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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1  Model Pembelajaran  

 Model pembelajaran merupakan suatu rencana atau strategi yang 

akan digunakan guru dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Pendapat 

Arends (dalam Suprijono, 2012:46), model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan yang akan digunakan termasuk di dalam tujuan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas.  

 Pendapat yang telah dipaparkan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran merupakan pendekatan yang digunakan oleh guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas mulai dari tahap 

perencanaan dan alur pembelajaran, termasuk kepada pengkodisian kelas 

dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Pengertian tersebut dapat 

dijelaskan bahwa model pembelajaran adalah strategi yang akan digunakan 

guru dalam kelas yang berisi tentang rencana atau pola pengajaran, 

rancangan materi yang akan diterima oleh peserta didik, kemudian pada 

cara-cara pengkodisian kelas, tujuan dari pembelajaran itu sendiri. 

2.1.2 Problem-Based Learning 

A. Pengertian Model Problem Based Learning 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model 

pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013, Pembelajaran 

berbasis masalah (Problem-Based Learning) merupakan kegiatan atau 
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proses belajar mengajar dengan menggunakan atau memunculkan 

masalah dunia nyata sebagai bahan untuk proses berpikir siswa dalam 

memecahkan masalah untuk memperolehkan pengetahuan dari suatu 

sistem pelajaran. Menurut Cahyo (2013:283) pembelajaran berdasarkan 

masalah (Problem-Based Learning/PBL) adalah suatu model 

pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah 

sebagai titik awal akuisi dan integrasi pengetahuan baru.  

Jadi, kesimpulannya penggunaan model Problem-Based Learning 

(PBL) juga disebut Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) adalah 

proses pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa, dimana 

siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran sebagai sesuatu yang 

harus dipelajari oleh siswa untuk melatih keterampilan berpikir kritis, 

proses belajar dengan mengeluarkan kemampuan peserta didik dengan 

betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim 

yang sistematis, sehingga peserta didik dapat memberdayakan, 

mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berfikirnya 

secara berkesinambungan yang beorientasi pada masalah dunia nyata. 

Karena perkembangan intelektual peserta didik terjadi pada saat 

individu berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang serta 

ketika mereka berusaha memecahkan masalah yang dimunculkan.  

B. Karakteristik Problem-Based Learning  

 Penggunaan model pembelajaran di dalam kelas, menuntut guru 

untuk  memahami  keadaan siswa sepenuhnya, guru harus peka 

terhadap masalah  yang  dihadapi  siswa  tersebut. Setiap  model  
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pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda menurut 

Rizema Putra dalam Sitiatava (2013:72) PBL memiliki karakteristik 

sebagai berikut;  

a) Belajar dimulai dengan satu masalah,  

b) Memastikan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan 

masalah dunia nyata siswa,  

c) Mengorganisasikan pelajaran seputar masalah, bukan disiplin 

ilmu,  

d) Memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalm 

membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar, 

e) Menggunakan kelompok kecil, 

f) Menuntut siswa untuk mendemontrasikan yang telah dipelajari 

dalam bentuk produk dan kinerja, 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

berbasis masalah dimulai dengan adanya masalah yang dapat 

dimunculkan oleh siswa ataupun guru, kemudian siswa memperdalam 

pengetahuannya tentang sesuatu yang telah diketahuinya sekaligus 

yang perlu diketahuinya untuk memecahkan masalah tersebut.  

C.   Tujuan Problem Based Learning 

Tujuan guru mengemas sebuah materi pelajaran menggunakan 

model pembelajaran melainkan untuk menarik minat siswa dan 

perhatian siswa agar siswa tertarik dalam mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Berdasarkan beberapa tujuan pembelajaran 

dengan model Problem-Based Learning (PBL) di atas maka dapat di 
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simpulkan bahwa peserta didik dituntut untuk mengembangkan 

keterampilan berfikir dan keterampilan pemecahan masalah, selama 

proses pembelajaran berlangsung sehingga menjadi peserta didik yang 

mandiri dan bisa belajar dalam tim kelompok.  

D. Ciri - Ciri Problem-Based Learning  

 Model pembelajaran Problem-Based Learning (PBL) memiliki 

ciri-ciri yang terlihat saat model pembelajaran ini diterapkan di dalam 

kelas. Menurut Ibrahim dan nur dalam  sitiatava (2013:73) 

Pembelajaran Berbasis Masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Pengajuan Masalah atau Pertanyaan 

a.  Autentik.  

b. Jelas.  

c.  Mudah dipahami 

d. Luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

e.   Bermanfaat 

f.  Keterkaitan dengan berbagai masalah disiplin   

     ilmu 

2. Penyelidikan yang Autentik     

3. Menghasilkan dan Memamerkan Hasil/Karya  

4. Kolaborasi      

  Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari ciri - ciri Problem-

Based Learning adalah bahwa dalam pengertian model pembelajaran 

Problem-Based Learning  proses pembelajaran yang memunculkan  

suatu masalah. dari ciri-ciri Problem-Based Learning  yang  
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dijabarkan diatas adalah suatu masalah yang diajukan harus jelas dan 

mudah dipahami, masalah itu harus sesuai dengan disiplin ilmu dalam 

penyelesaian masalah yang diajukan harus bersifat nyata untuk 

menyelesaikan suatu masalah tersebut harus beruntun mulai 

menganalisis dan merumuskan masalah, mengembangkan dan 

meramalkan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis informasi, 

melaksanakan eksperimen, menarik kesimpulan dan menggambarkan 

hasil akhir, dari hasil akhir tersebut siswa dapat membuat laporan dan 

masalah tersebut didiskusikan bersama-sama dengan  siswa dengan 

siswa, kelompok, siswa dan guru.  

E.   Langkah-langkah  Pembelajaran dengan Pendekatan PBL  

 Penggunaan model PBL memiliki langkah-langkah dalam proses 

pembelajarannya di dalam kelas, berikut beberapa langkah-langkah 

pembelajaran PBL.  

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Jauhar dalam Septiana, 

(2013:38) langkah-langkah pembelajaran PBL sebagai berikut:  

a. Tahap 1: orientasi peserta didik pada masalah  

Pada tahap ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

memotivasi peserta didik untuk terlibat secara aktif pada aktivitas 

pemecahan masalah yang diberikan. 

b. Tahap 2: mengorganisasikan peserta didik untuk belajar  

Pada tahap ini guru membantu peserta didik dalam 

mengartikan dan mengorganisasikan tugas yang berhubungan 

dengan masalah tersebut, guru menyampaikan informasi- 
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informasi kepada peserta didik untuk menambah pengetahuan 

dasar peserta didik mengenai masalah yang akan ditelusuri.  

c. Tahap 3: membimbing penyelidikan individu maupun kelompok  

Pada tahap ini guru membimbing peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai dengan masalah yang 

dibahas, menyaring informasi dan mengolahnya untuk 

mendapatkan penjelasan dalam pemecahan masalah.  

d. Tahap 4: mengembangkan dan menyajikan karya 

Pada tahap ini guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan mempersiapkan penyajian karya yang nantinya 

akan dipersembahkan bersama teman sekelompoknya di depan 

kelas. 

e. Tahap 5: menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah, 

Pada tahap terakhir ini, guru membantu peserta didik untuk 

melakukan refleksi  atau perbaikan sebagai bahan evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka pada masalah dan membantu dalam 

proses-proses  yang mereka gunakan  dalam mencari suatu solusi 

dalam memecahkan masalah.  

F.    Evaluasi dalam PBL  

 Problem-Based Learning memiliki Evaluasi dalam proses 

pembelajarannya Menurut Nursalam dan Ferry dalam Sitiatava  

(2013: 81) tidak selamanya proses belajar model PBL berjalan secara 

lancar. Ada beberapa hambatan yang dapat muncul. Hambatan yang 
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sering terjadi adalah kurang terbiasanya siswa dan guru dengan model 

ini. Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya waktu. Proses PBL 

terkadang membutuhkan waktu yang lebih banyak.  

 Jadi proses evaluasi dalam model Problem-Based Learning 

pengetahuan yang diperoleh siswa melalui proses belajar, proses 

belajar yang lakukan menggunakan pendekatan deep learning, yaitu 

proses belajar yang aktif, mandiri, dan tanggung jawab. 

G. Kelebihan Model PBL  

 Penggunaan model pembelajaran memiliki beberapa kelebihan 

sehingga guru bisa menggunakan model Probem-Based Learning 

dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Menurut Sitiatava, 

(2013:82)  Problem-Based Leraning (PBL) memiliki beberapa 

kelebihan dan kekurangan , di antaranya: 

1) Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan lantaran ia 

menemukan konsep tersebut.  

2) Melibatkan siswa secara aktif dalam memecahkan masalah dan 

menuntut keterampilan berpikir kriti siswa yang lebih tinggi. 

3) Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh 

siswa,sehingga pembelajaran lebih bermakana.  

4) Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran, karena masalah-

masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan 

kehidupannyata.  
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5) Menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu member 

aspirasi dan menerima pendapat oaring lain, serta menanmkan 

sikap sosial yang positif dengan siswa lainnya.  

6) Pengondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling 

berintegrasi  terhadap pembelajar dan temannya, sehingga 

pencapaian ketuntasan belajar siswa dapat diharapkan.  

7) PBL di yakini pula dapat menumbuhkembangkan kemampuan 

kreativita siswa, baik secara individual maupun kelompok, 

karena hampir disetiap langkah menuntut adanya keaktifan 

siswa.   

2.1.3 Jurnal Belajar 

A. Pengertian Jurnal Belajar 

 Jurnal Belajar atau jurnal refleksi diterjemahkan dari learning 

journal yakni merupakan dokumen yang secara terus-menerus bertambah 

dan berkembang. Biasanya ditulis oleh peserta didik (pembelajar), sebagai 

rekaman terhadap perkembangan materi yang sedang dipelajari. Jurnal 

belajar  merupakan wadah untuk menuliskan hasil refleksi peserta didik 

tentang pembelajaran yang telah diikuti. Bagaimana tanggapan peserta 

didik dituliskan dalam jurnal belajar, misalnya materi sudah dipahami, 

materi  pembelajaran  belum  dipahami dengan menuliskan alasan 

mengapa belum dipahami, penjelasan yang berbeda dengan yang 

disampaikan gurunya yang didapat dari sumber belajar yang lain. Jurnal  

belajar  peserta didik  angat  bermanfaat  untuk  meningkatkan  

kemampuan  dan kebiasaan  menulis,  menyusun  suatu  alur  pikir  secara  
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tertulis, yang bagi guru dapat menjadi acuan dalam menilai berhasil 

tidaknya peserta didik mempelajari materi yang disampaikan. 

 Jurnal belajar sebagai wadah yang memuat hasil refleksi peserta 

didik tentang pembelajaran dapat dimanfaatkan guru, kepala sekolah dan 

bahkan orang tua dapat membacanya sebagai bahan masukan untuk 

melihat kemampuan peserta didik dalam bidang yang dipelajarinya. 

Peserta didik mengisinya dengan hasil bacaan, hasil diskusi, refleksi 

terhadap temuan dalam pembelajaran, hasil pengamatan, hasil abstraksi 

atau apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Jurnal 

belajar bukan hanya ditulis oleh peserta didik yang mempunyai karya yang 

berkualitas dapat mengisinya. Kesempatan menulis Jurnal Belajar 

diberikan kepada semua peserta didik, walaupun menurut guru apa yang 

dituliskan peserta didik itu pada awalnya hanya cerita yang kelihatannya 

kurang bermakna bagi guru tersebut. 

 Jurnal belajar tidak hanya berorientasi pada pengembangan 

kemampuan akademis semata akan tetapi diharapkan melalui kebiasaan 

menuliskan pengalaman belajar, peserta didik tersebut terbiasa 

mengekspresikan perasaan, pemikiran ataupun harapannya tentang 

pembelajaran yang diberikan guru. Jadi lebih dekat sebagai alat untuk 

komunikasi dan diseminasi informasi, temuan, pemikiran, hasil 

pengamatan tentang pembelajaran. Peserta didik dibiasakan mengisi 

Jurnal belajar, meskipun belum mampu menulis dengan kriteria ilmiah. Isi 

dari jurnal belajar tidak harus dalam bentuk artikel, hasil telaahan yang 

memenuhi  kriteria  ilmiah. Tetapi dapat berupa kalimat-kalimat 
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sederhana, misalnya penyelesaian soal mata pelajaran tertentu atau bahkan 

hanya ungkapan bahwa peserta didik itu senang belajar hari itu karena guru 

memberi kesempatan ke luar kelas untuk mengamati tanaman di sekitar 

sekolah pada pelajaran IPA. 

 Jurnal belajar bukan 1) ringkasan materi pembelajaran, tetapi lebih 

fokus pada refleksi peserta didik terhadap apa yang telah dibaca atau yang 

sedang  dipelajari; 2) katalog belajar, karena dalam katalog belajar 

biasanya ditulis waktu dan  tanggal mengajar atau dipelajari. Suatu katalog 

merupakan rekaman peristiwa, akan tetapi jurnal belajar  merupakan 

rekaman refleksi dan hasil pengamatan dan pemikiran peserta didik. 

B. Keuntungan Jurnal Belajar 

 Kenyataan menunjukkan, bahwa jika peserta didik memelihara 

rekaman tentang apa yang diajarkan dan bagaimana materi itu diajarkan, 

ini merupakan penunjang untuk tetap mengingatnya di dalam kepala, ada 

pepatah orang tua yang mengatakan ”sebenarnya peserta didik belum tahu 

apa-apa sampai peserta didik tersebut dapat menuliskannya” dan beberapa 

hasil penelitian telah membuktikan bahwa ungkapan tersebut benar. Apa 

yang telah dipelajari peserta didik dapat ditelusuri, termasuk kemajuan 

yang telah didapatkan atau dilakukan. Peserta didik mulai dapat 

membedakan di antara pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 
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C. Penulis Jurnal Belajar 

 Seratus tahun yang lalu, pendidikan jarak jauh belum ada dan buku 

teks masih sangat mahal harganya. Ketika itu, peserta didik harus 

menuliskan apa yang telah dipelajari pada buku catatan. Isi catatan kuliah 

tersebut adalah ringkasan dari  materi yang telah dipelajari. Yang menjadi 

fokus peserta adalah mereka harus menulis dan memutuskan sendiri apa 

yang akan ditulis. Pada saat ini, tidak dibutuhkan lagi catatan kuliah karena 

materi kuliah sudah dapat diakses secara online, karena bahan kuliah, yang 

lebih lengkap dari catatan itu sudah ada di website. Harga buku teks pun 

sudah relatif murah dan karena kuliah dilaksanakan secara online berarti  

peserta didiknya harus mampu mengupload bahannya ke internet (web). 

Jadi dalam arti seperti pengganti  catatan kuliah, peserta didik hendaknya 

menggunakan jurnal belajar . Penekanannya memang berbeda tetapi 

tujuannya sama, yaitu membantu memaknai apa yang telah dipelajari 

peserta didik. 

D. Isi Jurnal Belajar 

      Adapun isi dari jurnal belajar tersebut adalah : 

a) Butir-butir yang ditemukan, khususnya materi yang menarik dari 

yang dibaca peserta didik dan tertarik untuk ditindak lanjuti lebih 

detail; 

b) Pertanyaan yang muncul di benak peserta didik yang berkaitan 

dengan materi yang dibaca pada topik tertentu (bahan ajar); 

c) Setelah pembelajaran di kelas adalah merupakan waktu yang   

paling tepat untuk membuat catatan untuk  me-
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reinforce(mendorong dengan sekuat tenaga) hasil belajar peserta 

didik  dengan mencoba mengingat apa inti yang telah diajarkan. 

Berpikir apa yang menjadi poin utama yang baru bagi peserta didik 

dari materi yang diajarkan hari ini. Peserta didik diminta oleh 

gurunya untuk menuliskan hal tersebut tanpa melihat buku 

pelajaran, kemudian membandingkan dengan buku, sekadar untuk 

menyakinkan apakah poin yang dibuat tersebut akurat; 

d) Catatan di jurnal belajar  dapat diambil dari materi lain yang 

dibaca, yang dikutip dari buku atau materi  yang berkaitan, seperti 

artikel dalam surat kabar; 

e) Catatan apa saja yang berkaitan dengan pokok bahasan, komentar 

peserta didik dalam bentuk satu atau dua kalimat terhadap pokok 

bahasan, yang ditemukan/dibaca yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran; 

f) Refleksi peserta didik terhadap materi dan kaitannya dengan   

kebutuhan peserta didik tersebut pada saat guru mengajar; 

g) Bagaimana guru mengajarkan materi tersebut dan dikaitkan 

dengan apa yang diajarkan dengan cara yang berbeda; 

h) Pemikiran peserta didik yang belum sepenuhnya terwujud tetapi 

peserta didik harus merumuskan kembali. Ini bisa meliputi 

perasaan peserta didik tentang materi dan perkembangan dan teori 

yang dikembangkan dalam pikiran peserta didik tersebut. 
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i) Setiap peserta didik diwajibkan memiliki jurnal belajar , yang dapat 

ditulis setiap hari atau seminggu sekali, setelah guru selesai 

mengajar. 

j) Apakah materi tersebut sudah diketahui peserta didik sebelumnya. 

Hal-hal seperti itulah yang hendaknya dituliskan oleh peserta didik 

walaupun hanya satu atau dua paragrap. 

 

E. Bentuk Jurnal Belajar 

  Apabila guru bertanya kepada peserta didik, bagaimana 

sebaiknya jurnal belajar  dikelola, kemungkinan ada peserta didik yang 

menyarankan, sebaiknya diketik menggunakan komputer akan tetapi 

ada juga yang menyarankan ditulis tangan saja. Tentu saja tergantung 

kebutuhan dan fasilitas pendukung yang tersedia. Jurnal belajar  dapat 

dibuat dalam beberapa bentuk alternatif pilihan: 

a) Jurnal belajar  bisa dalam ukuran yang kecil, setengah ukuran 

kertas A4, atau sebesar kertas A4. Lebih mudah dibuat dalam buku 

tulis biasa; 

b) Jurnal belajar  dapat ditulis dalam lembar kertas yang terpisah, 

kemudian kertas tersebut disusun dan diurutkan berdasarkan poin 

yang telah diajarkan, apa yang masih perlu diajarkan, pertanyaan 

peserta didik kepada pengajar dan lain sebagainya; 

c) Berdasarkan catatan kecil tadi oleh peserta didik tersebut diuraikan 

kedalam tulisan dan ini akan menjadi catatan penting sebagai  

referensi, catatan setelah pembelajaran selesai; 
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d) Bentuk yang mana pun yang akan dipilih, yang penting bahwa 

tulisan peserta didik tersebut setiap selesai ditulis diberikan kepada 

gurunya untuk dibaca, 

F. Tujuan  Jurnal Belajar 

 Tujuan membuat jurnal belajar adalah bagaimana agar peserta didik 

memperoleh keuntungan dari jurnal tersebut. Dengan menuliskan sesuatu 

yang bermakna atau pemikiran peserta didik tentang pengalaman berharga 

dalam belajar, selain sebagai bahan refleksi dapat dijadikan rujukan oleh 

pembaca/peserta didik lain yang menghadapi hal yang sama. Jurnal belajar  

diharapkan menjadi wadah untuk saling sharing informasi, pengalaman 

belajar, hasil pemikiran, hasil bacaan, pertanyaan kepada guru dan lain 

sebainya. 

 Jurnal belajar dapat merupakan tempat untuk bertanya, jika ada 

peserta didik tidak mengerti penjelasan gurunya, setelah itu dituliskan dalam 

jurnal belajar  yang kemudian dibaca oleh sang guru. Setelah guru 

membacanya, pada pertemuan berikutnya dijawab oleh sang guru, yang 

membuat peserta didik memahami materi yang sebelumnya membingungkan 

yang bersangkutan. Alternatif lain, setelah peserta didik selesai mengikuti 

pembelajaran, diminta menulis jurnal refleksi  sebagai ‘catatan’ yang dibuat 

tentang pembelajaran, dilengkapi dengan pemikiran yang bersangkutan. Atau 

bisa juga tentang: 

a) Meminta penjelasan tentang pengertian, pengerjaan rumus, kendala yang 

dihadapi oleh peserta didik; 
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b) Materi yang didapatkan dari sumber lain, termasuk di luar buku rujukan 

yang diberikan guru; 

c) Memberi tahu sumber belajar  yang lain yang lebih menarik dan lebih 

mudah menguasai materi karena lebih sederhana. 

2.1.4  Berpikir Kritis  

A. Pengertian Berpikir Kritis  

 Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan 

siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat 

mereka sendiri. Deswani (2009:119) mengemukakan bahwa berpikir kritis 

adalah prosese mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi, 

dimana informasi tersebut didapatkan dari hasil pengamatan, pengalaman, 

akal sehat atau komunikasi. Kemampuan berpikir kritis tiada lain adalah 

kemampuan siswa dalam menghimpun berbagai  informasi lalu membuat 

sebuah kesimpulan evaluative dari berbagai informasi tersebut Rosyada, 

(2004:170).  

       Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis 

adalah proses mental berupa kemampuan bertanya, berargument, 

mengemukakan pendapat atau ide, memecahkan masalah dan membuat 

kesimpulan dari pengamatan, pengalaman, atau komunikasi.  

B. Ciri - Ciri Berpikir Kritis   

Seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis dalam dirinya, 

seorang guru harus memiliki kreativitas dalam menyampaikan 

pembelajaran di dalam kelas agar pembelajaran lebih bermakna.  Menurut 
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Fisher (2009:7) mengemukakan bahwa ciri dari kemampuan berpikir kritis 

adalah sebagai berikut :  

1) Mengenal masalah,  

2) Menemukan cara yang dapat dipake untuk menangani masalah, 

3) Mengumpulkan dan menyusun informasi  diperlukan,  

4) Mengenal asumsi dan nilai yang tidak dinyatakan, 

5) Memahami dan menggunakan bahasa yang tepat,  jelas dan 

khas,  

6) Menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan,  

7) Mengenal adanya hubungan yang logis antara masalah,  

8) Menarik kesimpulan dan kesamaan yang diperlukan,  

9) Menguji kesamaan dan kesimpulan yang seseorang ambil, 

10) Meyusun kembali pola keyakinan seseorang berdasarkan 

pengalaman yang lebih jelas,  

11) Membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal tertentu dalam 

kehidupan sehari-hari  

 

 Indikator-indikator tersebut dalam praktiknya dapat bersatu padu 

membentuk sebuah kegiatan atau terpisah-pisah hanya beberapa indikator 

saja. Penemuan indikator dari berpikir kritis dapat diungkapkan melalui 

aspek-aspek prilaku yang diungkapkan dalam definisi berpikir kritis. 

Menurut beberapa definisi yang di ungkapkan diatas, terdapat beberapa 

kegiatan atau perilaku yang mengidentifikasikan bahwa prilaku tersebut 

memerlukan kegiatan-kegiatan dalam berpikir kritis.  
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 Berdasarkan pendapat diatas mengenai ciri-ciri dan indikator 

kemampuan berpikir kritis dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku yang 

menandakan kemampuan berpikir adalah sebagai berikut:  

1. Memiliki  kemampuan bertanya  dan merespon pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung, 

2. Mengemukakan pendapatnya/ide mengenai materi pembelajaran, 

3. Antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran,  

4. Memecahkan  masalah,  

C.   Tahapan Keterampilan dalam Berpikir Kritis  

 Setelah kita mengenal pengertian berpikir kritis selanjutnya, kita harus 

menguasai keterampilan untuk berpikir kritis, dibawah ini keterampilan 

yang harus dikuasai dalam penggunaan metode berpikir kritis, berdasarkan 

sumber yang diambil dari (diakronikafisunp,2012)  

1). Keterampilan menganalisis,  

2). Keterampilan mensentesis,         

3). Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah,  

4). Keterampilan menyimpulkan, 

5). Keterampilan mengevaluasi atau menilai,         

 Jadi kesimpulan dari keterampilan berpikir kritis adalah suatu 

keterampilan mengurai sebuah struktur kedalam komponem-komponem 

agar mengetahui pengorganisasian struktur,  keterampilan menggabungkan 

bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru, 

Keterampilan memecahkan masalah menuntut pembaca untuk memahami 

bacaan dengan kritis sehingga setelah kegiatan membaca selesai siswa 
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mampu menangkap beberapa pikiran pokok bacaan, sehingga mampu 

mempola sebuah konsep. Keterampilan menyimpulkan sebuah proses 

berpikir yang memberdayakan pengetahuannya sedemikian rupa untuk 

menghasilkan sebuah pemikiran atau pengetahuan yang baru. Keterampilan 

menilai menghendaki pembaca agar memberikan penilaian tentang nilai 

yang diukur dengan menggunakan standar tertentu. 

D. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Berpikir Kritis 

 Dalam diri seseorang, kemampuan berpikir yang dimiliki berbeda-

beda tingkatannya, ada seseorang yang memiliki kemampuan berpikir 

yang tinggi, dan ada juga yang memiliki kemampuan berpikir yang rendah. 

Di bawah ada beberapa faktor yang mempengaruhi berpikir kritis siswa 

(Diakronikafisunp,2012) diantaranya: 

a) Kondisi fisik;  

Ketika kondisi fisik siswa terganggu, sementara ia dihadapkan pada 

situasi yag menuntut pemikiran yang matang untuk memecahkan 

suatu masalah maka kondisi seperti ini sangat mempengaruhi 

pikirannya, 

b) Motivasi; 

Motivasi adalah upaya untuk menimbulkan rangsangan, dorongan 

ataupun pembangkit tenaga seseorang agar mau berbuat sesuatu atau 

memperlihatkan perilaku tertentu yang telah direncanakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 
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c) Kecemasan;  

Kecemasan adalah keadaan emosional yang ditandai dengan 

kegelisahan dan ketakutan terhadap kemungkinan bahaya, 

d) Perkembangan intelektual;  

Intelektual atau kecerdasan merupakan kemampuan mental seseorang 

untuk merespon dan menyelesaikan suatu persoalan.  

 Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi berpikir kritis adalah ketika kondisi fisik siswa 

terganggu, sementara ia dihadapkan pada situasi yag menuntut 

pemikiran yang matang untuk memecahkan suatu masalah maka 

kondisi seperti ini sangat mempengaruhi pikirannya, siswa 

memerlukan suasana akademik yang memberikan kebebasan dan rasa 

aman bagi siswa untuk mengekspresikan pendapat dan keputusannya 

selama berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

2.1.5  Hasil Belajar 

A.    Pengertian Hasil Belajar  

 Hasil belajar adalah sesuatu yang digunakan guru untuk menilai hasil 

pelajaran yang telah diberikan kepada siswa dengan adanya perubahan 

tingkah laku pada siswa. Menurut Sudjana dalam Kunanjar (2010:276) yang 

mengemukakan bahwa hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar 

dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu tes yang tersusun secara 

terencana, bentuk tes tertulis, tes lisan, maupun tes perbuatan.  

 Berdasarkan  uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa  hasil  belajar 

yaitu alat  yang  dipakai untuk mengukur  tingkat  kemampuan  siswa  yang 
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dapat diukur berdasarkan kreteria yang telah ditetapkan oleh penilai atau 

menurut standar yang telah ditetapkan selama proses belajar mengajar 

berlangsung. Hasil belajar yang diindikasikan dengan tingkah laku yang 

lebih baik dari pada sebelumnya melakukan kegiatan belajar, bersifat 

kontinu dan tidak sementara. 

B. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 Faktor - faktor yang mempengaruhi hasil belajar memberikan 

kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal dan 

eksternal peserta didik. Menurut Anni (2004:13) menyatakan bahwa 

seperangkat faktor yang memberikan kontribusi belajar adalah kondisi 

internal dan eksternal pelajar. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, 

seperti kesehatan organ tubuh, kondisi psikis seperti kemampuan 

intelektual, emosional dan kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi 

dengan lingkuangan. Kesempurnaan dalam kondisi internal yang dimiliki 

oleh pembelajar akan mempengaruhi terhadap kesiapan, proses dan hasil 

belajar. Sama kompleks nya pada kondisi internal, kondisi eksternal juga 

sangat mempengaruhi dalam hasil belajar siswa, diantaranya adalah variasi 

dan derajat kesulitan materi yang dipelajari, tempat belajar, iklim, suasana 

lingkungan dan daya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, 

proses  dan hasil belajar.  

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulakan bahwa hasil  belajar 

dapat  dipengaruhi  oleh  dua  faktor yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal, yang mana  faktor  internal  merupakan faktor-faktor yang 

bersumber dari individu  masing-masing siswa, sedangkan faktor eksternal 
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yaitu faktor-faktor yang bersumber dari luar siswa itu sendiri.   Kedua faktor 

ini mempengaruhi baik buruknya prestasi hasil belajar yang akan di capai 

siswa sebagai hasil dari proses belajar mengajar dikelas. Berkaitan dengan 

proses belajar mengajar ada satu faktor yang sangat mempengaruhi hasil 

belajar siswa yaitu faktor pemilihan metode pembelajaran yang tepat oleh 

guru akan mempengaruhi antusiasme para siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

2.2  Penelitian Dahulu yang Relevan 

 Berikut ini akan disajikan beberapa hasil penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini  antara lain : 

1. Menurut Ahmad Farisi, Abdul Hamid dan Melvina (2017) Model 

 pembelajaran PBL selain mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis  

siswa,  model PBL juga mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar, 

karena proses  pembelajarannya bepusat pada siswa sehingga memberikan 

pengalaman secara  langsung kepada siswa. Pernyataan ini didukung oleh 

penelitian Setiawan (2008) yang mengatakan terjadi peningkatan aktivitas 

dan hasil belajar siswa setelah diajarkan menggunanakan model PBL. 

2. Menurut Khoirul (2018) dalam penlitiannya dapat disimpulkan bahwa 

 pembelajaran dengan memanfaatkan jurnal refleksi sebagai strategi 

metakognitif  dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

kesebangunan peserta didik kelas IX-A SMPN 2 Winongan. 
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3. Menurut Edi (2013) dalam penelitiannya dapat dikatakan bahwa penerapan 

 jurnal  belajar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat 

 diketahui bahwa setelah penelitian selesai hamper semua siswa sudah 

 mempunyai buku panduan belajar meskipun masih ada sebagian siswa yang 

 fotocopy. Meningkatnya prestasi belajar siswa juga menjadikan hasil belajar 

siswa meningkat. Hal ini sesuai dengan diungkapkan oleh Mariyam (2006) 

bahwa intensitas prestasi belajar seorang siswa akan sangat 

menentukantingkat pencapaian hasil belajar.  
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2.3 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

TINDAKAN 

Perencanaan 

 
Pelaksanaan 

 

Menulis Jurnal 

( Sebagai media ) 

 

 

 

ALTERNATIF PENYELESAIAN 

(Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning) 

 

IDENTIFIKASI MASALAH  

(Berdasarkan observasi) 

 

 

PERMASALAHAN 

1) Pembelajran yang berpusat pada siswa kurang optimal  

2) Aktivitas belajar siswa rendah   

3) Kolaborasi siswa dalam belajar rendah 

 

 

Observasi 

 
Refleksi 

 

Berpikir Kritis Hasil Belajar 

Penilaian Akhir Pembelajaran > Kemampuan Bertanya 

> Memberikan Respon 

> Mengemukakan Pendapat 

> Antusias 

> Memecahkan Masalah 



31 
 

   
 

2.4 Hipotesis Tindakan 

 Hasil dari latar belakang dan kajian pustaka yang telah dipaparkan maka 

penulis merumuskan hipotesis yaitu melalui metode pembelajaran problem-

based learning dengan tugas menulis jurnal belajar atau refleksi siswa dapat 

lebih mudah memahami materi tersebut, sehingga akan meningkatkan 

kemampuan berfikir secara kritis serta hasil belajar siswa dapat meningkat. 

 


