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II.   TINJAUAN PUSTAKA

A. Problem Based Learning (PBL)

Model PBL merupakan suatu model pembelajaran dengan siswa mengerjakan

permasalahan yang autentik untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri,

mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, serta

mengembangkan kemandirian dan percaya diri (Arends, 2008:92).

Pembelajaran berbasis masalah adalah seperangkat model mengajar yang

menggunakan masalah, materi dan pengaturan diri (Eggen, Paul dan Don

Kauchak, 2012:307).

Model PBL mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah dalam

berbagai situasi. Model PBL melatih ketajaman pola pikir metakognitif yakni

kemampuan strategis dalam memecahkan masalah (Purwanto, 2008:67). Hal

ini menjelaskan pernyataan Dasna dan Sutrisno (2007:77) bahwa pendidikan

hampir selalu berakar pada masalah sehari-hari yang dihadapi oleh peserta

didik. Menurut Rusman (2010: 229) bahwa pembelajaran berbasis masalah

mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa melalui bekerja sama dalam

kelompok sehingga siswa mampu memberdayakan, mengasah, dan menguji

kemampuan berpikirnya secara kesinambungan.

Joyce, B., Weil, M., dan Calhoun, E. (2009:14) menyatakan bahwa tiga unsur

yang menonjol dalam pembelajaran dengan model PBL, yaitu adanya pemicu
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masalah, identifikasi isu-isu oleh siswa, dan penggunaan pengetahuan untuk

menunjukan pemahaman terhadap masalah. Lebih lanjut Barret (2005:14)

menyatakan bahwa PBL mencakup kurikulum dan proses, kurikulum

mencakup masalah yang didesain dengan kebutuhan keterampilan berpikir

kritis, pemecahan masalah belajar mandiri dan keterampilan bekerja sama

oleh siswa. Sedangkan dalam prosesnya menggunakan pendekatan yang

sering digunakan untuk memecahkan masalah atau tantangan yang dihadapi

dalam kehidupan nyata.

Model PBL dimulai dengan masalah yang tidak terstruktur atau sesuatu yang

kacau (ill-structure). Dari kekacauan ini siswa menggunakan berbagai

kecerdasannya melalui diskusi dan penelitian untuk menentukan isu nyata

yang ada. Menurut Sugiyanto (2009:46) masalah ill-structure memiliki ciri

(1) tidak menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan

solusi, informasi tambahan sangat diperlukan untuk mendefinisikan masalah

(2) tidak ada satu jawaban yang benar terhadap solusi masalah (3) siswa tidak

pernah 100% yakin bahwa mereka membuat pilihan yang tepat diantara

pilihan solusi yang ada karena beberapa informasi kurang. Rusman

(2010:243) merumuskan langkah-langkah yang akan dilalui oleh siswa dalam

proses PBL adalah (1) menentukan masalah; (2) mendefinisikan masalah; (3)

mengumpulkan fakta; (4) membuat hipotesis; (5) penelitian; (6) rephrasing

masalah; (7) menyuguhkan alternatif; dan (8) mengusulkan solusi.

Model PBL tidak dirancang untuk guru memberikan informasi sebanyak-

banyaknya kepada siswa. Model PBL dikembangkan untuk membantu siswa

mengembangkan kemampuan berpikir pemecahan masalah, dan keterampilan
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intelektual (Jauhar 2011:88). PBL memiliki beberapa keuntungan, seperti

yang diutarakan oleh Brunning (dalam Eggen, 1997:300) bahwa berpikir

dengan masalah memiliki keuntungan setidaknya dalam dua hal yaitu manfaat

dari pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan memungkinkan

orang lain untuk menerapkan cara yang sama dalam memecahkan masalah.

Siswa dalam model PBL mampu memahami konsep dan prinsip dari suatu

materi dimulai dari bekerja dan belajar terhadap situasi atau masalah yang

diberikan melalui investigasi, inquiry, dan pemecahan masalah. Siswa

membangun konsep atau prinsip dengan kemampuannya sendiri yang

mengintegrasi keterampilan dan pengetahuan yang sudah dipahami

sebelumnya. Model PBL melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan sendiri

yang memungkinkan mereka menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena

dunia nyata dan membangun pemahamannya tentang fenomena itu (Rusman,

2010:242-243). Dalam model PBL bahan belajar siswa berupa masalah-

masalah yang harus dipecahkan. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya

adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara

sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya ialah untuk memperoleh

kemampuan dan kecakapan kognitif dalam memecahkan masalah secara

rasional, lugas dan tuntas. Oleh karena itu, kemampuan siswa dalam

menguasai konsep-konsep, prinsip-prinsip dan generalisasi serta insight

(tilikan akal) amat diperlukan (Syah, 2004:127)

Belajar dengan model PBL memiliki beberapa keuntungan (benefit). Model

PBL dapat membantu siswa aktif dalam pembelajaran dengan menyediakan
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masalah dengan situasi yang real dengan dunia nyata demgam demikian

siswa merasa bertanggung jawab dalam pembelajaran (Hmelo, 2004:236).

Hal ini didukung dengan pernyataan Smaldino (2008:36) bahwa belajar

dengan masalah yang real dengan dunia nyata member kesempatan kepada

siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan

dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dengan model PBL dapat

meningkatkan keaktifan siswa dan lebih dan lebih interaktif. Senada dengan

pernyataan Desna dan Sutrisno (2007:78) bahwa dalam PBL guru dan siswa

akan menyusun atau memilih suatu masalah, kemudian menentukan tujuan

dari masalah tersebut dan mengidentifikasi bentuk masalah yang akan

disajikan. Guru dan siswa mengidentifikasikan sumber yang diperlukan untuk

masalah tersebut dan menggambarkan proses yang mereka lakukan.

Pembelajaran dengan model PBL dapat memfasilitasi siswa untuk turut dalam

pembelajaran sehingga pengalaman belajar siswa bertambah. Model PBL

dapat membantu siswa mencapai tujuan belajar. Hasil belajar bukan hanya

berupa penguasaan pengetahuan, tetapi juga kecakapan dan keterampilan

dalam melihat, menganalisis dan memecahkan masalah, membuat rencana

dan pembagian kerja. Dengan demikian aktivitas dan produk yang dihasilkan

dari aktivitas belajar ini mendapatkan penilaian (Sukmadinata, 2007:179).

Mendukung pernyataan tersebut, Eggen (1997:442) menyatakan bahwa

tujuan dalam suatu pembelajaran adalah memajukan kemampuan berpikir dan

mengambil keputusan. Sukses dalam sekolah dan kemudian hari bergantung

pada siswa, tidak hanya mengetahui sesuatu, tetapi juga mampu

menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah.
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Karakteristik pembelajaran berbasis masalah menurut Rusman (2010:234-

233) adalah (1) masalah digunakan sebagai starting point dalam belajar; (2)

permasalahan bersifat real dengan dunia nyata yang tidak terstruktur; (3)

permasalahan membutuhkan perspektif ganda; (4) permasalahan menantang

pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, dan kompetensi yang kemudian

membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar;

(5) belajar pengarahan diri menjadi hak yang utama; (6) pemanfaatan sumber

pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan evaluasi sumber informasi

merupakan proses yang essensial dalam pembelajaran berbasis masalah; (7)

proses pembelajaran berlangsung secara kolaboratif komunikasi dan

kooperatif; (8) mengembangkan keterampilan inquiry dan pemecahan

masalah untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan; (9) keterbukaan

proses dalam pembelajaran berbasis masalah meliputi sintesis dan integrasi

dari sebuah proses belajar; (10) pembelajaran berbasis masalah melibatkan

evaluasi dan review pengalaman dan proses belajar.

Hal ini serupa dengan karakteristik model PBL yang dikemukakan oleh Lie

(2008:12) yaitu (1) pembelajaran berpusat pada siswa (student-centered); (2)

pembelajaran dalam kelompok kecil; (3) peranan guru sebagai fasilitator; (4)

masalah yang autentik menjadi starting point dalam pembelajaran; (5)

masalah sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan

pemecahan masalah; (6) informasi baru diperoleh melalui belajar yang

mandiri. Proses pembelajaran berbasis masalah memfasilitasi siswa belajar

dalam kelompok/tim dan berkolaborasi untuk mengembangkan proses

kognitif yang berguna untuk memahami permasalahan, mengambil dan
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menganalisis informasi/data yang relevan dan mengelaborasi solusi (Rusman,

2010:235).

Ibrahim (dalam Rusman, 2010:243) merumuskan langkah-langkah PBL

seperti pada (Tabel 1).

Tabel 1. Langkah-langkah PBL

Fase Indikator Tingkah Laku Guru

1 Orientasi siswa pada masalah Menjelaskan tujuan pembelajaran,
menjelaskan logistik yang diperlukan dan
memotivasi siswa terlibat pada aktivitas
pemecahan masalah.

2 Mengorganisasi siswa untuk
belajar

Membantu siswa mengidentifikasikan dan
mengorganisasi tugas belajar yang
berhubungan untuk mendapatkan penjelasan
dan pemecahan masalah.

3 Membimbing pengalaman
individu/kelompok

Mendorong siswa untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai melaksanakan
eksperimen untuk mendapatkan penjelasan
dan pemecahan masalah.

4 Mengembangkan dan menyajikan
hasil karya

Membantu siswa dalam merencanakan dan
meyiapkan karya yang sesuai laporandan
membantu mereka untuk berbagai tugas
dengan temannya.

5 Menganalisis dan mengevaluasi
proses pemecahan masalah

Membantu siswa untuk melakukan refleksi
atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka
dan proses yang mereka gunakan.

B. Kemampuan Berargumentasi

Komunikasi adalah salah satu yang harus dikuasai oleh siswa, baik secara

individu maupun kelompok. Salah satu kemampuan komunikasi yang harus

dikuasai siswa adalah berargumentasi dalam sebuah forum. Salah satu teknik

diskusi yang dapat dikembangkan dalam kelas adalah diskusi debat. Debat

sangat menarik untuk dicobakan karena debat adalah jenis diskusi yang dapat

dipertandingkan. Melalui debat siswa dapat memberikan argumentasi dengan
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bukti yang relevan untuk mempertahankan argumen yang disampaikan

(Asrom, dkk. 1997:167).

Dalam kegiatan menulis, argumentasi menjadi bagian penting yang harus

diperhatikan. Menurut Choesin (2004:49) argumentasi merupakan inti dari

bagian terbanyak penulisan ilmiah yang telah ada. Dalam sebuah tulisan

ilmiah penulis berusaha menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala,

konsep atau teori tentunya dengan tujuan bahwa ia dapat meyakinkan

pembacanya akan kebenaran pendapatnya. Oleh karena itu seorang penulis

harus benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan sebuah argumen.

Keraf (1985:3) menyebutkan bahwa melalui argumentasi, penulis berusaha

merangkaikan fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga ia mampu menunjukkan

apakah suatu pendapat atau suatu hal tertentu itu benar atau tidak.

Argumentasi pada akhirnya mempunyai tujuan untuk meyakinkan dan

membujuk pembaca tentang pendapat yang diungkapkan oleh penulis (Semi,

1990: 47).

Sementara itu Suppe (2000:187) mengemukakan bahwa argumentasi

merupakan dialog antara dua atau lebih individu yang mengkoordinasikan

fakta dan teori untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang

suatu model, prediksi atau suatu evaluasi. Dalam dunia pendidikan

argumentasi sering digunakan untuk memberitahu dan membujuk orang lain

untuk menguatkan sesuatu. Osborne & Simon (2004:190) memberikan

contoh argumen dalam pembelajaran sains, yakni guru memberikan

eksplanasi ilmiah kepada siswa untuk membantu mereka memahami
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eksplanasi ilmiah tersebut sebagai suatu alasan (reasoning).Argumentasi

dapat diartikan pula sebagai eksplorasi yang sistematis

Eemeren (1996:88) mengidentifikasi empat karakteristik argumentasi (1)

argumentasi merupakan aktifitas verbal yang secara normal dibangun oleh

bahasa setempat; (2) argumentasi adalah aktivitas sosial yang pada prinsipnya

mengarahkan orang lain; (3) argumentasi adalah aktivitas penalaran yang

mengindikasikan beberapa pemikiran tentang suatu objek; (4) argumentasi

terkait dengan opini atau standpoint tentang suatu objek yang spesifik.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa argumentasi diarahkan untuk

meningkatkan atau menurunkan penerimaan (acceptability) pendengar atau

pembaca tentang standpoint yang kontroversial.

Kemampuan berargumentasi ini meliputi pujian dan kritikan. argumentasi

membutuhkan pemecah masalah untuk mengidentifikasi berbagai perspektif

alternatif, pandangan/opini, mengembangkan dan memilih solusi yang masuk

akal serta disukai. Mendukung setiap solusi dengan fakta atau bukti Menurut

Keraf (1985:222) ada beberapa indikator dalam kemampuan berargumentasi

yaitu:

1. Claim (pernyataan/tuntutan) artinya pernyataan yang diangkat dan

diyakini kebenarannya oleh penulis/penutur.

2. Ground (dasar argumen) artinya bukti-bukti atau informasi yang

dijadikan dasar untuk membuat sebuah claim/pernyataan.

3. Warrant (penguatan) artinya jaminan atau adanya bukti sebagai

pembenaran claim yang dibuatnya

4. Backing (dukungan) artinya bila anggota menyajikan data-data fakta

untuk mendukung warrant yang dibuatnya.
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5. Rebuttal (bantahan) artinya bila anggota melakukan penyanggahan atau

pengecualian terhadap pertanyaan/pernyataan anggota lainnya.

C. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan

potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar

oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya baik perilaku dalam bentuk

penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan

motorik (Sukmadinata, 2007:102). Sementara itu Abdurrahman (2009:37)

mendefinisikan hasil belajar sebagai suatu kemampuan yang diperoleh anak

setelah melalui kegiatan belajar. Belajar merupakan proses mencapai tujuan,

dengan demikian terjadi perubahan tingkah laku setelah proses pembelajaran.

Guru dalam kegiatan pembelajaran merumuskan tujuan-tujuan dari belajar

yang harus dicapai siswa. Siswa yang berhasil adalah siswa yang mampu

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional.

Hasil belajar yang diperoleh siswa selama proses pembelajaran bervariasi

tingkatan ketercapaiannya. Tingkat keberhasilan siswa menurut Djamarah

dan Zain (2006:107) digolongkan menjadi empat yaitu (1)

istimewa/maksimal: apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan dikuasi

oleh siswa; (2) baik sekali/optimal: apabila sebagian besar (76-99%) bahan

pelajaran dikuasai oleh siswa; (3) baik/minimal: apabila hanya (60-75%)

bahan pelajaran dikuasai oleh siswa; dan (4) kurang: apabila kurang

dari 60% bahan pelajaran yang dikuasai siswa.
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Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. Dari

segi proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila

seluruhnya atau sebagian besar (75%). Lebih lanjut dalam proses

pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masukan merata,

menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi serta sesuai dengan

kebutuhan, perkembangan masyarakat dan pembangunan (Mulyasa,

2003:101)

Hasil belajar kognitif menjadi cerminan tingkat keberhasilan siswa, seperti

yang dikatakan oleh Eggen (1997:441) bahwa sebagian besar tujuan dan hasil

belajar yang muncul dalam panduan kurikulum sekolah beberapa Negara

bagian adalah dalam ranah kognitif, yang fokus pada pengetahuan dan

pemahaman pada suatu fakta, konsep, prinsip, aturan, keterampilan, dan

pemecahan masalah. Hal ini juga senada dengan pernyataan Prawilaga

(2009:82) yaitu bila seseorang sedang belajar, maka akan terjadi peningkatan

kognitif dalam dirinya. Setiap potensi terkait motorik atau sikap berawal dari

proses kognitif. Dengan kata lain, berpikir kognitiflah yang menjadi dasar

dari segala penguasaan ilmu dan pengingkatan kemampuan. Prawilaga

(2009:95) merumuskan jenjang pada berpikir kognitif yang merupakan revisi

dari taksonomi Bloom, seperti pada (Tabel 2).

Table 2. Ringkasan jenjang belajar menurut Prawilaga (2009:95)

Berpikir Uraian Rincian

Mengingat Memunculkan pengetahuan
dari jangka panjang.

 Mengenali
 Mengingat

Mengerti Membentuk arti dari pesan
pembelajaran (isi): Lisan,
tulisan, grafis atau gambar

 Memahami
 Membuat contoh
 Mengelompokkan
 Meringkas
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 Meramalkan
 Membandingkan
 Menjelaskan

Menerapkan Melaksanakan atau
menggunakan prosedur dalam
situasi tertentu

 Melaksanakan
 Mengembangkan

Menganalisis Menjabarkan komponen atau
strukstur dengan membedakan
dari bentuk dan fungsi, tujuan,
dst

 Membedakan
 Menyusun kembali
 Menandai

Menilai Menyusun pertimbangan
berdasrkan criteria dan
persyaratan khusus

 Mengecek
 Mengkritik

Berkreasi Menyusun sesuatu hal baru:
memodifikasi suatu model
lama menjadi sesuatu yang
berbeda, dst.

 Menghasilkan
 Merencanakan
 Membentuk

D. Kerangka Pikir Penelitian

Tercapainya tujuan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh strategi

pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu, penggunaan model

pembelajaran yang tepat akan mempengaruhi hasil belajar dan kemampuan

berargumentasi siswa serta menciptakan proses pembelajaran yang kondusif,

artinya siswa terlibat langsung secara aktif dalam proses pembelajaran. Salah

satu model tersebut adalah PBL.

Model PBL merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berbasis

masalah berfokus pada siswa dan berorientasi pada proses belajar siswa. Oleh

karena itu, orientasi masalah yang dapat menumbuhkan proses belajar siswa

secara kelompok kecil maupun secara individual yang berfokus pada

penyajian masalah merupakan ciri utama model PBL. Permasalahan menjadi

fokus stimulus dan pemandu proses belajar sementara guru menjadi fasilitator

dan pembimbing. Untuk dapat memecahkan masalah, siswa mencari
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informasi, memperkaya wawasan dan keterampilan melalui berbagai upaya

aktif dan mandiri sehingga proses belajar individu terjadi secara langsung.

Dalam penelitian ini akan digunakan model PBL untuk mengetahui hasil

belajar dan kemampuan berargumentasi siswa pada materi peran manusia

dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan

lingkungan. Dengan menggunakan model PBL diharapkan hasil belajar siswa

dan kemampuan berargumentasi siswa meningkat sehingga dapat

meningkatkan prestasi belajar. Dengan model ini guru tidak memberikan

informasi terlebih dahulu tetapi informasi akan diperoleh siswa setelah

memecahkan masalah.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan variabel terikat.

Variabel bebasnya adalah pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL

sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar dan kemampuan

berargumentasi siswa. Hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat

ditunjukan pada bagan dibawah ini.

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat

Keterangan : X   : Pengaruh model pembelajaran PBL
Y1 : Kemampuan Berargumentasi
Y2 : Hasil Belajar

X

Y1

Y2
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E. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Ada pengaruh penggunaan PBL terhadap kemampuan berargumentasi

siswa pada materi peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk

mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2. H0 = Tidak ada pengaruh signifikan penggunaan PBL

terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi peran

manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi

pencemaran dan kerusakan lingkungan.

H1 = Ada pengaruh signifikan penggunaan  PBL terhadap peningkatan

hasil belajar siswa pada materi peran manusia dalam pengelolaan

lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan

lingkungan.


