
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Instruction)

pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk

pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu

siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan

menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan

sekitarnya. Pembelajarn ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan

dasar maupun kompleks (Trianto, 2009: 91)

Pada model pembelajaran berdasarkan masalah, kelompok-kelompok kecil

siswa bekerja sama memecahkan suatu masalah yang telah disepakati oleh

siswa dan guru. Ketika guru sedang menerapkan model pembelajaran

tersebut, seringkali siswa menggunakan bermacam-macam keterampilan,

prosedur pemecahan masalah dan berpikir kritis (Trianto, 2009: 91).

Model pembelajaran berdasarkan masalah dilandasi oleh teori belajar

kontruktivis. Pada model ini pembelajaran dimulai dengan menyajikan

permasalahan nyata yang penyelesaiannya membutuhkan kerja sama

diantara siswa-siswa. Dalam model pembelajaran ini guru memandu siswa

menguraikan rencana pemecahan masalah menjadi tahap-tahap kegiatan;

guru memberi contoh mengenai penggunaan keterampilan dan strategi
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yang dibutuhkan supaya tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan. Guru

menciptakan suasana kelas yang fleksibel dan berorientasi pada upaya

penyelidikan oleh siswa (Trianto, 2009: 92).

Pembelajaran berdasarkan masalah memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah.

PBI memberikan dorongan kepada peseta didik untuk tidak hanya

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.

Hakikat kekomplekan dan konteks dari keterampilan berpikir tingkat

tinggi tidak dapat diajarkan menggunakan pendekatan yang dirancang

untuk mengajarkan ide dan keterampilan yang lebih konkret, tetapi

hanya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemecahan

masalah (problem solving) oleh peserta didik sendiri (Trianto, 2009:

94).

2. Belajar peranan orang dewasa yang autentik.

Model pembelajaran berdasarkan masalah sangat penting untuk

menjembatani antara pembelajaran di sekolah formal dengan aktifitas

mental yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Maka PBI

memiliki implikasi :

 “Mendorong kerja sama dalam menyelesaikan tugas
 Memiliki elemen-elemen belajar magang, hal ini mendorong

pengamatan dan dialog dengan orang lain.
 Melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan sendiri, sehingga

memungkinkan mereka menginterprestasikan dan menjelaskan
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fenomena dunia nyata dan membangun pemahaman terhadap
fenomana tersebut secara mandiri”. (Trianto, 2009: 95)

3. Menjadi pembelajar yang mandiri.

PBI berusaha membantu siswa menjadi pembelajaran yang mendiri

dan otonom. Dengan bimbingan guru yang secara berulang-ulang

mendorong dan mengarahkan mereka untuk mengajukan pertanyaan,

mencari penyelesaian terhadap masalah nyata oleh mereka sendiri,

siswa belajar untuk menyelesaikan tugas-tugas itu secara mendiri

dalam hidupnya kelak (Trianto, 2009 : 96).

Pengajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru

memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Pengajaran

berdasarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa

mengambangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan

keterampilan intelektual; belajar berbagai peran orang dewasa melalui

pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi; dan menjadi

pelajar yang mandiri dan otonom (Ibrahim dan Nur, 2002: 7).

Manfaat khusus yang diperoleh dari metode Dewey adalah metode

pemecahan masalah. Tugas guru adalah membantu siswa merumuskan

tugas-tugas dan bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran. Objek pelajaran

tidak dipelajari dari buku, tetapi dari masalah yang ada disekitarnya

(Trianto, 2009: 96)
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Selain manfaat, model pengajaran berdasarkan masalahnya memiliki

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembelajaran berdasarkan

masalahnya sebagai suatu model pembelajaran adalah :

1) “Realistic dengan kehidupan siswa
2) Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa
3) Memupuk sifat inquiri siswa
4) Retensi konsep kuat
5) Memupuk kemampuan problem solving” (Trianto: 2009: 96).

Selain kelebihan tersebut permbelajaran berdasarkan masalah juga

memiliki 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

dalam proses penyelidikan. Sehingga terkadang banyak waktu yang
tersita untuk proses tersebut” (Trianto, 2009: 97).

Sintaks suatu pembelajaran berisi langkah-langkah praktis yang harus

dilakukan oleh guru dan siswa dalam suatu kegiatan. Pada pengajaran

berdasarkan masalah terdiri dari 5 (lima) langkah utama yang dimulai

dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan

akhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Kelima langkah

tersebut dijelaskan langkah-langkah pada Tabel 1.

Menurut Ibrahim (2003: 15), di dalam kelas PBI, peran guru berbeda

dengan kelas tradisional. Peran guru di dalam kelas PBI antara lain sebagai

berikut :
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Tabel 1. Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based
Instruction)

Tahap Tingkah Laku Guru

Tahap-1
Orientasi siswa pada masalah

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran,
menjelaskan logistik yang dibutuhkan,
mengajukan fenomena atau demonstrasi
atau cerita untuk memunculkan masalah,
memotivasi siswa untuk terlibat dalam
pemecahan masalah yang dipilih.

Tahap-2
Mengorganisasi siswa untuk belajar

Guru membantu siswa untuk
mendefinisikan dan mengorganisasikan
tugas belajar yang 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. (2000:10).

B. Keyakinan-sendiri (self-efficacy)

Menurut Bandura (1986) definisikan dari keyakinan-sendiri (self-efficacy)
sebagai “pertimbangan-pertimbangan manusia tentang kemampuan-
kemampuannya untuk mengorganisasikan dan melakukan sekumpulan
kegiatan yang dibutuhkan umtuk mendapatkan kinerja-kinerja yang
direcanakan. Ini berhubungan bukan dengan keahlian-keahlian yang
dimiliki seseorang tetapi lebih kepertimbangan-pertimbangan apa yang
seseorang dapat melakukan dengan keahlian-keahlian apapun yang
dimilikinya.” (“People’s judgments of their capabilities to organize and
execute courses of action required to attain designated types of
performances. It is concerned not with skills one has but with judgments of
what one can do with whatever skills one possesses.”) (Jogiyanto, 2007:
296).

Definisi ini menunjukkan perbedaan antara komponen-komponen

keahlian-keahlian (skill) dengan kemampuan untuk mengorganisasikan
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dan mengeksekusi tindakan. Sebagai contoh ilustrasi dalam mendiskusikan

self-efficacy mengemudikan mobil. Bandura memisahkan komponen

keahlian-keahlian (seperti misalnya menyetir, mengerem, mensinyal) dan

perilaku-perilaku yang seseorang dapat menyelesaikan (misalnya

mengemudikan di trafik jalan bebas hambatan, menavigasi jalan-jalan

pegunungan yang berkelok-kelok). Dengan demikian, keyakinan-sendiri

(self-efficacy) mewakili persepsi-persepsi individual tentang

kemampuannya untuk menggunakan sesuatu alat dalam menyelesaikan

suatu tugas, bukannya merefleksikan komponen kealian-keahlian

(Jogiyanto, 2007: 267-268).

Dalam mendefinisikan keyakinan-sendiri (self-efficacy), juga sangat

penting untuk meninjau dimensi-dimensi dari pertimbangan keyakinan-

sendiri (self-efficacy) yang relevan. Pertimbangan-pertimbangan

keyakinan berbeda dalam tiga aspek, tetapi mempunyai dimensi-dimensi

yang berkaitan. Tiga dimensi dari keyakinan-sendiri (self-efficacy) adalah

1) besaran (magnitude), 2) kekuatan (strength) dan 3) generalisabilitas

(generalizability) (Jogiyanto, 2007: 268-269).

1) “Besaran (magnitude)
Besaran (magnitude) dari keyakinan-sendiri (Self-efficacy)
berhubungan dengan tingkat kesulitan tugas yang seseorang percaya
dapat melakukannya. Individual-individual yang mempunyai
keyakinan-sendiri (self-efficacy) dengan suatu besaran (magnitude)
yang tinggi, akan melihat dirinya sendiri mampu untuk
menyelesaikan tugas-tugas yang rumit, sedang mereka yang
mempunyai suatu besaran (magnitude) yang rendah, akan melihat
dirinya sendiri hanya mampu melakukan tugas-tugas yang sederhana
dari perilaku-perilaku.

2) Kekuatan (strength)
Kekuatan (strength) dari keyakinan-sendiri (self-efficacy)
berhubungan dengan tingkat keyakinan tentang pertimbangan
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(judgment) yang ada dilakukan. Kekuatan (strength) keyakinan-
sendiri (self-efficacy) juga merefleksikan penolakan terhadap
informasi yang belum yakin (disconforming information). Individual-
individual dengan kekuatan lemah dari keyakinan-sendiri (self-
efficacy) akan lebih mudah frustasi karena adanya halangan-halangan
yang menghambat kinerja mereka dan akan merespon dengan persepsi
kemepuannya yang menurun. Kebalikannya, individual-individual
dengan kekuatan kuat dari keyakinan-sendiri (self-efficacy) tidak akan
gentar dengan permasalahan-permasalahan sulit dan akan
mempertahankan keyakinan-dirinya sendiri, dengan hasilnya mereka
akan tetap melanjutkan persistensinya dan kemungkinan besar akan
mampu memecahkan semua permasalahan-permasalahan apapun yang
terjadi.

3) Generalisabilitas (generalizability)
Generalisabilitas (generalizability) dari keyakinan-sendiri (self-
efficacy) menunjukkan seberapa jauh persepsi dari keyakinan-sendiri
(self-efficacy) terbatas pada situasi-situasi tertentu. Beberapa
individual-individual ini dikatakan mempunyai generalisabilitas
(generalizability) dari keyakinan-sendiri (self-efficacy) yang rendah.
Sebaliknya, individual-individual yang lainnya mungkin merasa
mampu melakukan perilaku dibawah kondisi-kondisi dan situasi-
situasi apapun dan dapat melakukan perilaku-perilaku yang berbeda-
beda. Individual-individual ini dikatakan mempunyai generalisabilitas
(generalizability) dari keyakinan-sendiri (self-efficacy) yang tinggi.”
(Jogiyanto, 2007: 269-270).

Menurut Bandura, persepsi self-efficacy dapat dibentuk dengan

menginterpretasi informasi dari empat sumber yaitu:

a. Pencapaian kinerja merupakan kemampuan yang didasarkan kinerja

pada pengalaman sebelumnya.

b. Pengalaman orang lain merupakan bukti yang didasarkan pada

kompetisi dan perbandingan informatif dengan hasil yang dicapai

orang lain.

c. Persuasi verbal merupakan umpan balik langsung/kata-kata dari guru

atau orang yang lebih dewasa.

d. Indeks psikologis merupakan penilaian kemampuan, kekuatan, dan

kelemahan (Noer, 2012).
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Menurut Bandura (1997) Keyakinan-sendiri (self-Efficacy) didapatkan,

ditingkatkan, atau berkurang melalui salah satu atau kombinasi dari empat

sumber : (1) Pengalaman menguasai sesuatu (mastery axperiences), (2)

Modeling sosial, (3) pesuasi diri, serta (4) Kondisi fisik. Dengan setiap

metodenya, informasi mengenai diri sendiri dan lingkungan akan diproses

secara kognitif daan bersama-sama dengan kumpulan pengalaman

sebelumnya, akan mengubah persepsi mengenai efikasi diri.

1. “Pengalaman menguasai sesuatu
Sumber yang paling berpengaruh dari efikasi diri adalah pengalaman
menguasai sesuatu, yaitu performa masa lalu. Secara umum, performa
yang berhasil akan meningkatkan ekspektasi mengenai kemampuan;
kegagalan cenderung akan menurunkan hal tersebut. Pernyataan
umum ini mempunyai enam dampak.
Dampak yang pertama, performa yang berhasil akan  meningkatkan
efikasi diri secara proporsional dengan kesulitan dari tugas tersebut.
Sebagai contoh, pemain tenis dengan keterampilan yang tinggi akan
mengalami peningkatan efikasi diri yang sedikit saat mengalahkan
lawan yang jelas-jelas inferior, tetapi pemain tersebut akan lebih
mengalami peningkatan efikasi diri dengan menunjukkan  performa
yang baik menghadapi lawan yang lebih superior. Yang kedua, tugas
yang dapat diselesaikan dengan baik oleh diri sendiri akan lebih
efektif dari pada yang diselesaikan dengan bantuan dari orang lain.
Sebagai contoh, dalam olahraga pencapaian daalam tim tidak
meningkatkan efikasi personal dari pada pencapaian individu. Yang
ketiga, kegagalan sangat mungkin untuk menurunkan efikasi diri saat
mereka tahu bahwa mereka telah memberikan usaha terbaik mereka.
Kegagalan yang terjadi ketika kita tidak sepenuhnya berusaha, tidak
lebih mempengaruhi efikasi dibandingkan kegagalan saat kita
memberikan usaha terbaik kita. Keempat, kegagalan dalam kondisi
rangsangan atau tekanan emosi yang tinggi tidak terlalu merugikandiri
dibandingkan kegagalan dalam kondisi maksimal. Kelima, kegagalan
sebelum mengukukan rasa menguasai sesuatu akan lebih berpengaruh
buruk pada rasa efikasi diri dari pada kegagalan setelahnya. Dampak
keenam dan yang berhubungan adalah kegagalan yang terjadi kadang-
kadang mempunyai dampak yang sedikitterhadap efikasi diri,
terutama pada mereka yang mempunyai ekspektasiyang tinggi
terhadap kesuksesan.

2. Modeling sosial
Sumber kedua dari efikasi diri adalah medeling sosial, yaitu vicarious
experinces. Efikasi diri meningkat saat kita mengobservasi pencapaian
orang lain yang memiliki kompetensi yang setara, namun akan
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berkurang saat kita melihat rekan sebaya kita gagal. Saat orang lain
tersebut berbeda dari kita, modelin sosial akanmemiliki efek yang
sedikit dalam efikasi diri kita. Seorang pengecut tua yang tidak aktif
yang melihat seorang pemain sirkus muda yang aktif dan pemberani
berhasil berjalan diatas tambang tinggi, akan diragukan untuk
mempunyai peningkatan ekspetasi daalam melakukan ulang hal
tersebut.
Secara umum, dampak dari modeling sosial tidak sekuat dampak
dampak yang diberikan oleh performa pribadi dalam meningkatkan
level efikasi diri, tetapi dapat mempunyai dampak yang kuat saat
memperhatikan penurunan efikasi diri. Melihat seorang perenang
dengan kemampuan yang setara gagal untuk melewati sungai yang
bergejolak akan membuat orang yang mengobservasi mengurungkan
niat untuk melakukan hal yang sama. Dampak dari pengalaman tidak
langsung ini, bahkan mungkin dapat bertahan seumur hidup.

3. Pesuasi diri
Efikasi diri dapat juga diperoleh atau dilemahkan melalui persuasi
sosial. Dampak dari sumber ini cukup terbatas, tetapi dibawah kondisi
yang tepat, persuasi dari orang lain dapat meningkatkan atau
menurunkan efikasi diri. Kondisi pertama adalah bahwa orang
tersebut harus mempercayai pihak yang melakukan persuasi. Kata-
kata atau kritik dari sumber yang terpercaya mempunyai daya yang
lebih efektif dibandingkan dengan hal yang sama dari sumber yang
tidak terpercaya. Meningkakan efikasi diri melalui persuasi sosial,
dapat menjadi efektif hanya bila kegiatan yang ingin didukung untuk
dicoba berada dalam jangkauan perilaku seseorang. Sebanyak apapun
persuai verbal dari orang lain tidak dapat mengubah penilaian
seseorang mengenai kemampuan dirinya untuk berlari 100 meter
dalam waktu di bawah 8 detik.

4. Kondisi fisik dan emosional
Sumber terakhir dari efikasi diri adalah kondisi fisiologis dan
emosional dari seseorang. Emosi yang kuat biasanya akan mengurangi
performa; saat seseorang mengalami ketakutan yang kuat, kecemasan
akut, atau tingkay stress yang tinggi, kemungkinan akan mempinyai
ekspektasi efikasi diri yang rendah. Seorang aktor dalam drama
sekolah mengetahui semua dialognya saat gladi resik, namun
menyadari bahwa ketakutan yang ia rasakan pada malam pembukaan
dramalah yang akhirnya membuatnya tidak dapat mengingatnya.
Walaupun begitu, dalam beberapa kondisi, jika rangsangan  emosional
tidak terlalu intens, maka dapat diasosiasikan dengan peningkatan
performa sehingga kecemasan normal yang dirasakan aktor tersebut
pada malam pembukaan, mungkin dapat meningkatkan ekspetasi
kemampuannya” (Feist dan Feist, 2011: 212-216).
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C. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Sudjana

(2009: 3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah

perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih

luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimyati dan

Mudjiono (2006: 3-4) juga menyebutkan 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 merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses

belajar.

Benjamin S. Bloom (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 26-27) menyebutkan

enam jenis perilaku ranah kognitif, sebagai berikut:

a. “Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah
dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan
dengan fakta, peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip, atau metode.

b. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna
tentang hal yang dipelajari.

c. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah
untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya,
menggunakan prinsip.

d. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam
bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan
baik. Misalnya mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil.

e. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru.
Misalnya kemampuan menyusun suatu program.

f. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang
beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. misalnya, kemampuan
menilai hasil ulangan”.

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah

menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut
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mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat

dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data

pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam

mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar yang diteliti dalam

penelitian ini adalah hasil belajar kognitif IPS yang mencakup tiga

tingkatan yaitu pengetahuan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), dan

analisis (C4). Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar

siswa pada aspek kognitif adalah tes.


