
 

 

II. LANDASAN TEORI 

Bagian ini menyajikan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian antara 

lain teori belajar dan pembelajaran, kemampuan menulis, dan model Pembelajaran 

Berbasis Masalah. 

2.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada individu yang terjadi melalui 

pengalaman baik disengaja maupun tidak disengaja yang berlangsung sepanjang 

waktu untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kebiasaan 

yang baru. Belajar bukan hanya semata-mata mentransfer pengetahuan yang ada 

di luar diri pembelajar, tetapi lebih pada bagaimana otak memproses dan 

menginterpretasikan pengalaman yang baru dengan pengetahuan yang sudah 

dimilikinya dalam format yang baru. 

 

Belajar adalah proses perubahan perilaku tetap dari belum tahu menjadi tahu, dari 

tidak paham menjadi paham, dari kurang terampil menjadi terampil, dan dari 

kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, serta bermanfaat bagi lingkungan 

maupun individu itu sendiri  (Trianto, 2009: 17). Belajar merupakan proses yang 

terjadi karena dorongan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai dan merupakan 

proses sistemik yang dinamis, konstruktif, dan organik ( Thobroni, 2015: 20). 
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Prinsip-prinsip belajar  

1. Sebagai hasil tindakan rasional instrumental, yaitu perubahan yang 

disadari. 

2. Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya. 

3. Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup. 

4. Positif atau berakumulasi. 

5. Aktif sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan. 

6. Permanen atau tetap. 

7. Bertujuan dan terarah. 

8. Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan (Suprijono dalam Thobroni, 

2015: 19) 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku 

pada individu yang sedang belajar. Perubahan tersebut bersifat permanen dan 

dilakukan secara sengaja dan terarah untuk memperoleh ilmu pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan pengertian yang bermanfaat sebagai bekal hidup. 

 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menyatakan 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah usaha sadar dari 

seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa 

dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan 

(Trianto, 2009: 17). Jadi, pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang 

guru dan peserta didik, di mana di antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) 

yang intens dan terarah menuju target yang sudah ditetapkan sebelumnya. 
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Pembelajaran merupakan upaya sengaja dan bertujuan yang berfokus kepada 

kepentingan, karakteristik, dan kondisi orang lain agar peserta didik dapat belajar 

dengan efektif dan efisien (Thobroni, 2015: 35). Pembelajaran adalah proses 

interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar (Maulana, 2014: 1). Proses pembelajaran di sekolah mencakup interaksi 

antara guru dan siswa yang saling bertukar informasi pengetahuan. 

 

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

merupakan interaksi antara guru dengan peserta didik dalam lingkungan belajar 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi untuk menyampaikan pesan 

antara sumber pesan ke penerima pesan melalui saluran/media tertentu.  Pesan, 

sumber pesan, saluran/media, dan penerima pesan merupakan komponen-

komponen proses komunikasi. Proses yang akan dikomunikasikan adalah isi 

kurikulum, sumber pesannya bisa guru, siswa, buku, narasumber lain, maupun 

media. 

 

Kunci pembelajaran terdapat pada guru dan siswa. Keduanya sebagai subjek 

dalam pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang harus mengelola 

pembelajaran secara baik dan terarah.  Pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa, 

baik secara personal maupun secara sosial. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan 

dari guru ke siswa, kecuali hanya dengan keaktivan siswa menalar. Siswa harus 

aktif terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. 
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2.1.1 Teori Belajar Konstruktivistik 

Teori belajar konstruktivis menyatakan bahwa seseorang yang belajar berarti 

membentuk pengertian atau pengetahuan secara aktif dan terus menerus. 

Pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit. Pengetahuan bukanlah seperangkat 

fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Siswa harus 

mengontruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 

Teori ini juga menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya bila aturan-aturan itu sudah tidak sesuai. Bagi 

siswa agar dapat benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, 

mereka harus memcahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, 

berusaha dengan susah payah dengan ide-ide. (Slavin dalam Trianto, 2009: 28) 

 

Prinsip yang paling penting menurut teori konstruktivis adalah guru tidak boleh 

hanya memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri 

pengetahuan di dalam benaknya. Seoarng guru dapat membantu proses ini dengan 

cara membuat pembelajaran menjadi sangat bermakna dan relevan bagi siswa. 

Selain itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau 

menerapkan ide-ide dan mengajak siswa menggunakan strategi-strategi mereka 

sendiri untuk belajar (Thobroni, 2015: 93). 

Pembelajaran konstruktivis memiliki karakteristik sebagai berikut. 

1. Memberi peluang kepada siswa untuk membina pengetahuan baru melalui 

keterlibatannya dalam dunia sebenarnya. 

2. Mendorong ide-ide pembelajar sebagai panduan merancang pengetahuan. 

3. Mendukung pembelajaran secara kooperatif. 
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4. Mendorong dan menerima usaha dan hasil yang diperoleh pembelajar. 

5. Mendorong pembelajar mau bertanya dan berdialog dengan guru. 

6. Menganggap proses pembelajaran sebagai al yang sama penting dengan 

hasil pembelajaran. 

7. Mendorong proses inkuiri pada pembelajar melalui kajian dan eksperimen. 

 

Strategi-strategi belajar pada teori konstruktivis adalah  

1. top-down processing yaitu siswa belajar mulai dari masalah yang 

kompleks untuk dipecahkan; 

2.  cooperative learning adalah strategi yang digunakan untuk proses belajar 

agar siswa lebih mudah dalam menghadapi problem; 

3. generative learning yaitu strategi yang menekankan pada integrasi yang 

aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh dengan skemata. 

2.1.2 Teori Belajar John Dewey 

 

Pendidikan harus mempunyai perubahan orientasi, yaitu pendidikan gaya baru 

yang menekankan pada kebebasan siswa. Hal ini disebabkan pendidikan gaya 

lama lebih memaksakan pengetahuan dan jauh dari nilai penunjukan bagi 

pengalaman pribadi. Pemecahan masalah yang diterapkan dalam metode reflektif  

merupakan proses berpikir aktif, hati-hati, yang dilandasi proses berpikir ke arah 

kesimpulan-kesimpulan yang definitif melalui lima langkah. 

1. Siswa mengenali masalah, masalah itu datang dari luar diri siswa. 

2. Selanjutnya, siswa akan menyelidiki dan menganalisis kesulitannya dan 

menentukan masalah yang dihadapi. 
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3. Menghubungkan uraian-uraian hasil analisisnya satu sama lain, dan 

mengumpulkan berbagai kemungkinan guna memecahkan masalah 

tersebut. Dalam bertindak ia dipimpin oleh pengalamannya sendiri. 

4. Menimbang kemungkinan jawaban atau hipotesis dengan akibatnya 

masing-masing. 

5. Mencoba mempraktikan salah satu kemungkinan pemecahan yang 

dipandangnya terbaik. Hasilnya akan membuktikan betul tidaknya 

pemecahan masalah itu. Bila pemecahan masalah itu salah atau kurang 

tepat, maka akan dicoba kemungkinan yang lain sampai ditemukan 

pemecahan masalah yang benar yang akan berguna untuk hidup. 

   

Namun langkah-langkah tersebut tidak dipandang secara kaku dan mekanistis, 

artinya tidak mutlak harus mengikuti urutan seperti itu. Siswa dapat bergerak 

bolak-balik antara masalah dan hipotesis ke arah pembuktian dan kesimpulan 

dalam batas-batas aturan yang bervariasi.  

 

Dengan demikian jelas betapa pentingnya makna bekerja karena bekerja 

memberikan pengalaman dan pengalaman memimpin orang berpikir sehingga 

dapat bertindak bijaksana dan benar. Pengalaman akan mempengaruhi budi 

pekerti. Pengalaman dibedakan menjadi dua yaitu pengalaman positif dan 

pengalaman negatif. Pengalaman positif adalah pengalaman yang benar, sebab 

faedahnya dapat diterapkan di dalam kehidupan. Sebaliknya pengalaman negatif 

adalah pengalaman yang salah dan tidak perlu digunakan lagi. 
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2.1.3 Teori Belajar David Ausubel 

 

Belajar dikatakan bermakna jika informasi yang akan dipelajari peserta didik 

disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik sehingga 

peserta didik dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur pengertian 

yang dimilikinya ( Dahar dalam Trianto, 2009:  37).  

 

Jenis-jenis belajar yaitu 

1. Belajar bermakna (meaningful learning) 

2. Belajar menghafal (rote learning) 

Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada 

konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Oleh 

karena itu, agar terjadi pembelajaran bermakna maka konsep baru atau informasi 

baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam struktur 

kognitif siswa. Selanjutnya, jika siswa hanya mencoba menghafalkan informasi 

baru itu tanpa menghubungkan dengan struktur kognitifnya maka terjadilah 

belajar dengan hafalan.  

 

Berdasarkan teori Ausubel dalam membantu siswa menanamkan pengetahuan 

baru dari suatu materi, sangat diperlukan konsep-konsep awal yang sudah dimiliki 

siswa yang berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. Jika dikaitkan dengan 

pembelajaran berbasis masalah, supaya siswa mampu mengerjakan permasalahan 

yang autentik sangat memerlukan konsep awal yang sudah  dimiliki siswa 

sebelumnya untuk suatu penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. 
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2.2 Kemampuan Menulis Karangan dengan Pola Pengembangan Deduksi/  

Induksi 

2.2.1 Pengertian Kemampuan 

Kemampuan  yaitu  keterampilan  utnuk  mengeluarkan  semua sumber daya  

internal,  keunggulan  dan  bakat  agar  bisa mendatangkan manfaat bagi diri 

sendiri maupun orang lain. 

(Ubaydillah,AN,2003.http:www.epsikologi.com/pengembangan /050603.htm).   

Kemampuan adalah kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu atau 

menjalankan tugas kewajiban secara fisik maupun intelektual. Pada dasarnya 

manusia ditakdirkan berbeda baik dalam kemampuan fisik maupun psikis (Robin, 

1992: 85-86). 

Dari  beberapa  pendapat  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  kemampuan  pada  

hakikatnya  adalah  suatu  kecakapan  atau kesanggupan  yang  diperlukan  siswa  

untuk  menunjukkan  suatu  tindakan atau aktivitas. Bila ini dikaitkan dengan 

kemampuan menulis  berarti tindakan  atau  aktivitas  yang  ditunjukkan  adalah  

kecakapan/kesanggupan siswa  dalam melakukan suatu kegiatan secara maksimal 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

2.2.2 Hakikat Menulis 

Menulis merupakan kegiatan yang aktif - produktif, untuk menyampaikan ide, 

gagasan, pikiran, perasaan  penulis kepada orang lain melalui media tulisan.  

Menulis merupakan keterampilan yang kompleks dan berupa kegiatan  

komunikasi penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain.  
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Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang tidak dapat dipisahkan dari 

keterampilan berbahasa yang lain  (Nurjamal dkk, 2011: 4). Selain itu, menulis 

adalah menurunkan atau melukiskan gambar-gambar grafik yang menggambarkan 

suatu bahasa yang dapat dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat 

membaca dan dapat memahami lambang-lambang grafik itu. Hal ini berarti bahwa 

menulis merupakan keterampilan berbahasa yang kompleks yang selalu berkaitan 

dengan keterampilan berbahasa yang lain.  

 

Menulis berarti menuangkan isi hati si penulis ke dalam bentuk tulisan, sehingga 

maksud hati penulis dapat diketahui banyak orang  melalui hasil tulisannya. 

Seorang penulis harus mampu menyampaikan ide, pikiran, dan perasaannya 

kepada orang lain melalui media tulisan supaya orang lain yang membacanya 

mampu memahami ide, gagasan, dan perasaan penulis secara tepat.  

 

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang sulit dibandingkan keterampilan 

berbahasa yang lain karena menyampaikan gagasan melalui tulisan memiliki 

keterbatasan dibandingkan menyampaikan gagasan secara lisan. Jika kita 

menyampaikan ide secara lisan dapat dibantu melalui dialog atau interaksi positif 

dengan pendengar yang dapat memperjelas ide kita, sedangkan menyampaikan ide  

atau gagasan secara tertulis tidak dibantu oleh dialog eksternal, melainkan oleh 

dirinya sendiri. Teks yang dibuatnya harus  dapat ia pahami karena bagaimana 

mungkin orang lain dapat memahami teks yang dibuatnya kalau dirinya sendiri 

belum mampu memahaminya.  

Keterampilan menulis tidak dapat dimiliki seseorang secara  otomatis, melainkan 

harus melalui latihan dan praktik secara kontinu. Keterampilan menulis adalah 
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kemampuan menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis melalui kalimat-

kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, dan jelas sehingga buah pikiran 

tersebut dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil (Byrne dalam 

Slamet, 2014: 163). Keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan bahasa 

secara produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara 

tidak langsung dan tidak tatap muka dengan pihak lain (Tarigan, 2008:3). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa keterampilan 

menulis adalah keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk 

bahasa tulis sehingga pembaca dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik. 

 

Menulis Sebagai Proses 

 

Menulis adalah menyampaikan pesan dengan menggunakan tulisan sebagai 

medianya. Pesan adalah isi yang terkandung dalam sebuah tulisan. Tulisan adalah 

lambang atau simbol untuk menyampaikan pesan yang disepakati oleh 

pemakainya. Oleh karena itu, dalam komunikasi tulis terdapat empat unsur yang 

terlibat, yaitu penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau isi tulisan, saluran atau 

media, dan pembaca sebagai penerima pesan. 

 

Menulis akan mendorong seseorang untuk berpikir kreatif, logis, dan sistematis, 

sehingga tulisan yang dihasilkan akan menarik dan mencapai sasaran. Seseorang 

yang mempunyai ide yang baik belum tentu dapat menuangkan gagasannya ke 

dalam tulisan dengan baik dan menarik. Menulis memerlukan kepiawaian penulis 

dalam menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan. Umtuk 

mendapatkan hasil tulisan yang baik seorang penulis harus memiliki kemampuan    

a. mempergunakan nada yang serasi; 
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b. menyusun bahan-bahan yang tersedia menjadi suatu keseluruhan yang 

utuh; 

c. menulis dengan jelas dan tidak samar-samar memanfaatkan struktur 

kalimat, bahasa, dan contoh-contoh sehingga maknanya sesuai dengan 

yang diinginkan penulis; 

d. menulis secara meyakinkan, menarik minat para pembaca terhadap pokok 

pembicaraan serta mendemonstrasikan suatu pengertian yang masuk akal 

dan cermat mengenai hal itu; 

e. mengritik naskah tulisannya yang pertama serta memperbaikinya. Mau 

dan mampu, merevisi naskah pertama merupakan kunci bagi tulisan yang 

tepat guna atau efektif; 

f. kebanggaan penulis dalam naskah atau manuskrip, kesudian menggunakan 

ejaan dan tanda baca secara saksama, memeriksa makna kata dan 

hubungan ketatabahasaan dalam kalimat-kalimat sebelum menyajikan 

kepada para pembaca. Penulis yang baik menyadari benar bahwa hal-hal 

seperti itu dapat memberi akibat yang kurang baik terhadap karyanya.  

Menulis sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang asing bagi kita. Artikel, esai, 

laporan, resensi, karya sastra, buku adalah contoh produk tulisan yang sering kita 

temukan dan kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan-tulisan tersebut 

menyajikan ide, gagasan, dan perasaan secara runtut dan menarik untuk dibaca. 

Namun, diantara kita banyak yang tidak menyukai aktivitas menulis. Seseorang 

enggan menulis karena tidak tahu untuk apa dia menulis, merasa tidak berbakat 

menulis, dan merasa tidak tahu bagaimana harus menulis (Suparno, 2008: 1.4). 

Pengalaman belajar menulis yang dialami siswa di sekolah tidak terlepas dari 
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kondisi gurunya sendiri. Sementara itu guru tidak dipersiapkan untuk terampil 

menulis dan mengajarkannya. Karena itu muncul mitos yang keliru tentang 

menulis dan pembelajarannya.  

a. Menulis itu mudah 

Teori menulis memang mudah untuk dihafal, tetapi menulis tidak cukup 

hanya menghafal teori. Selain menguasai teori, menulis memerlukan 

latihan. Tanpa latihan, seseorang tidak akan pernah mampu menulis 

dengan baik.  Dia harus mencoba dan berlatih berulang kali, memilih 

topik, menentukan tujuan, mengenali pembaca, mencari informasi 

pendukung, menyusun kerangka karangan, serta menata dan menuangkan 

idenya secara runtut dan tuntas dalam susunan  bahasa yang mudah 

dipahami. Kemampuan menggunakan unsur  mekanik tulisan merupakan 

inti dari menulis. Seorang penulis perlu memiliki keterampilan mekanik 

seperti penggunaan ejaan, pemilihan kata, kalimat efektif, dan paragraf 

untuk dapat menghasilkan sebuah karangan. Namun, kemampuan mekanik 

saja belum cukup, karena sebuah karangan harus mengandung isi yang 

berupa ide, gagasan, perasaan, atau informasi yang akan disampaikan 

penulis. Unsur mekanik hanya merupakan salah satu alat yang digunakan 

untuk mengemas karangan agar mudah dipahami pembaca. 

b. Menulis itu harus sekali jadi 

Ketika kita membuat tulisan, tentu tidak dapat sekali jadi. Kita harus 

mengulanginya beberapa kali. Kita menulis, memperbaiki, mencoba 

menulis lagi, hingga kita anggap selesai. Tidak banyak orang yang dapat 

menulis sekali jadi, bahkan penulis professional sekalipun. Menulis 
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merupakan sebuah proses yaitu proses yang melibatkan tahap 

prapenulisan, penulisan, penyuntingan, perbaikan, dan penyempurnaan. 

c. Orang yang tidak menyukai dan tidak pernah menulis dapat mengajarkan 

menulis  

Seseorang yang mengajar menulis harus menyukai dan memiliki 

pengalaman dan keterampilan menulis. Dia harus dapat menunjukan 

kepada muridnya manfaat dan nikmatnya menulis. Dia pun harus mampu 

mendemonstrasikan apa dan bagaimana menulis. Minat dan kemauan 

siswa menulis tidak terlepas dari apa yang terjadi pada diri guru dan 

bagaimana dia mengajarkannya. Sebagai proses, menulis merupakan 

serangkaian aktivitas (kegiatan) yang terjadi dan melibatkan beberapa fase 

(tahap) yaitu fase pramenulis (persiapan), penulisan (pengembangan isi 

karangan), dan pascapenulisan (telaah dan revisi atau penyempurnaan 

tulisan). Masing-masing fase tidak dipandang kaku dan selalu berurutan 

dan terpisah-pisah. Urutan dan batas fase itu sangat luwes, kita dapat 

melakukan setiap fase secara bersamaan. 

 

Kegiatan menulis berkaitan erat dengan penalaran. Penalaran adalah suatu proses 

berpikir dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, petunjuk,  eviden, ataupun 

sesuatu yang dianggap bahan bukti menuju pada kesimpulan (Moeliono dalam 

Saddhono, 2014: 152). Dapat dikatakan penalaran adalah proses berpikir yang 

sistematis dan logis untuk memperoleh suatu kesimpulan. 

 

Penalaran dapat dilakukan secara induktif dan deduktif. Penalaran induktif adalah 

suatu proses berpikir yang bertolak dari hal-hal yang khusus menuju sesuatu yang 
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umum. Sementara penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak 

dari sesuatu yang bersifat umum pada peristiwa yang khusus untuk mencapai 

sebuah kesimpulan. 

Menulis itu Kompleks 

Menulis, di samping merupakan proses juga merupakan kegiatan yang kompleks. 

Kegiatan menulis merupakan kegiatan yang sangat kompleks karena melibatkan 

cara berpikir yang teratur dan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan teknik 

penulisan, antara lain (1) adanya kesatuan gagasan, (2) penggunaan kalimat yang 

jelas dan efektif, (3) paragraf disusun dengan baik, (4) penerapan kaidah ejaan 

yang benar, dan (5) penguasaan kosakata yang memadai (Saddhono, 2014: 153). 

Persyaratan kecakapan lain yang harus dimiliki seorang penulis adalah 

menemukan ide, mengorganisasi isi tulisan secara sistematis, dan menerapkan 

kaidah-kaidah kebahasaan yang benar.  

 

Kompleksitas   kegiatan   menulis   untuk   menyusun   sebuah   karangan meliputi   

(1)   keterampilan    gramatikal,   (2)    penuangan isi,   (3)  keterampilan stilistika,  

(4) keterampilan mekanis, (5) keterampilan memutuskan (Heaton  dalam 

Saddhono, 2014: 153). Menulis harus diperoleh melalui proses belajar dan 

berlatih secara sungguh-sungguh. Kemampuan menulis dapat diikuti oleh setiap 

orang asalkan mau belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh, sebab menulis 

merupakan kemampuan yang dapat dipelajari. 

Menulis pada hakikatnya adalah melukiskan lambang-lambang grafis yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang untuk dibaca orang lain 

yang dapat memahami bahasa dan lambang-lambang grafis tersebut (Saddhono, 

2014: 154). Menulis pada dasarnya bukan sekadar melukiskan lambang-lambang 
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grafis melainkan menuangkan ide ke dalam bahasa tulis melalui kalimat-kalimat 

yang dirangkai secara utuh, lengkap, dan jelas sehingga ide tersebut dapat 

dikomunikasikan kepada pembaca. Oleh karena itu, di samping menguasai topik 

dan permasalahan yang akan ditulis, penulis dituntut menguasai komponen 

lainnya, seperti grafologi, struktur, kosakata, kelancaran dan sebagainya. 

 

2.2.3  Pola Pengembangan / Penalaran Karangan 

2.2.3.1 Pengertian Penalaran 

Penalaran mempunyai beberapa pengertian antara lain (1) proses berpikir logis, 

sistematis, terorganisasi, dalam urutan yang saling berhubungan sampai dengan 

simpulan. (2) proses menganalisis suatu topik sehingga menghasilkan suatu 

simpulan atau pengertian baru ( Wijono, 2012:  272). 

Berdasarkan pola penalaran/pengembangannya, karangan dibedakan menjadi pola 

pengembangan sebab akibat, deduktif, dan induktif. Pada penelitian ini, penulis 

membatasi hanya pada penalaran deduktif dan induktif. 

 

2.2.3.2 Penalaran Deduktif 

Penalaran deduktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan penyajian 

fakta yang bersifat umum, disertai pembuktian khusus dan diakhiri simpulan 

khusus yang berupa prinsip, sikap atau fakta yang berlaku khusus (Wijono, 2012: 

276). Penalaran deduktif adalah proses berpikir yang dimulai dari pernyataan 

umum dan diikuti pernyataan-pernyataan khusus (Purwandari, 2012: 77). Oleh 

karena itu, penalaran deduktif  menempatkan  kalimat utamanya di awal paragraf 

dan kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat pendukung/penjelas. Dengan 

mengetahui kalimat utamanya tentu akan lebih mudah menentukan ide 
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pokok/gagasan utamanya. Penalaran deduksi adalah cara berpikir dari umum ke 

khusus dengan menempatkan gagasana utama di awal karangan (Jauhari,  2007: 

123 ). Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan penalaran 

deduktif adalah penalaran yang diawali dengan mengemukakan hal-hal yang 

bersifat umum diikuti dengan hal-hal yang bersifat khusus. 

 

2.2.3.3 Penalaran Induktif 

Penalaran induktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan observasi 

data, pembahasan, dukungan, pembuktian, dan diakhiri kesimpulan umum. 

Kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sikap yang bersifat umum atas fakta 

yang bersifat khusus.  Penalaran induktif merupakan proses berpikir yang dimulai 

dengan pernyataan – pernyataan khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat 

umum (Purwandari, 2012: 77).  Pernyataan khusus yang dimaksud adalah hal-hal 

sejenis yang digunakan sebagai data untuk memperkuat gagasan dalam menarik 

kesimpulan. Paragraf induktif adalah paragraf yang pengembangannya dimulai 

dari pemaparan bagian-bagian kecil atau hal-hal konkret hingga sampai pada 

kesimpulan yang bersifat umum. Induksi berarti cara berpikir dari yang khusus ke 

yang umum (Jauhari,  2007: 124). Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas 

dapat disimpulkan bahwa penalaran induktif  adalah penalaran dengan 

mengemukakan hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat umum. Gagasan utama pada penalaran ini terletak di akhir karangan. 

Secara logis, berdasarkan beberapa atau semua data pembaca digiring ke suatu 

kesimpulan umum atas peristiwa atau hal-hal tersebut. Penalaran induktif 

menempatkan kalimat utamanya pada bagian kesimpulan, yakni di akhir 

karangan. 
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Penalaran  induktif  pada  dasarnya  terdiri  atas   generalisasi,  analogi, dan  sebab  

akibat. Generalisasi adalah proses penalaran berdasarkan pengamatan atas 

sejumlah  gejala  yang bersifat khusus, serupa atau sejenis yang disusun secara 

logis dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Analogi adalah  proses  

penalaran berdasarkan pengamatan terhadap gejala khusus dengan 

membandingkan  atau  mengumpamakan  suatu  objek  yang sudah  teridentifikasi  

secara  jelas  terhadap  objek  yang  dianalogikan sampai dengan kesimpulan yang 

 berlaku umum.  Sebab  akibat  adalah  proses  penalaran  berdasarkan    hubungan 

 ketergantungan  antargejala yang mengikuti pola sebab akibat,  akibat-sebab. 

 

2.2.4  Menulis Karangan 

Mengarang adalah membuat atau menulis karangan ( Palupi 2010: 46). 

Mengarang sedikit lebih sulit daripada menyusun karangan. 

 

Langkah-Langkah Menulis Karangan 

1.  Menentukan topik 

     Topik   adalah   pokok   karangan   yang   akan  dijadikan landasan penyusunan  

     karangan yang dinyatakan   dalam  kelompok    kata,   bukan kalimat. Syarat 

penyusunan topik adalah menarik, diketahui dan dikuasai penulis,  tidak  

kontroversial, cukup sempit dan terbatas.  

2.  Menentukan tema 

Tema  adalah    inti    cerita    yang  ingin   disampaikan   oleh    penulis.   Tema    

 dirumuskan    dalam   bentuk   kalimat  yang   lengkap,   yang    dikembangkan  

 berdasarkan topik.  

     Ciri-ciri tema yang baik sebagai berikut. 
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      1)  Adanya kesatuan gagasan. 

      2)  Mengembangkan tema yang terarah. 

      3)  Tema yang dirumuskan mengandung unsur keaslian. (kebaruan). 

3.   Menentukan judul karangan 

      Setelah   menentukan   tema, kita dapat menentukan judul. Fungsi judul dalam    

      sebuah karangan adalah sebagai berikut. 

      1) Sebagai nama karangan. 

      2) Untuk menarik minat pembaca. 

      3) Sebagai gambaran isi karangan. 

       Judul yang baik harus memenuhi syarat  antara lain   menarik,   menimbulkan 

       keingintahuan pembaca, dan mudah diingat. 

 

4.   Menyusun kerangka karangan 

      Manfaat kerangka karangan adalah sebagai berikut. 

      1)  Memudahkan penyusunan karangan. 

      2) Memudahkan   penempatan   antara   bagian  karangan yang penting dengan 

           bagian yang kurang penting. 

      3) Mengurangi timbulnya pengulangan pembahasan. 

Sebuah kerangka karangan dapat disusun berdasarkan pola-pola tertentu. 

       1)  Urutan waktu, yaitu urutan yang didasarkan runtutan pristiwa. 

       2)  Urutan ruang, yaitu urutan penyajian suatu   keadaan atau benda, misalnya  

di samping, di depan. 

3) Urutan klimaks  dan antiklimaks, yaitu   bila  bagian  penting di tempatkan 

di bagian akhir maka urutan tersebut disebut klimaks, sebaliknya, bila 
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bagian akhir yang penting ditulis di awal karangan maka disebut 

antiklimaks. 

       4) Urutan   kausalitas,  yaitu  urutan  sebab  akibat dan  akibat sebab,  masalah 

            yang dikemukakan  pertama  disebut  sebab, kemudian  dilanjutkan  akibat 

Urutan  akibat-sebab,  masalah  yang  dikemukakan  pertama disebut  

akibat,  kemudian dilanjutkan dengan sebab-sebabnya. 

 5) Urutan pemecahan masalah, penyusunan kerangka karangan mulai dengan     

permasalahan,  menuju kesimpulan umum atau pemecahan  masalah.  

2.3 Model Pembelajaran Berbasis Masalah / Problem Based Learning  

2.3.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial 

dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya 

buku-buku, film, komputer, dan kurikulum (Joyce dalam Trianto, 2009:  22).   

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan 

pengajar dalam merencanakan proses belajar- mengajar (Soekamto dalam Trianto, 

2009: 22). Hal ini berarti  bahwa model pembelajaran memberikan kerangka dan 

arah bagi guru untuk mengajar (Enggen dan Kauchak dalam Trianto, 2009: 22). 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran 

adalah perencanaan yang tersusun secara sistematis yang berfungsi sebagai 
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pedoman bagi para perancang dan pengajar untuk menentukan perangkat 

pembelajaran dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 

 

Istilah model pembelajaran digunakan berdasarkan dua alasan penting. Alasan 

tersebut adalah sebagai berikut.  

1.  Istilah   model   mempunyai makna  lebih luas   daripada  strategi, metode, atau 

      prosedur. Model  pembelajaran memiliki empat ciri khusus yang tidak dimiliki  

      oleh strategi, metode,  atau  prosedur pembelajaran.   

     1) rasional teoretik yang logis yang disusun oleh para penciptanya. 

     2) landasan     pemikiran    tentang    apa    dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

          pembelajaran yang akan dicapai). 

     3) tingkah   laku   mengajar    yang     diperlukan agar    model tersebut    dapat 

         dilaksanakan dengan berhasil. 

1) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat    

tercapai 

 

2. Model pembelajaran dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi  yang  penting.   

Model   pembelajaran   diklasifikasikan  berdasarkan  tujuan  pembelajarannya,  

sintaksnya (pola urutan), dan sifat lingkungan belajarnya. Penggunaan model 

pembelajaran tertentu memungkinkan guru dapat mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu dan bukan tujuan pembelajaran yang lain.  

 

Sintaks suatu model pembelajaran menggambarkan keseluruhan urutan langkah 

yang diikuti oleh serangkaian kegiatan pembelajaran. Sintaks pembelajaran 

menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan oleh guru 
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atau siswa, urutan kegiatan-kegiatan tersebut, dan tugas-tugas khusus yang perlu 

dilakukan oleh siswa. 

 

Sintaks dari bermacam-macam model pembelajaran memiliki komponen yang 

sama, misalnya semua pembelajaran diawali dengan memotivasi siswa terlibat 

dalam proses pembelajaran  dan  diakhiri  dengan  menutup  pembelajaran dengan 

merangkum pokok-pokok pembelajaran yang dilakukan siswa dalam bimbingan 

guru. Namun sintaks yang satu dengan yang lain juga memiliki perbedaan. 

Misalnya urutan tahap-tahap kegiatan pada pengajaran langsung berbeda dengan 

yang terdapat pada pembelajaran kooperatif.  Perbedaan-perbedaan ini terutama  

berlangsung di antara pembukaan dan penutupan pembelajaran yang harus 

dipahami oleh para guru jika pelaksanaan model-model tersebut ingin  berhasil.  

 

2.3.2 Hakikat Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning  adalah 

pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi 

siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan 

masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari 

materi pembelajaran (Maulana, 2014: 64). Model pembelajaran berbasis masalah 

merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat 

tinggi (Ratumanan dalam Trianto, 2011:  92). Pembelajaran ini membantu siswa 

untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun 

pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Belajar 

berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dengan respons, merupakan 
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hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan  dunia nyata, kemampuan untuk 

menghadapi sesuatu yang kompleksitas ( Trianto, 2009: 91) 

Pengajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di 

mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk 

menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan 

berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri 

(Trianto, 2009: 92). Pembelajaran berbasis masalah  merupakan  suatu model 

yang dimaksudkan untuk mengembangkan siswa berpikir kritis, analitis, dan 

untuk menemukan serta menggunakan sumber daya yang sesuai untuk belajar 

(Riyanto, 2012: 285).  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

berdasarkan masalah adalah suatu model pembelajaran yang mengharuskan siswa 

untuk berpikir tingkat tinggi demi mengembangkan kemampuan peserta didik 

dalam memecahkan masalah. 

Ciri-Ciri Pembelajaran Berbasis Masalah 

Berbagai penelitian mengenai penerapan model berbasis masalah telah 

menunjukan hal yang positif. Model pebelajaran berbasis masalah  memiliki 

karakteristik sebagai berikut.     

1. Membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan 

intelektual, dan keterampilan memecahkan masalah.  

2. Belajar peranan orang dewasa yang autentik. 
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3. Melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran melalui 

pengalaman nyata atau simulasi sehingga ia dapat mandiri.  

Pembelajaran berbasis masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

1.  Pengajuan masalah atau pertanyaan 

     Pengajuan pertanyaan pada pembelajaran berbasis masalah harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut. 

1) Autentik yaitu masalah harus  lebih   berakar   pada  kehidupan  nyata  daripada 

     berakar pada prinsip-prinsip disiplin ilmu tertentu. 

2) Jelas  yaitu   masalah dirumuskan  dengan  jelas  dalam  arti tidak menimbulkan 

masalah baru bagi siswa. 

3)  Mudah  dipahami  yaitu masalah  yang diberikan  adalah masalah yang  mudah   

     dipahami oleh siswa. Masalah dibuat sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 

4) Luas dan    sesuai dengan tujuan  pembelajaran yaitu masalah yang disusun dan 

dirumuskan hendaknya bersifat luas artinya masalah tersebut mencakup 

seluruh materi pembelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan waktu, ruang, 

dan sumber yang tersedia. 

5) Bermanfaat yaitu masalah yang disusun dan dirumuskan harus bermanfaat baik 

bagi siswa sebagai pemecah masalah maupun bagi guru sebagai pembuat 

masalah. 

2.  Keterkaitan dengan berbagai masalah disiplin ilmu 

     Masalah  yang  diajukan  hendaknya  mengaitkan   atau   melibatkan   berbagai 

     disiplin ilmu. Masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar 

     dalam pemecahannya, siswa meninjau masalah itu dari berbagai mata pelajaran 

3.  Penyelidikan autentik 
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     Penyelidikan  yang diperlukan  dalam  pembelajaran  berbasis masalah bersifat 

     nyata.  Siswa  menganalisis  dan  merumuskan  masalah,  mengembangkan dan 

     meramalkan hipotesis, mengumpulkan dan   menganalisis  data, melaksanakan    

eksperimen,    menarik kesimpulan dan menggambarkan hasil akhir. 

4.  Menghasilkan produk dan memamerkannya 

     Pada  pembelajaran berbasis masalah, siswa dibimbing untuk menyusun  hasil  

     penelitiannya dalam bentuk karya dan  memamerkan hasil   karyanya. Artinya,  

     hasil penyelesaian siswa ditampilkan. 

5.  Kolaborasi 

     Tugas-tugas belajar berupa masalah yang harus diselesaikan bersama-sama        

antara siswa dengan siswa dalam kelompok atau siswa dengan guru. 

 

Langkah-langkah Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah memiliki  langkah-langkah atau sintaks yang perlu 

diketahui guru. Adapun sintaks tersebut adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Sintaks Pengajaran Berdasarkan Masalah 

Tahap Aktivitas Guru dan Siswa 

Tahap 1 

 Mengorientasi siswa pada    

masalah 

 

 

 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

mengajukan fenomena atau demostrasi atau 

cerita untuk memunculkan masalah, 

memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

pemecahan masalah yang dipilih. 

Tahap 2:  

Mengorganisasi siswa untuk 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas belajar yang 
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belajar.  . berhubungan dengan masalah tersebut 

Tahap 3:  

Membimbing penyelidikan 

individual maupun 

kelompok  

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan 

dan pemecahan masalah 

Tahap 4: Mengembangkan 

dan menyajikan hasil karya 

 

Guru membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan karya yang sesuai seperti 

laporan, video, dan model serta membantu  

mereka untuk berbagi tugas dengan 

temannya. 

Tahap 5: Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

 

Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan 

mereka dan proses-proses yang mereka 

gunakan. 

Sumber Ibrahim, dkk (dalam Trianto, 2009: 98). 

2.3.3 Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

1.  Tugas  Perencanaan 

Model pembelajaran berbasis masalah memerlukan perencanaan sebagai berikut. 

1) Penetapan tujuan 

Model pembelajaran berbasis masalah dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan 

seperti keterampilan menyelidiki, memahami peran orang dewasa, dan membantu 

siswa menjadi pembelajar yang mandiri. 

 

2) Merancang situasi masalah 

Pembelajaran berbasis masalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

memilih masalah yang akan diselidiki karena cara ini dapat meningkatkan 

motivasi siswa. Situasi masalah yang baik seharusnya autentik, mengandung teka 
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teki, dan tidak didefinisikan secara ketat, memungkinkan kerja sama, bermakna 

bagi siswa, dan konsisten dengan tujuan kurikulum. 

 

3) Organisasi sumber daya dan rencana logistik 

Pembelajaran berdasarkan masalah memungkinkan siswa untuk bekerja dengan 

beragam material dan peralatan, dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan di 

kelas, di perpustakaan, atau di laboratorium, bahkan di luar sekolah. Oleh karena 

itu, tugas mengorganisasikan sumber daya dan merencanakan kebutuhan untuk 

penyelidikan siswa harus menjadi tugas perencanaan yang utama bagi guru yang 

menerapkan pembelajaran berbasis masalah. 

 

2. Tugas Interaktif 

1) Orientasi siswa pada masalah 

Siswa perlu memahami bahwa tujuan pembelajaran berbasis masalah adalah tidak 

untuk memperoleh informasi baru dalam jumlah besar, tetapi untuk melakukan 

penyelidikan terhadap masalah-masalah penting dan untuk menjadi pembelajar 

yang mandiri. Cara yang baik untuk menyajikan masalah dalam pembelajaran 

berbasis masalah adalah dengan menggunakan kejadian yang dapat 

membangkitkan minat dan keinginan untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. 

 2) Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

Model pembelajaran berbasis masalah membutuhkan pengembangan keterampilan 

kerja sama diantara siswa dan saling membantu untuk menyelidiki masalah secara 

bersama. Berkenaan dengan hal tersebut siswa memerlukan bantuan guru untuk 

merencanakan penyelidikan dan tugas-tugas pelaporan.  
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3) Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok 

Guru membantu siswa dalam pengumpulan informasi dari berbagai sumber, siswa 

diberi pertanyaan yang membuat mereka berpikir tentang suatu masalah dan jenis 

informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Siswa diajarkan 

untuk menjadi penyelidik yang aktif dan dapat menggunakan metode yang sesuai 

untuk masalah yang dihadapinya, siswa juga perlu diajarkan apa dan bagaimana 

etika penyelidikan yang benar. Guru mendorong pertukaran ide dan gagasan 

secara bebas dan penerimaan sepenuhnya gagasan-gagasan tersebut merupakan 

hal yang sangat penting dalam tahap penyelidikan dalam rangka pembelajaran 

berdasarkan masalah. Selama dalam tahap penyelidikan guru memberikan bantuan 

yang dibutuhkan siswa tanpa mengganggu aktivitas siswa. 

 

Puncak proyek-proyek pengajaran berdasarkan pemecahan masalah adalah 

penciptaan dan peragaan artefak seperti laporan, poster, model-model fisik, dan 

video. 

 

4) Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah 

Tugas guru pada tahap akhir pengajaran berdasarkan pemecahan masalah adalah 

membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri 

dan keterampilan penyelidikan yang mereka gunakan. 

 

3. Lingkungan Belajar dan Tugas Manajemen 

Guru perlu memiliki aturan yang jelas supaya pembelajaran dapat berlangsung 

tertib tanpa gangguan, dapat menangani prilaku siswa yang menyimpang secara 

cepat dan tepat, dan memiliki panduan mengenai bagaimana mengelola kerja 
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kelompok. Salah satu masalah dalam pembelajaran berbasis masalah adalah 

bagaimana cara menangani siswa baik individual maupun kelompok, baik yang 

menyelesaikan tugas lebih cepat  maupun terlambat. 

 

Guru dituntut untuk menggunakan sejumlah alat dan bahan dalam pembelajaran 

berbasis masalah. Hal ini dapat merepotkan guru, oleh karena itu guru harus 

memiliki aturan dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan, penyimpanan, dan 

pendistribusian bahan. Selain itu guru harus menyampaikan aturan, tata krama dan 

sopan santun yang jelas untuk mengendalikan tingkah laku siswa ketika mereka 

melakukan penyelidikan di luar kelas.  

4. Asessment dan Evaluasi 

Fokus perhatian dalam pembelajaran berbasis masalah bukan pada perolehan 

pengetahuan deklaratif. Oleh karena itu, tugas penilaian tidak cukup bila hanya 

dengan tertulis atau tes kertas dan pensil. Teknik penilaian yang tepat untuk 

model pembelajaran berbasis masalah adalah  menilai pekerjaan yang dihasilkan 

oleh siswa yang merupakan hasil penyelidikan mereka. 

 

Assesment atau evaluasi yang tepat untuk diterapkan pada model  pembelajaran 

berbasis masalah terdiri atas menemukan prosedur penilaian alternatif yang akan 

digunakan untuk mengukur pekerjaan siswa, misalnya dengan asessment kinerja 

dan peragaan hasil. Asessment kinerja dapat berupa asessment melakukan 

pengamatan, merumuskan pertanyaan, merumuskan sebuah hipotesis dan 

sebagainya. 
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2.3.4  Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berdasarkan masalah memiliki kelebihan sebagai berikut. 

1. Realistis dalam kehidupan siswa. 

2. Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa. 

3. Memupuk sifat inquiri siswa. 

4. Retensi konsep jadi kuat. 

5. Memupuk kemampuan problem solving (Trianto, 2011: 96)      

Selain keunggulan-keunggulan tersebut, model pembelajaran berbasis masalah  

memiliki keunggulan sebagai berikut. 

1. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang  

menemukan konsep tersebut. 

      2.  Menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk memecahkan masalah. 

      3. Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki peserta didik 

sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

4. Peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran. Menjadikan peserta 

     didik lebih mandiri dan lebih dewasa, termotivasi, untuk memberi aspirasi 

dan menerima pendapat orang lain. 

5.  Peserta didik dikondisikan untuk belajar kelompok supaya dapat saling 

berinteraksi. 
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Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran berbasis masalah juga memiliki 

kekurangan sebagai berikut. 

1. persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang kompleks; 

2. sulitnya mencari problem atau masalah yang relevan; 

3. sering terjadi miss-konsepsi; 

4. konsumsi waktu, di mana model ini memerlukan waktu yang cukup dalam 

proses penyelidikan (Trianto, 2009: 97). 

Kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran berbasis masalah dapat diatasi dengan 

berbagai cara sebagai berikut. 

1. Persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang kompleks  sangat 

diperlukan dalam pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran 

inovatif yang lain. Hal ini disebabkan pembelajaran yang bersifat inovatif 

menuntut untuk memberikan pengalaman yang terintegrasi dan luas, 

peserta didik harus diberikan ilustrasi dan demontrasi yang komprehensif 

untuk satu topik tertentu. Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan kejelian 

dan kemampuan guru untuk memilih media dan problem yang tepat. 

Selain itu guru dapat menggunakan media buku, majalah, brosur, poster, 

dan informasi lain, misalnya lingkungan sekitar dan lingkungan sehari-hari 

siswa. Masalah dapat dipilih dari masalah-masalah yang dihadapi siswa 

atau masalah yang ada di sekitar siswa, sehingga siswa akan mudah 

memahaminya. Selain itu, guru perlu menambah wawasan, pengetahuan, 

pemahaman, dan kreativitasnya dalam mengelola bahan ajar. Semakin 

lengkap bahan yang terkumpulkan dan semakin luas wawasan dan 
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pemahaman guru teradap materi dan masalah yang akan dibahas maka 

akan semakin baik pembelajaran yang dilaksanakan (Trianto, 2009: 251-

252). 

2. Kelemahan pembelajaran berbasis masalah yang ke dua adalah sulitnya 

mencari masalah yang relevan.  Solusi untuk masalah ini adalah bahan ajar 

yang dipilih guru tidak hanya terbatas pada buku teks, tetapi dapat diambil 

dari sumber-sumber lingkungan, seperti peristiwa-peristiwa dalam 

masyarakat maupun lingkungan sekolah (Thobroni, 2015: 274). Ada pun 

pemilihan materi harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 

1)   Bahan pembelajaran bersifat conflict issu atau controversial (dapat   

direkam dari peristiwa-peristiwa konkret dalam bentuk audio visual 

atau kliping) 

2)      Bahan yang dipilih bersifat umum sehingga tidak asing bagi siswa. 

3)   Bahan tersebut mendukung pengajaran dan pokok bahasan dalam 

kurikulum. 

4)   Bahan tersebut mencakup kepentingan orang banyak (Gulo dalam 

Thobroni, 2015: 275) 

Masalah ini tidak akan terjadi pada pelajaran bahasa Indonesia khususnya 

keterampilan menulis dengan pola pengembangan deduksi/induksi karena pada 

pembelajaran menulis mengutamakan kemampuan siswa untuk mengungkapkan 

ide  dan gagasan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Ide 

yang dimiliki siswa harus diungkapkan dalam paragraf yang runtut, padu, dengan 

menggunakan kalimat efektif, pilihan kata yang tepat, dan penggunaan ejaan yang 

benar sehingga hasil tulisan siswa mudah dipahami pmbaca. Jadi apapun 
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permasalahan yang diungkapkan tidak berpengaruh terhadap hasil tulisan siswa, 

asalkan siswa dapat menguasai dan memecahkan masalah tersebut. 

3. Miss-konsepsi dapat terjadi karena seseorang tidak memahami 

permasalahan yang sedang dihadapi. Hal ini dapat  terjadi pada siswa saat 

pembelajaran berlangsung. Supaya tidak terjadi miss-konsepsi pada saat 

pembelajaran maka pengajuan masalah oleh guru harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut. 

1) Autentik, yaitu masalah harus lebih berakar pada kehidupan nyata  dari 

pada berakar pada prinsip-prinsip disiplin ilmu tertentu. Masalah yang 

dipilih sebaiknya masalah yang bersifat umum dan dipahami oleh siswa. 

2) Jelas, yaitu masalah harus dirumuskan dengan jelas dalam arti tidak 

menimbulkan masalah baru bagi siswa yang akhirnya menyulitkan 

penyelesaian bagi siswa. 

3) Mudah dipahami, yaitu masalah yang disajikan hendaknya mudah 

dipahami siswa. Selain itu, masalah dibuat dan disusun sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa. (Maulana, 2014: 121) 

4. Pembelajaran berbasis masalah memerlukan waktu yang lama, hal ini  

dapat   diantisipasi  dengan   beberapa  cara.  Guru  dapat   memanfaatkan     

e-learning untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah. Siswa 

dapat berkolaborasi untuk membuka web site serta link internet (Rusman, 

2012: 240). Selain itu, supaya waktu dapat digunakan secara efektif maka 

guru harus memiliki seperangkat aturan yang jelas. Hal ini bertujuan 

supaya pembelajaran berlangsung dengan tertib tanpa gangguan, guru 

dapat menangani prilaku siswa yang menyimpang secara cepat dan tepat. 
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Guru juga perlu memahami bagaimana mengelola kerja kelompok 

(Trianto, 2009: 101). Pembelajaran berbasis masalah tidak membutuhkan 

waktu yang lama, jika guru dapat menyederhanakan tugas yang dilakukan 

siswa (Maulana, 2014: 146) 

 


