PBL untuk matakuliah Metodologi 

penelitian Kimia dengan modifikasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Liu Yu 

(2004). Modifikasi dilakukan terkait dengan sifat materi kuliah yang tidak 

memungkinkan secara langsung mengacu pada masalah nyata. Langkah-langkah 

pembelajaran dimulai dari “telaah masalah” untuk memberikan wawasan umum 

pada mahasiswa tentang apa yang mereka pelajari. Mahasiswa mula-mula diajak 

berdiskusi untuk membahasa suatu karya ilmiah (artikel hasil penelitian) untuk 

mengidentifikasi “apa masalah yang dipecahkan pada karya ilmiah tersebut, 

bagaimana metode pemecahannya, bagaimana hasilnya, relevansinya terhadap 

teori yang ada, dan pertanyaan yang relevan lainnya. Mahasiswa bekerja 
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berkelompok dan mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian mahasiswa 

diminta untuk membuat masalah baru dari artikel yang dibacanya. 

Untuk menghindari kedangkalan masalah yang dibuat, kemudian diberikan 

“kuliah” di mana mahasiswa diberikan bahan kuliah dan pertanyaan-pertanyaan 

untuk didiskusikan berhubungan dengan materi metode penelitian. Misalnya 

untuk mengembangkan masalah penelitian diberikan materi “Apa itu masalah, 

bagaimana mengembangkan masalah, bagaimana menuliskan rumusan masalah, 

dan bagaimana mengembangkan latar belakang masalah. Mahasiswa diminta 

menelusuri literatur lebih lanjut tentang materi yang diberikan. 

Setelah pembahasan teori, mahasiswa kemudian mengembangkan masalah 

yang akan mereka gunakan sebagai judul skripsi. Mula-mula mahasiswa 

melakukan studi literatur sesuai dengan minat penelitiannya, memilih dan 

mendeskripsikan masalahnya, mempresentasikan pada kelompok, masukan dari 

kelompok, diskusi kelas, masukan dari dosen, dan akhirnya penetapan masalah. 

Masalah yang ditetapkan sebagai judul proposal penelitian tersebut dilanjutkan 

dengan langkah-langkah masalah berikutnya yaitu kajian teori, perancangan 

metode penelitian, prosedur kerja, teknik analisis dan pengumpulan data. Masing-

masing tahap dilakukan dengan pengembangan oleh mahasiswa, kuliah, lacak 

literatur, deskripsi oleh mahasiswa, diskusi kelompok, diskusi kelas, presentasi, 

masukan oleh dosen, dan revisi produk. 
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Langkah-langkah umum pembelajaran disajikan pada Gambar 2. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model PBL yang dikembangkan Dasna (2006) untuk matakuliah 

dengan materi berurutan 

Model yang dikembangkan pada Gambar 2 adalah PBL untuk suatu materi 

perkuliahan yang mempunyai squence yang erat. Dalam hal ini, mahasiswa harus 

mempunyai “masalah yang akan diteliti dulu” setelah mengkaji hasil penelitian 

dan kuliah. Penetapan masalah harus dibuat dipilih oleh mahasiswa kemudian 

dipresentasikan di kelompoknya (setiap anggota kelompok presentasi), kemudian 

dipilih satu masalah untuk dipresentasikan di kelas. Dalam hal ini ada masukan 

dari kelompok lain dan dosen. Setelah itu dilakukan tutorial individual oleh dosen 

untuk menyempurnakan produk mahasiswa. Mahasiswa melakukan revisi. 

Kemudian mahasiswa mengerjakan materi pokok pada tahap berikutnya. 

Mahasiswa diberikan paparan teori melalui kegiatan diskusi, kemudian mereka 

melakukan kaji literatur, membuat deskripsi sesuai dengan masalahnya sendiri, 
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presentasi dalam kelompok, diskusi kelas, bimbingan dosen, dan revisi. Kemudian 

mahasiswa mengembangkan materi berikutnya sesuai langkah-langkah tersebut. 

Produk akhir dari kuliah ini adalah proposal penelitian yang merupakan 

gabungan/ kompilasi dari tahap-tahap kerja dalam perkuliahan. Produk akhir 

keseluruhan (berupa proposal penelitian skripsi) dipresentasikan oleh masing-

masing mahasiswa pada seminar kelas. 

B. Belajar dan Pembelajaran 

Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan, hal ini berarti 

keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada keberhasilan 

proses belajar siswa di sekolah dan lingkungan di sekitarnya. Pembelajaran 

merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek, yaitu: belajar 

tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa, mengajar berorientasi pada 

apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran. Kedua aspek ini 

akan berkolaborasi secara terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi 

interaksi antara guru dengan siswa, serta antara siswa dengan siswa disaat 

pembelajaran sedang berlangsung. 

1. Pengertian Belajar 

Menurut Sudjana dalam Rusman (2011: 5) “belajar merupakan proses 

melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Kegiatan pembelajaran dilakukan 

oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa. Perilaku guru adalah membelajarkan 

dan perilaku siswa adalah belajar”.  

Sedangkan menurut Gagne dalam Susanto (2013: 1) “belajar dimaknai 

sebagai proses untuk memperolah motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, 
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kebiasaan, dan tingkah laku”. Sementara menurut Slameto (2010: 2) “belajar ialah 

suatu proses usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya” 

Lebih lanjut menurut Syah dalam Haris (2012: 1) belajar merupakan 

kegiatan berproses yang terdiri dari beberapa tahap. Tahapan dalam belajar 

tergantung pada fase-fase belajar, salah satu tahapannya adalah yang 

dikemukakan oleh Witting yaitu: a. Tahap acquisition, yaitu tahap pemerolehan 

informasi; b. Tahap strorage, yaitu tahap penyiapan informasi; c. Tahap retrievel, 

yaitu tahapan pendekatan kembali informasi; 

Jadi dapat disimpulkan dari berbagai pendapat di atas, pada dasarnya 

memberikan pengertian yang sama yaitu seseorang dikatakan belajar apabila ada 

perubahan tingkah laku pada dirinya yang merupakan kemampuan dari hasil 

pengalaman. 

2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar yaitu berasal dari dalam diri 

seseorang yang belajar dan ada pula dari luar diri. Pada dasarnya ada banyak 

faktor yangs mempengaruhi prestasi belajar sebagai prestasi belajar siswa.  

Menurut Munadi dalam Rusman, (2012: 124) “faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar antara lain meliputi faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. 

Sementara faktor eksternal meliputi faktor lingkungan dan faktor instrumental”. 
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Di bawah ini dikemukakan oleh Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Internal: yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar, faktor intern terdiri dari: a. Faktor jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh) 

b. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, 

dan kesiapan) c. Faktor kelelahan  

2. Faktor Eksternal: yaitu faktor yang ada di luar individu, faktor ekstern terdiri 

dari: a. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, hubungan antara anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian orang tua, dan latar 

belakang budaya) b. Faktor sekolah (metode mengajar, media pembelajaran, 

kurikulum, hubungan guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode belajar, dan 

tugas rumah) c. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dan masyarakat, mass 

media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat). 

Selanjutnya Susanto (2013: 12) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

memengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut: 

1. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta 

didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. 

2. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik 

yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara umum ada dua faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu faktor internal dan faktor eksternal, 

yang masing-masing terdiri atas banyak faktor. Faktor-faktor tersebut saling 
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berkaitan satu sama lain sehingga mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 

belajar. 

3. Teori Belajar 

Teori belajar yang sesuai dan dapat di gunakan dalam penelitian ini adalah 

teori Humanisme, Kognitivisme dan Behaviorisme. 

a. Teori Belajar Humanisme 

Menurut teori humanisme, proses belajar harus dimulai dan ditujukan 

untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori 

belajar humanisme sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian 

filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi, dari pada bidang kajian psikologi 

belajar.  Bloom dan karthwool dalam Siregar (2010: 35) menunjukan apa yang 

mungkin di pelajari oleh siswa tercakup dalam tiga kawasan , yaitu kawasan 

kognitif, afektif dan psikomotor . 

Sementara Kolb dalam Riyanto (2009: 17) membagi tahapan belajar dalam 

empat tahap yaitu 1) tahap pengalaman konkret; 2) pengamatan aktif dan reflektif; 

3) konseptualisasi ; 4) eksperimen aktif. Pada pandangan lain Habernas dalam 

Siregar (2010:36) belajar sangat dipengaruhi dengan interaksi baik  dengan 

lingkungan maupun dengan sesama manusia. Carl rogers dalam Siregar (2010 : 

37) mengemukakan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, 

melainkan dibiarkan belajar bebas. Siswa diharapkan dapat mengambil keputusan 

sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusan - keputusan yang diambilnya 

sendiri. 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa teori 

humanisme mengharuskan proses belajar  bermuara pada manusia. Teori ini 
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merupakan teori yang paling abstrak dibandingkan dengan teori belajar 

behaviorisme dan kognitivisme. Teori ini lebih tertarik bahwa gagasan tentang 

belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa yang biasa 

diamati dalam dunia keseharian. Artinya teori ini bersifat elektik teori apapun 

dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Teori belajar 

behaviorisme ini dapat diterapkan saat proses pembelajaran, dimana peserta didik 

dapat saling menghargai dan menghormati sesama temannya. 

b. Teori Belajar Kognitivisme 

Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih 

mementingkan proses belajar itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan 

hubungan antara stimulus dan respons , lebih dari itu belajar melibatkan proses 

berpikir yang sangat kompleks.  

Menurut Jean Peaget dalam Riyanto (2009 : 9)  proses  belajar sebenarnya 

terdiri dari tiga tahapan yaitu: 1) asimilasi; 2) akomodasi; dan 3) ekuilibrasi 

(penyeimbangan). Proses asimilasi adalah proses penyatuan (pengintegrasian) 

informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. 

Akomodasi adalah penyesuain struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. 

Ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan 

akomodasi. 

Sementara Bruner dalam Riyanto (2009 : 14) mengatakan belajar 

melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan, yaitu: 

1. Memperoleh informasi baru. Informasi baru dapat merupakan penghalusan 

dari informasi sebelumnya yang dimiliki seseorang atau informasi tersebut 
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dapat bersifat sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan informasi 

sebelumnya yang dimiliki seseorang. 

2. Transformasi informasi. Transformasi informasi / pengetahuan menyangkut 

cara kita memperlakukan pengetahuan. Informasi yang diperoleh kemudian 

dianalisis, diubah atau ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih abstrak 

atau konseptual agar dapat digunakan  untuk hal –hal yang lebih luas. 

3. Evaluasi. Evaluasi merupakan proses menguji relevansi dari ketepatan 

pengetahuan. Proses ini dilaksanakan dengan menilai apakah cara kita 

memperlakukan  pengetahuan tersebut cocok atau sesuai dengan prosedur 

yang ada. Juga sejauh mana pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk 

memenuhi gejala- gejala lainnya. 

Dari penjelasan beberapa ahli di atas dapat dianalisa bahwa teori kognitivisme 

yang memandang bahwa belajar adalah pengelolaan informasi yang 

mementingkan proses. Pengelolaan informasi tersebut meliputi memperoleh 

informasi baru, transformasi informasi dan evaluasi.  Belajar tidak hanya 

mementingkan stimulus dan respon tapi belajar juga melibatkan proses berpikir 

yang sangat kompleks . 

Menurut teori ini , ilmu pengetahuan dibangun dalam diri individu melalui 

proses interaksi yang berkesinambungan  dengan  lingkungan. 

c. Teori Kontruktivisme 

(Budiningsih, 2005: 58), menurut teori kontruktivisme, belajar merupakan 

suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh si 

belajar. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan 

memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari.  
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Guru dalam hal ini berperan membantu agar proses pengkontruksian 

pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Pendekatan konstruktivisme menekankan 

bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktifitas siswa dalam 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Segala sesuatu seperti bahan, media, 

peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu 

pembentukan tersebut.  

Menurut (husamah dan yanur 2013: 54) konsep belajar menurut teori 

belajar konstruktivisme yaitu pengetahuan baru dikonstruksi sendiri oleh peserta 

didik secara aktif berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. 

Dari penjelasan di atas peneliti dapat dianalisis bahwa teori belajar 

kontruktivisme merupakan proses pembentukan pengetahuan baru yang 

dikonstruksi sendiri dengan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya oleh 

peserta didik, dimana guru hanya sebagai fasilitator sedangkan siswa sendiri yang 

harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi 

makna tentang hal-hal yang dipelajari. 

4. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Suherman dalam Haris (2012: 12) 

menyatakan bahwa “pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi 

antara peserta didik dengan pendidik serta antar peserta didik dalam rangka 

perubahan sikap”. Menurut Susanto (2013: 18-19) “kata pembelajaran merupakan 

perpaduan antara dua kata aktivitas belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara 

metodologis cenderung lebih dominan kepada siswa, sementara mengajar secara 

intruksional dilakukan oleh guru.  
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Jadi, istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan 

mengajar”. Sedangkan menurut Lefrancois dalam Yamin (2013: 15) “pembelajaran 

(instruction) merupakan persiapan kejadian-kejadian eksternal dalam suatu situasi belajar 

dalam rangka memudahkan kegiatan belajar mengajar, menyimpan (kekuatan mengingat 

informasi) atau mentransfer pengetahuan dan keterampilan”. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses untuk membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik dan suatu kegiatan terencana dan terstruktur agar siswa dapat 

melakukan kegiatan belajar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

5. Tujuan Belajar dan Pembelajaran 

Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa 

siswa lebih melakukan perbuatan belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan sikap-sikap yang baru, yang diharapkan tercapai oleh siswa. 

Tujuan belajar adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan 

tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar dan merupakan cara 

yang akurat untuk menentukan hasil pembelajaran. 

Tujuan belajar merupakan hal yang penting dalam rangka sistem 

pembelajaran, yakni merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang 

menajadi titik tolak dalam merancang sistem yang efektif.  

Menurut Dimyati dan Mujiono (2010: 17-18) yang mengemukakan bahwa: 

Tujuan belajar merupakan peristiwa sehari-hari disekolah. Belajar merupakan hal 

yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, 

yaitu dari siswa dan dari guru. Dari segi siswa, belajar dialami sebagai suatu 

proses. Siswa mengalami proses mental dalam menghadapi bahan belajar. Dari 
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segi guru, proses belajar tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang semua 

hal. Sedangkan menurut Sardiman dalam Susanto (2013: 40) “tujuan 

pembelajaran adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat 

pengajaran”.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, tujuan penting dari belajar itu mempunyai 

banyak sekali manfaat. Tujuan disini dijadikan sebagai acuan untuk menjalankan 

suatu program tertentu agar program tersebut dapat berjalan lurus mengikuti arus 

sesuai dengan apa yang sebelum nya telah ditetapkan. 

Tujuan itu tidak hanya ditujukan kepada siswa yang dijadikan sebagai 

objek yaitu siswa diukur ketercapaian nya ketika siswa telah selesai melakukan 

proses belajar saja. Tujuan disini dapat digunakan sebagai pengontrol setiap 

kegiatan, misalnya mengukur keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. 

C. Pengertian Hasil Belajar 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Hasil 

belajar merupakan bentuk interpretasi dari proses pembelajaran yang telah 

berlangsung.  

Menurut Purwanto (2013: 34) “hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku siswa akibat belajar. Perubahan itu diupayakan dalam proses belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan”. Sedangkan Sudjana (2008: 22) 

berpendapat bahwa “hasil belajar adalah kemampuan kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. Sementara menurut Susanto 
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(2013: 5) “hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, 

baik yang menyangkut aspek kognitif sebagai hasil dari kegiatan belajar”. 

Selanjutnya Anderson dan Krathwohl dalam Rusmono (2012: 8) yang 

mengungkapkan: Ranah kognitif dari taksonomi Bloom merevisi dua dimensi, 

yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dimensi proses kognitif 

terdiri atas enam tingkatan: (1) ingatan, (2) pemahaman, (3) penerapan, (4) 

analisis, (5) evaluasi, dan (6) menciptakan. Sedangkan dimensi pengetahuan 

terdiri atas empat tingkatan, yaitu (1) pengetahuan faktual, (2) pengetahuan 

konseptual, (3) pengetahuan prosesdural, dan (4) pengetahuan metakognitif. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah suatu proses perubahan perilaku seseorang yang dari hasil 

pengalaman dan latihan terus menerus, perubahan diantaranya meliputi aspek 

kognitif. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan 

untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukan tingkat kemampuan 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran 

di kelas tidak lepas dari faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar itu sendiri. 

Menurut Hamalik dalam Herlina (2010: 7) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar antara lain : 

1. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa. 

2. Faktor yang berasal dari lingkungan sekolah. 

3. Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga. 

4. Faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat. 
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Selanjutnya Menurut Roestiyah dalam Herlina (2010: 8) faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar antara lain : 

1. Faktor-faktor endogen, antara lain faktor biologis, motivasi belajar dan 

faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi minat, perhatian dan 

intelegensi.  

2. Faktor-faktor eksogen, antara lain faktor sosial yang berupa guru, teman 

dan lingkungan masyarakat. Faktor sosial dapat berupa waktu, tempat, 

alat atau media. 

Menurut Susanto (2013: 12) faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri 

peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya.  

2. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta 

didik yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. 

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain ialah faktor yang bersumber dari dalam diri siswa misal minat belajar 

dan motivasi belajar, maupun faktor dari luar, misalnya lingkungan keluarga, 

sosial, masyarakat, dan sekolah. 

Masing-masing faktor tersebut berpengaruh terhadap meningkat atau 

menurunnya hasil belajar siswa. 

D. Penelitian yang Relevan 

Guna kesempurnaan dan kelengkapan penelitian ini, maka penulis merujuk 

beberapa penelitian terdahulu yang pokok permasalahannya hampir sama atau 
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bisa dikatakan juga relevan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian 

yang relevan tersebut: 

1. Utami Ningtyas (2015) Mahasiswa Universitas Negri Yogyakarta yang 

berjudul “Pengaruh model PBL terhadap Hasil Belajar Kognitif dan Sikap 

Ilmiah pada Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas V SD Se Gugus 3 

Kotagede”. Subjek penelitian siswa kelas V Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: (1) pengaruh PBL terhadap hasil belajar kognitif siswa pada 

mata pelajaran IPA, (2) pengaruh PBL terhadap sikap ilmiah siswa pada 

mata pelajaran IPA, serta (3) pengaruh PBL terhadap hasil belajar kognitif 

dan sikap ilmiah siswa pada mata pelajaran IPA. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen semu (quasi experiments) dengan pretest-postest 

control group design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) PBL 

berpengaruh positif dan signifikansi terhadap hasil belajar kognitif siswa 

pada mata pelajaran IPA dengan nilai signifikansi 0,000 (independent t test 

pada taraf signifikansi 0,025). (2) PBL berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap sikap ilmiah siswa pada mata pelajaran IPA nilai signifikan 0,000 

(independent t-test pada taraf signifikansi 0,025). (3) PBL berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap hasil belajar kognitif dan sikap ilmiah siswa 

pada mata pelajaran IPA dengan nilai signifikansi 0,000 (MANOVA T² 

hotelling pada taraf signifikansi 0,05). Hasil belajar kognitif dan sikap 

ilmiah di kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 lebih tinggi daripada 

kelas kontrol (Uji Bonferroni pada taraf signifikansi 0,05). Keseluruhan uji 

dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model PBL berpengaruh 
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positif dan signifikan terhadap hasil belajar kognitif dan sikap ilmiah siswa 

pada mata pelajaran IPA kelas V SD Se gugus 3 Kota gede. 

2. Utiya Azizah (2014) Penerapan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) Untuk Melatihkan Keterampilan Metakognitif Siswa 

Kelas Xi Ipa Sman 1 Driyorejo Pada Materi Kelarutan Dan Hasil Kali 

Kelarutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan 

model Problem Based Learning (PBL), aktivitas siswa, dan hubungan 

keterampilan metakognitif dengan hasil belajar siswa. Metode yang 

digunakan adalah “One Shot Case Study”. Sasaran penelitian ini adalah 

siswa kelas XI IPA 3 SMA N 1 Driyorejo pada semester 2 tahun ajaran 

2013-2014 yang berjumlah 29 siswa. Hasil pengamatan keterlaksanaan 

model Problem Based Learning (PBL) pada pertemuan I, II, III sebesar 

81,58%, 86,84%, 96,49%. Ketiganya termasuk dalam kategori sangat baik. 

Data pengamatan aktivitas siswa berupa waktu yang digunakan untuk 

melakukan aktivitas 30 yang mendukung keterampilan metakognitif pada 

pertemuan I, II, III sebesar 15,02%, 14,56%, 14,89% dari total waktu 3x45 

menit. Hasil keterampilan metakognitif berupa keterampilan planning, 

monitoring dan evaluation pada pertemuan I, II, III sebesar 31,45, 29,52, 

30,28. Hasil belajar yang diperoleh, dihitung ketuntasan secara klasikal 

pada pertemuan I, II, III sebesar 100%, 93,10%, 89,66%. Hasil belajar, dan 

keterampilan metakognitif yang diperoleh dihitung korelasinya yaitu 

pertemuan I, II, III sebesar 0,81; 0,81; 0,83. Ketiganya termasuk dalam 

interpretasi hubungan variabel tinggi. 
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3. Yussi Pratiwi (2014) Pelaksanaan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) Pada Materi Redoks Kelas X Sma Negeri 5 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2013/2014.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

keterlaksanaan pembelajaran dan efektivitas pembelajaran melalui 

pembelajaran berbasis masalah pada materi redoks kelas X SMA Negeri 5 

Surakarta tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif. Subyek penelitian adalah peserta didik kelas X MIA-3. Sumber 

data berasal dari guru dan peserta didik yang meliputi data keterlaksanaan 

pembelajaran dan keefektivan pembelajaran. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes yang terdiri dari tes tulis dan teknik non tes yang 

terdiri dari observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi/arsip. Teknik 

analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat 

dilaksanakan pada materi reaksi redoks kelas X SMA Negeri 5 Surakarta 

tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini dilihat dari ketercapaian target 

pembelajaran yaitu; terlaksananya sintak pembelajaran berbasis masalah; 

86,29% peserta didik memiliki kompetensi sikap baik pada pembelajaran 

langsung; dan kesesuaian waktu pelaksanaan pembelajaran berbasis 

masalah dengan alokasi waktu yang ditentukan pada silabus pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis masalah juga efektif diterapkan pada materi reaksi 

redoks kelas X SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2013/2014. Hal 

ini dilihat dari ketercapaian target pembelajaran yaitu; 76,25% peserta 

didik memiliki aktivitas belajar tinggi; 81,25% peserta didik mencapai 

KKM materi reaksi redoks; dan 90,63% peserta didik memiliki sikap 
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sangat baik melalui penilaian angket serta 82,29% peserta didik memiliki 

sikap baik melalui penilaian observasi. 

Tabel penelitian yang relevan : 

Penilaian terdahulu persamaan Perbedaan 

1. Utamu Ningtyas 

(2015) 

Menggunakan model PBL 

dalam meningkatkan hasil 

belajar 

Hasil belajar yang 

digunakan penelitian 

terdahulu aalah maple, 

IPA, sedangkan 

peneliti mengambil 

hasil belajar Tematik 

2. Utiya Azizah 

(2014) 

Menggunakan model yang 

sama (PBL) dalam 

meningkatkan hasil belajar 

Hasil belajar yang 

digunakan adalah 

untuk siswa kelas XI 

IPA 3 SMA. 

Menggunakan 

hubungan keterampilan 

metakognitif. 

3. Yussi Pratiwi 

(2014) 

Menggunakan model yang 

sama (PBL) dalam 

meningkatkan hasil belajar 

Hasil belajar yang 

digunakan adalah 

pembelajaran untuk 

siswa kelas X SMA  
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1. Siswa kurang menunjukkan keaktifan dalam 

proses pembelajaran di kelas. 

2. Guru jarang  menerapkan variasi model dan 

media pembelajaran yang dapat 

meningkatkan minat belajar siswa. 

3. Siswa cenderung menghafal konsep dan 

tidak mampu menggunakan konsep tersebut 

jika menemui masalah  kontekstual yang 

berhubungan dengan konsep yang dimiliki.  

4. Kesulitan siswa dalam mengerjakan soal jika 

di ubah dalam bentuk soal lain. 

5. Rendahnya hasil belajar siswa akan 

mempengaruhi kemampuan pemecahan 

masalah. 

 

E. Kerangka Pikir 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN 

      (di SDN Bunulrejo 4 Malang) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

Gambar 

2.13 Kerangka Berpikir 
     Sumber: Olahan Peneliti 

 

Model Problem Based 

Learning adalah model 

pembelajaran berbasis 

masalah dimana 

mengharuskan peserta 

didik senantiasa 

mengembangkan 

kemampuan berfikir, 

kemampuan pemecahan 

masalah, dan kemampuan 

penelitian  

Kemampuan pemecahan masalah  peserta didik yang masih rendah dalam 

memahami informasi yang kompleks, teori analisis, pemecahan masalah, 

pemakaian media, prosedur, dan melakukan investigasi 

Fase (1) orientasi peserta didik pada masalah,  

Fase (2) mengorganisasi peserta didik untuk belajar,  

Fase (3) membimbing pengalaman individual/ kelompok,  

Fase (4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan  

Fase (5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. 

Terdapat pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) terhadap 

kemampuan hasil belajar  siswa siswa sekolah dasar kelas 

eksperimen dibandingkan kelas kontrol. 

 

 

Sintaks Pembelajaran Model PBL 
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Model Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang 

menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang siswa untuk belajar. 

Penerapan pembelajaran berbasis masalah di dalam kelas, siswa berdiskusi untuk 

memecahkan masalah dunia nyata (real word). Model Problem Based Learning 

lebih berpusat kepada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator guna melatih siswa 

untuk mandiri dan mampu memahami permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 

dan sekaligus mampu memecahkannya dalam sudut pandang yang berbeda. Oleh 

karena itu, guru dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya, guru 

yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif 

sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. 

Penerapan proses pembelajaran pada penelitian ini, dimulai dengan 

memberikan soal pretest pada siswa kelas V karena kelas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kelas V. Setelah di berikan pretest siswa diberi perlakuan 

dengan menerapkan model problem based learning, kemudian di akhir 

pembelajaran, siswa diberikan soal posttest. 

Pemberian perlakuan berupa model problem based learning di kelas V 

diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan hasil belajar 

siswa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perolehan nilai posttest kelas V yang 

lebih tinggi dari sebelum diterapkannya model problem based learning. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

Keterangan: 

X: Variabel Bebas Y: Variabel Terikat 

Model pembelajaran Problem Based Learning (variabel bebas) yang di 

lambangkan dengan X, berpengaruh terhadap meningkatnya hasil belajar siswa 

(variabel terikat) yang di lambangkan dengan Y. Model Pembelajaran Problem 

Based Learning (X) Hasil Belajar Siswa (Y) 

F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap suatu rumusan 

masalah yang akan diteliti. Sehingga diperoleh hipotesis penelitian ini adalah 

“Ada pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning terhadap hasil 

belajar tematik siswa pada kelas V di SD Negeri Bunulrejo 04 Malang. 

 

Model Pembelajaran 

Problem Based 

Learning (X) 

Hasil Belajar Siswa 

(Y) 


