
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Model Pembelajaran Broblem Based Instruction (PBI)

Model PBI menurut Mergendoller (2006:49) adalah model pembelajaran

yang lebih menarik daripada membaca atau mendengar tentang fakta-

fakta dan konsep untuk memecahkan masalah (realistis, simulasi) yang

banyak dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga didukung oleh

Nurhadi (2004: 09) bahwa PBI adalah suatu metode atau pendekatan

pengajaran yang menggunakan masalah kondisi nyata sebagai suatu

konteks bagi mahasiswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan

keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan

dan konsep yang essensial dari materi pelajaran.

Karakteristik pembelajaran berbasis masalah menurut Rusman

(2012:234-233) 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
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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 pembelajaran berbasis masalah

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

menganalisis informasi/data yang relevan dan mengelaborasi solusi

(Rusman, 2012:235).

Sugiyanto (2009:46) juga mengemukakan karakteristik model pengajaran

berdasarkan masalah dimulai dengan masalah yang tidak terstruktur atau



11

sesuatu yang kacau (ill-structure). Dari kekacauan ini siswa

menggunakan berbagai kecerdasannya melalui diskusi dan penelitian

untuk menentukan isu nyata yang ada. Adapun ciri-ciri ill-structure

yaitu; (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 (2012:243) merumuskan langkah-langkah yang akan dilalui oleh

siswa dalam proses PBI 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.

Menurut Trianto (2009: 94-95) pembelajaran berdasarkan masalah

memiliki tujuan:

1. Membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan
keterampilan pemecahan masalah.
PBI memberikan dorongan kepada peserta didik untuk tidak hanya
sekedar berpikir sesuai yang bersifat konkret, tetapi lebih dari itu
berpikir terhadap ide-ide yang abstrak dan kompleks. Dengan kata lain
PBI melatih kepada peserta didik untuk memiliki keterampilan
berpikir tingkat tinggi.

2. Belajar peranan orang dewasa yang autentik
PBI memiliki beberapa implikasi yang diantaranya yaitu:

a) Mendorong kerja sama dalam menyelesaikan tugas.
b) Memiliki elemen-elemen belajar magang, hal ini mendorong

pengamatan dan dialog dengan orang lain sehingga secara
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bertahap siswa dapat memahami peran orang yang diamati atau
yang diajak berdialog.

c) Melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan sendiri sehingga
memungkinkan mereka menjelaskan fenomena dunia nyata dan
membangun pemahaman terhadap fenomena tersebut secara
mendiri.

3. Menjadi pembelajar yang mandiri.
PBI berusaha membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan
otonom. Dengan bimbingan guru yang mendorong dan mengarahkan
mereka untuk mengajukan pertanyaan, mencari penyelesaian terhadap
masalah nyata oleh mereka sendiri, siswa belajar untuk menyelesaikan
tugas-tugas secara mandiri dalam hidupnya kelak.

Hal ini didukung dengan pernyataan Arends & Kilcher (2010: 330)

bahwa PBI mempunyai 2 (dua) tujuan utama berupa content goals dan

process goals. Content goals mencakup: curriculum standars,

specific content concept, dan relationships among ideas in the

problem situation.  Sedangkan process goals mencakup: inquiry and

problem-solving skills, self-directed learning skills, collaboration

skills, dan project management skills

Menurut Ibrahim (dalam Rusman, 2012:243) pengajaran berdasarkan masalah

terdiri dari 5 tahapan. Adapun proses atau langkah-langkah pembelajaran PBI

adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sintaks Problem Based Instruction (PBI)

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.
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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.

Belajar dengan pembelajaran berbasis masalah memiliki kelebihan yaitu

dapat membantu siswa aktif dalam pembelajaran dengan menyediakan

masalah dengan situasi yang real dengan dunia nyata, dengan 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 memberi kesempatan kepada

siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan

dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dengan pemeblajaran berbasih

masalah dapat meningkatkan keaktifan siswa dan lebih interaktif.

Akan tetapi menurut Trianto (2009: 97) pembelajaran berbasis masalah
memiliki beberapa kekurangan antara lain:
1) Persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang kompleks.
2) Sulitnya mencari problem yang relevan.
3) Sering terjadi miss-konsepsi.
4) Konsumsi waktu dimana model ini memerlukan waktu yang cukup lama

dalam proses penyelidikan sehingga banyak waktu yang tersita untuk
proses tersebut.

2. Efikasi Diri (Self-Efficacy)
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Konsep self-efficacy pertama kali dikemukakan oleh Bandura. Self efficacy

merupakan keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai situasi dan

memberikan hasil positif, yang dapat menjadi faktor penting dalam

menentukan apakah siswa berprestasi atau tidak. Efikasi diri dinilai mirip

dengan motivasi dalam menguasai sesuatu dan motivasi intrinsik (Feist,

2011: 211). Di samping itu Zimmerman (2000: 83-84) mengemukakan

bahwa Self-efficacy merupakan penilaian pribadi tentang kemampuan

seseorang untuk mengatur dan melaksanakan program kerja dalam

mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan ia berusaha menilai tingkat,

keumuman, dan kekuatan dari seluruh kegiatan dan konteks. Ditambahkan

pula oleh L. Feltz dan D. Lirgg (2001: 2) mengatakan bahwa keyakinan

Self-efficacy tidak untuk melakukan penilaian tentang kemampuan

seseorang secara objektif, melainkan suatu penilaian tentang apa yang dapat

dicapai seseorang dengan keterampilan yang dimilikinya. Dengan kata lain,

penilaian Self-efficacy adalah apa yang seseorang pikirkan tentang apa yang

dapat ia lakukan, bukan apa yang ia miliki. Selanjutnya dikatakan bahwa

penilaian Self efficacy adalah produk dari sebuah proses kompleks self-

appraisal dan self-persuasi yang mengandalkan pengolahan kognitif atas

berbagai sumber informasi efficacy.

Dengan demikian, Self-efficacy adalah pendapat seseorang mengenai

kemampuannya dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Self-efficacy

merefleksikan seberapa yakinnya siswa tentang kemampuannya melakukan

suatu tugas tertentu, sehingga tingginya Self-efficacy seseorang pada bagian
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tertentu belum menjamin tingginya Self-efficacy seseorang pada bagian

lainnya. Self-efficacy mengindikasikan seberapa kuatnya keyakinan

seseorang bahwa mereka memiliki keterampilan untuk melakukan sesuatu,

mereka bisa yakin bahwa dengan faktor-faktor lain akan membuat mereka

meraih sukses.

Menurut Bandura dalam Zeldin (2000: 6), Persepsi Self-efficacy dapat dibentuk

dengan menginterpretasi informasi dari empat aspek yaitu:

1. Pengalaman otentik: merupakan sumber yang paling berpengaruh,

karena kegagalan atau keberhasilan pengalaman yang lalu akan

menurunkan atau meningkatkan Self-efficacy seseorang.

2. Pengalaman orang lain: merupakan sumber informasi yang diperlukan

untuk membuat pertimbangan tentang kemampuan diri sendiri.

3. Pendekatan sosial atau verbal: merupakan pendekatan yang dilakukan

dengan cara meyakinkan seseorang bahwa ia memiliki/ tidak memiliki

kemampuan untuk melakukan sesuatu.

4. Indeks psikologis: merupakan status fisik dan emosi yang akan

mempengaruhi kemampuan seseorang.

L. Feltz dan D. Lirgg (2001: 5) mengemukakan bahwa self-efficacy individu

dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu :

a. Tingkatan (level)

Self-efficacy individu dalam mengerjakan suatu tugas berbeda dalam

tingkat kesulitan tugas. Individu memiliki self-efficacy yang tinggi



16

pada tugas yang mudah dan sederhana, atau juga pada tugas-tugas

yang rumit dan membutuhkan kompetensi yang tinggi. Individu yang

memiliki self-efficacy yang tinggi cenderung memilih tugas yang

tingkat kesukarannya sesuai dengan kemampuannya.

b. Keadaan umum (generality)

Dimensi ini berkaitan dengan penguasaan individu terhadap bidang

atau tugas pekerjaan. Individu dapat menyatakan dirinya memiliki

self-efficacy pada aktivitas yang luas, atau terbatas pada fungsi

domain tertentu saja. Individu dengan self-efficacy yang tinggi akan

mampu menguasai beberapa bidang sekaligus untuk menyelesaikan

suatu tugas. Individu yang memiliki self-efficacy yang rendah hanya

menguasai sedikit bidang yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu

tugas.

c. Kekuatan (strength)

Dimensi yang ketiga ini lebih menekankan pada tingkat kekuatan atau

kemantapan individu terhadap keyakinannya. Self-efficacy

menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan individu akan

memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan individu. Self-

efficacy menjadi dasar dirinya melakukan usaha yang keras, bahkan

ketika menemui hambatan sekalipun.

Bandura (2008: 3-6) menguraikan proses psikologis self-efficacy dalam

mempengaruhi fungsi manusia. Proses tersebut dapat dijelaskan melalui cara-

cara dibawah ini :

a. Proses kognitif
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Dalam melakukan tugas akademiknya, individu menetapkan tujuan

dan sasaran perilaku sehingga individu dapat merumuskan tindakan

yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Penetapan sasaran

pribadi tersebut dipengaruhi oleh penilaian individu akan

kemampuan kognitifnya. Fungsi kognitif memungkinkan individu

untuk memprediksi kejadian-kejadian sehari-hari yang akan

berakibat pada masa depan. Asumsi yang timbul pada aspek

kognitif ini adalah semakin efektif kemampuan individu dalam

analisis dan dalam berlatih mengungkapkan ide-ide atau gagasan-

gagasan pribadi, maka akan mendukung individu bertindak dengan

tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Individu akan

meramalkan kejadian dan mengembangkan cara untuk mengontrol

kejadian yang mempengaruhi hidupnya. Keahlian ini

membutuhkan proses kognitif yang efektif dari berbagai macam

informasi.

b. Proses motivasi

Motivasi individu timbul melalui pemikiran optimis dari dalam

dirinya untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Individu

berusaha memotivasi diri dengan menetapkan keyakinan pada

tindakan yang akan dilakukan, merencanakan tindakan yang akan

direalisasikan.

c. Proses afeksi

Afeksi terjadi secara alami dalam diri individu dan berperan dalam

menentukan intensitas pengalaman emosional. Afeksi ditujukan
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dengan mengontrol kecemasan dan perasaan depresif yang

menghalangi pola-pola pikir yang benar untuk mencapai tujuan.

Proses afeksi berkaitan dengan kemampuan mengatasi emosi yang

timbul pada diri sendiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Kepercayaan individu terhadap kemampuannya mempengaruhi

tingkat stres dan depresi yang dialami ketika menghadapi tugas

yang sulit atau bersifat mengancam. Individu yang yakin dirinya

mampu mengontrol ancaman tidak akan membangkitkan pola pikir

yang mengganggu. Individu yang tidak percaya akan

kemampuannya yang dimiliki akan mengalami kecemasan karena

tidak mampu mengelola ancaman tersebut.

d. Proses seleksi

Proses seleksi berkaitan dengan kemampuan individu untuk

menyeleksi tingkah laku dan lingkungan yang tepat, sehingga dapat

mencapai tujuan yang diharapkan. Ketidakmampuan individu

dalam melakukan seleksi tingkah laku membuat individu tidak

percaya diri, bingung, dan mudah menyerah ketika menghadapi

masalah atau situasi sulit. Self-efficacy dapat membentuk hidup

individu melalui pemilihan tipe aktivitas dan lingkungan. Individu

akan mampu melaksanakan aktivitas yang menantang dan memilih

situasi yang diyakini mampu menangani. Individu akan memelihara

kompetensi, minat, hubungan sosial atas pilihan yang ditentukan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka self-efficacy

merupakan penilaian diri terhadap kemampuan yang dapat mempengaruhi
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aktivitas, usaha, dan ketekunan seseorang dalam mengatur dan melakukan

perbuatan yang dikehendaki untuk mencapai tujuannya dan harapan yang

realistik sehingga berusaha sekuatnya dalam mengatasi kesulitan dalam

menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengetahui

self efficacy siswa adalah dengan mengujinya menggunakan skala milik

Schwarzer dan Jerusalem, (1995). Skala ini digunakan karena landasan teori

yang digunakan dalam penelitiannya menggunakan teori sosial cognitive

milik Albert Bandura. Selain itu, menurut Schwarzer dan Jerusalem, (1995)

koefisien reliabilitas skala self-efficacy 0,75 sampai 0,90 sehingga dapat

dikatakan reliabel dan juga dapat dibuktikan melalui validitas diskriminan

dan validitas konvergen. Berikut ini disajikan contoh skala self efficacy

menurut Schwarzer dan Jerusalem, (1995) :

Tabel 2.  Contoh Skala Self Efficacy

No Measure

Response Format

Not at
all true

Hardly
true

Moderately
true

Exactly
true

1
I can always manage to solve
difficult problems if I try hard
enough.

2
If someone opposes me, I can
find the means and ways to get
what I want.

3
It is easy for me to stick to my
aims and accomplish my
goals.

4
I am confident that I could
deal efficiently with
unexpected events.

5
Thanks to my resourcefulness,
I know how to handle
unforeseen situations.

6
I can solve most problems if I
invest the necessary effort.

7

I can remain calm when
facing difficulties because I
can rely on my coping
abilities.
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8
When I am confronted with a
problem, I can usually find
several solutions.

9
If I am in trouble, I can
usually think of a solution.

10
I can usually handle whatever
comes my way.

3. Hasil Belajar

Menurut Dimyati dan Mujiono (2009: 4) hasil belajar merupakan hasil dari

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil

belajar meupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Hasil

belajar, untuk sebagian adalah berkat tindakan guru, suatu pencapaian tujuan

pengajaran. Pada bagian lain, merupakan peningkatan kemampuan mental

siswa. Sedangkan menurut Mulyasa (2009: 212) hasil belajar merupakan

prestasi belajar peserta didik secara keseluruhan yang menjadi indikator

kompetensi dasar dan derajat perubahan perilaku yang bersangkutan.

Hasil belajar dapat diketahui dengan adanya evaluasi hasil belajar. Evaluasi

belajar sendiri adalah kegiatan yang berupaya untuk mengetahui tingkat

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi belajar

memiliki sasaran berupa ranah-ranah yang terkandung dalam tujuan. Ranah

tujuan pendidikan berdasarkan hasil belajar siswa secara umum dapat

diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah

psikomotorik (Dimyati dan Mujiono, 2009: 201).
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Hasil belajar dari aspek kognitif mempunyai hirarki atau tingkatan dalam

pencapaiannya. Adapun tingkat-tingkat yang dimaksud adalah: (1) informasi

non verbal, (2) informasi fakta dan pengetahuan verbal, (3) konsep dan

prinsip, dan (4) pemecahan masalah dan kreatifitas. Informasi non verbal

dikenal  cara penginderaan terhadap objek-objek dan peristiwa-peristiwa

secara langsung. Informasi fakta dan pengetahuan verbal dikenal

mendengarkan orang lain dan dengan jalan membaca. Semuanya itu penting

untuk memperoleh konsep-konsep. Selanjutnya, konsep-konsep itu penting

untuk membentuk prinsip-prinsip. Kemudian prinsip-prinsip itu penting di

dalam pemecahan masalah atau di dalam kreativitas  (Slameto, 1991: 131).

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 (2003: 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.

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. Dari

segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila
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seluruhnya atau sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik

fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran, selain menunjukkan

kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya

pada diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil proses pembelajaran dikatakan

berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada peserta didik

seluruhnya atau sebagian besar (75%). Lebih lanjut 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 di 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 didukung oleh pernyataan Prawiradilaga

(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.Untuk penjelasan

lebih lanjut mengenai hasil belajar tersebut, berikut disajikan ringkasan

jenjang belajar yang merupakan revisi dari taksonomi Bloom.

Table 3. Ringkasan jenjang belajar menurut Anderson Prawiradilaga
(2009:95)

Berpikir Uraian Rincian

Mengingat Memunculkan pengetahuan dari
jangka panjang.

 Mengenali
 Mengingat



23

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

 Memahami
 Membuat contoh
 Mengelompokkan
 Meringkas
 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

B. Kerangka Pikir

Self efficacy sangat penting dimiliki oleh siswa. Selain itu proses

pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama ini belum mampu

meningkatkan self efficacy siswa dan hasil belajar siswa juga dinilai masih

rendah. Oleh karena itu guru dituntut menyesuaikan model pembelajaran

yang dapat meningkatkan self efficacy siswa. Salah satunya dengan

menerapkan model pembelajaran mengunakan model PBI, yaitu keterlibatan

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sangat diutamakan. Selama

kegiatan belajar mengajar, guru tidak mendominasi kegiatan yang ada di

kelas, melainkan siswalah yang aktif bekerja. Dengan menggunakan model

ini, siswa dilatih merumuskan masalah, menelaah masalah, merumuskan

hipotesis, mengumpulkan data, pembuktian hipotesis dan menentukan

pilihan penyelesaian. Melalui tahapan-tahapan tersebut siswa terlatih untuk
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dapat memecahkan masalah secara sistemastis dan meningkatkan self

efficacy dalam memecahkan masalah. Keterlibatan siswa secara langsung

selama pembelajaran berlangsung akan membuat materi yang diterima

menjadi lebih mudah dipahami dan diingat oleh siswa, sehingga

diperkirakan model PBI dapat meningkatkan self efficacy siswa.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu variabel bebas dan

terikat. Variabel bebas ditunjukkan dengan penggunaan model pembelajaran

PBI, sedangkan variabel terikat ditunjukkan pada hasil belajar dan Self

efficacy siswa. Hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat

ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Keterangan: X = Model PBI
Y = Hasil Belajar
Y = Self Efficacy Siswa

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat

C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Model pembelajaran Problem Based Instruction dapat meningkatkan

Self Efficacy siswa pada materi pengaruh kepadatan populasi manusia

terhadap lingkungan.

Y1

X

Y2
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2. Model Problem Based Instruction berpengaruh terhadap hasil belajar

siswa pada materi pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap

lingkungan.


