
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Model Problem Based Instruction

Menurut Dewey, belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus

dengan respons, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan.

Lingkungan memberi masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah,

sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif

sehingga masalah yang dihadapai dapat diselidiki, dinilai, dianalisis serta dicari

pemecahannya dengan baik. Pengalaman siswa yang diperoleh dari lingkungan

akan menjadikan kepadanya bahan dan materi guna memperoleh pengertian

serta bisa dijadikan pedoman dan tujuan belajarnya (Trianto, 2009: 91).

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. Pembelajaran

ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks.

Menurut Arends (2001: 349), berbagai pengembang pengajaran berdasarkan

masalah telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai

berikut
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1. Pengajuan pertanyaan atau masalah.

Bukannya mengorganisasikan di sekitar prinsip-prinsip atau keterampilan

akademik tertentu, pembelajaran berdasarkan masalah  mengorganisasikan

pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara

sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Mereka

mengajukan situasi kehidupan nyata autentik, menghindari jawaban

sederhana, dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk

situasi itu.

2. Berfokus pada keterkaitan antardisiplin.

Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata

pelajaran tertentu (IPA, matematika, dan ilmu-ilmu sosial), masalah yang

akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya,

siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Sebagai contoh,

masalah polusi yang dimunculkan dalam pelajaran di teluk chesapeake

mencakup berbagai subjek akademik dan terapan mata pelajaran seperti

biologi, ekonomi, sosiologi, pariwisata, dan pemerintahan.

3. Penyelidikan autentik.

Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan

penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah

nyata. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah,

mengembangkan hipotesis, dan membuat ramalan, mengumpulkan dan

menganalisis informasi, melakukan eksperimen (jika diperlukan),

membuat referensi, dan merumuskan kesimpulan. Sudah barang tentu,
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metode penyelidikan yang digunakan, bergantung kepada masalah yang

sedang dipelajari.

4. Menghasilkan produk dan memamerkannya.

Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan

produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang

menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka

temukan. Produk tersbut dapat berupa transkrip debat seperti pada

pelajaran “roots and wings”. Produk itu dapat juga berupa laporan, model

fisik, video maupun program komputer. Karya nyata dan perasaan seperti

yang akan dijelaskan kemudian, dirfencanakan oleh siswa untuk

mendemonstrasikan kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang

mereka pelajari dan menyediakan suatu alternatif segar terhadap laporan

tradisional atau makalah.

5. Kolaborasi.

Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama

satu dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam

kelompok kecil. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara

berkelanjutan terlihat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak

peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan

keterampilan sosial dan keterampilan berpikir.
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Adapun Tujuan Pembelajaran berdasarkan masalah yaitu:

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.

Hakikat kekomplekan dan konteks dari keterampilan berpikir tingkat

tinggi tidak dapat  diajarkan menggunakan pendekatan yang dirancang

untuk mengajarkan ide dan ketrampilan yang lebih konkret, tetapi hanya

dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah

(Problem Sloving) oleh peserta didik sendiri.

2. Belajar peranan orang dewasa yang autentik

Model pembelajaran berdasarkan masalah amat penting untuk

menjembatani gap antara pembelajaran di sekolah formal dengan aktivitas

mental yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Berdasarkan

pendapat Resnick tersebut, maka PBI memiliki implikasi:

a. Mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas

b. Memiliki elemen-elemen belajar magang, hal ini mendorong

pengamatan dan dialog dengan orang lain, sehingga secara bertahap

siswa dapa memahami peran orang yang diamati atas yang diajak

dialog (ilmuan, guru, dokter, dan sebagainya)

c. Melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan sendiri, sehingga

memungkinkan mereka menginterprestasikan dan menjelaskan
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fenomena dunia nyata dan membangun pemahaman terhadap

fenomena tersbut secara mandiri.

3. Menjadi pembelajaran yang mandiri

PBI berusaha membantu siswa menjadi pembelajaran yang mandiri 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 mandiri dalam hidupnya kelak

(Trianto, 2009: 94-96).

Pengajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru

memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Pengajaran

berdasarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan

kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual;

belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam

pengalaman nyata atau simulasi; dan menjadi pembelajaran yang otonom dan

mandiri (Ibrahim dan Nur, 2000:7).

Tugas guru adalah membantu para siswa merumuskan tugas-tugas, dan bukan

menyajikan tugas-tugas pelajaran. Objek pelajaran tidak dipelajari dari buku,

tetapi dari masalah yang ada disekitarnya.

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk membantu anak memecahkan

masalah, yaitu:

1. Cara yang paling tidak efektif ialah bila kita memperlihatkan kepada anak

tentang cara memecahkan masalah itu.
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2. Cara yang lebih baik ialah memberikan instruksi kepada anak secara

verbal untuk membantu anak memecahkan masalah itu.

3. Cara yang terbaik adalah memecahkan masalah itu langkah demi langkah

dengan menggunakan aturan tertentu, tanpa merumuskan aturan itu secara

verbal. Dengan menggunakan contoh, gambar-gambar, dan sebagainya.

Anak dibimbing untuk menemukan sendiri pemecahan masalah itu

(Nasution, 2008: 171).

Model pembelajaran PBI memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun

kelebihan PBI sebagai suatu model pembelajaran adalah realistik dengan

kehidupan siswa, konsep sesuai dengan kebutuhan siswa, memupuk sifat

inquiry siswa, retensi konsep jadi kuat, dan memupuk kemampuan pemecahan

masalah. Sedangkan kekurangan PBI sebagai suatu model pembelajaran adalah

persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang kompleks, sulitnya

mencari problem yang relevan, sering terjadi miss-konsepsi, dan konsumsi

waktu, dimana model ini memerlukan waktu yang cukup dalam proses

penyelidikan. Sehingga terkadang banyak waktu yang tersita untuk proses

tersebut.

Penerapan pembelajaran berdasarkan masalah (PBI) memberikan kelebihan-

kelebihan diantaranya adalah : (1) siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam

kegiatan; (2) mendidik siswa berpikir sistematis; (3) mendidik siswa tidak

mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan; (4) mampu mencari berbagai

jalan dari suatu kesulitan yang dihadapi; (5) siswa terampil menyelesaikan soal

tentang materi yang diajarkan siswa berkesempatan menunjukkan

kemampuannya pada kelompok lain.
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Kelemahan-kelemahan  dari model pembelajaran berdasarkan Masalah (PBI)

adalah : (1) model pembelajaran berdasarkan masalah membutuhkan waktu

yang lama; (2) perlu ditunjang oleh buku yang dapat dijadikan pemahaman

dalam kegiatan belajar terutama dalam hal membuat soal (Akhyar, 2008: 10-

14).

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 diakhiri dengan

penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Berikut ini adalah langkah-langkah

pembelajaran PBI (pembelajaran Berdasarkan Masalah):

a. Guru menjelaskan tujuan Pembelajaran. Menjelaskan logistik yang

dibutuhkan. Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah

yang dipilih.

b. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik,

tugas, jadwal dan lain-lain).

c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai,

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah,

pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah.

d. Guru membantu siswa dalam merencanakan menyiapkan karya yang

sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan

temannya.
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e. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan (Aqib,

2013: 21-22)

Menurut ibrahim (2003; 15), di dalam kelas PBI, peran guru berbeda dengan

kelas tradisional. Peran guru di dalam kelas PBI antara lain sebagai berikut:

1. Mengajukan masalah atau mengorientasikan siswa kepada masalah

autentik, yaitu masalah kehidupan nyata sehari-hari.

2. Memfasilitasi/membimbing penyelidikan misalnya melakukan

pengamatan atau melakukan eksperimen/percobaan

3. Memfasilitasi dialog siswa

4. Mendukung belajar siswa

Tabel 1. Sintaks Pengajaran Berdasarkan Masalah

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.
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Tahap-2

Mengorganisasikan 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 (Trianto, 2009: 98).
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B. Self-efficacy

Self-efficacy adalah evaluasi seseorang terhadap kemampuan atau

kompetensinya untuk melakukan sebuah tugas, mencapai tujuan atau

mengatasi hambatan. Evaluasi ini dapat bervariasi, tergantung pada situasi.

Percaya bahwa efikasi diri adalah sebuah faktor yang sangat penting dalam

menentukan apakah siswa berprestasi atau tidak. Efikasi diri mempunyai

banyak kemiripan dengan motivasi kemampuan menguasai sesuatu dan

motivasi instrinsik. Efikasi diri adalah keyakinan bahwa “saya dapat’;

keputusasaan adalah keyakinan bahwa “ saya tidak dapat’. Siswa dengan

efikasi diri tinggi setuju dengan pernyataan seperti “saya tahu bahwa saya akan

mampu mempelajari materi  dalam kelas ini’ dan ‘saya rasa saya mampu

melakukan aktivitas ini dengan baik” (Santrock, 2011: 216). Menurut Setiawan

(2014: 14) Sejauh mana anda punya keyakinan atas kapasitas yang anda miliki

untuk bisa menjalankan tugas atau menangani personalan dengan hasil yang

bagus (to succeed). Ini yang disebut dengan general self-efficacy. Atau juga,

sejauhmana anda meyakini kapasitas di bidang anda dalam menangani urusan

tertentu. Ini yang disebut dengan specific self-efficacy.

Keyakinan tentang self-efficacy adalah hasil dari 4 jenis informasi, yaitu (1)

pengalaman kita dalam melakukan perilaku yang diharapkan atau perilaku

yang serupa (kesuksesan dan kegagalan di masa lalu); (2) melihat orang lain

melakukan perilaku tersebut atau perilaku yang kurang lebih sama (vicarious

experimence); (3) persuasi verbal (bujukan orang lain untuk menyemangati

atau menjatuhkan performa); dan (4) apa perasaan kita tentang perilaku yang

dimaksud (reaksi emosional). Dari empat informasi tersebut, pengalaman kita
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sendiri adalah sumber informasi terpenting. Selanjutnya, secara berurutan,

ialah vicarious experience, persuasi verbal dan reakasi emosional. Kita

menggunakan empat sumber informasi tersebut untuk menentukan apakah kita

kompeten melakukan perilaku tertentu. Hal ini adalah karakteristik kepribadian

terpenting karena merupakan determinan utama perilaku kita (Friedman, 2006).

Efikasi diri didapatkan, diperoleh, atau berkurang melalui salah satu atau

kombinasi dari empat sumber:

1. Pengalaman menguasi sesuatu

Sumber yang paling berpengaruh dari efikasi diri adalah pengalaman

mengenai sesuatu, yaitu performa masa lalu. Secara umum, performa yang

berhasil akan meningkatkan ekspektasi mengenai kemampuan; kegagalan

cenderung akan menurunkan hal tersebut.

2. Modeling sosial

Efikasi diri meningkat saat kita mengobservasi pencapaian orang lain yang

mempunyai kompetensi yang setara, namun akan berkurang saat kita

melihat rekan sebaya kita gagal. Saat orang lain tersebut berbeda dari kita,

modeling sosial akan mempunyai 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 di atas tambang tinggi,

akan diragukan untuk mempunyai peningkatan ekspektasi dalam

melakukan ulang hal tersebut.
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3. Persuasi sosial

Efikasi diri dapat juga diperoleh dari persuasi sosial. Dampak dari sumber

ini cukup terbatas, tetapi di bawah 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 dari sumber yang terpercaya mempunyai daya yang

lebih efektif dibandingkan dengan hal yang sama dari sumber yang tidak

terpercaya. Meningkatkan efikasi diri melalui persuasi sosial, dapat

menjadi efektif hanya bila kegiatan yang ingin didukung untuk dicoba

berada dalam jangkauan perilaku seseorang. Sebanyak apa pun persuasi

verbal dari orang lain tidak dapat mengubah penilaian seseoarang

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 emosioanal

dari seseorang. Emosi yang kuat biasanya akan mengurangi performa; saat

seseorang mengalami ketakutan yang kuat, kecemasan yang akut, atau

tingkat stres yang tinggi, kemungkinan akan mempunyai ekspektasi efikasi

yang rendah (Feist, 2010: 213).

Keyakinan self-efficacy bukan merupakan penilaian tentang kemampuan

seseorang secara objektif, tetapi penilaian sesseorang mengenai apa yang dapat

dicapainya dengan keterampilan yang dimilikinya, sehingga self-efficacy

menilai apa yang dapat ia lakukan, bukan apa yang ia miliki (Noer, 2012).
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Selain itu, tindakan yang diambil oleh seorang individu merupakan pengaruh

dari pikirannya. Pikiran seseorang akan memprediksi apa yang akan terjadi,

kemudian mengembangkannya untuk mengontrol serta mengantisipasi hal-hal

yang dapat mempengaruhi kehidupan individu tersebut. Sehingga diperlukan

keyakinan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Dalam proses kognitif, self-efficacy berperan sebagai pembuat patokan atau

pembatas tujuan. Seseorang dengan self-efficacy yang tinggi, akan menetapkan

target yang tinggi, menerima tantangan yang lebih sulit, dan berupaya untuk

mencapai target tersebut. Sementara dalam proses afektif, self-efficacy

mempengaruhi emosi individu. Seseorang dengan keyakinan tinggi terhadap

kemampuannya mengatur sesuatu,akan lebih mudah stress, tertekan ketika

menemui hambatan (Zulkosky, 2001: 96).

Schunk telah menerapkan konsep efikasi diri pada banyak aspek dari prestasi

siswa. Dalam pandangannya, efikasi diri memengaruhi pilihan aktivitas siswa.

Siswa dengan efikasi diri rendah pada pembelajaran dapat menghindari banyak

tugas belajar, khususnya menantang. Sedangkan siswa dengan efikasi diri

tinggi menghadapi tugas belajar tersebut dengan keinginan besar. Siswa

dengan efikasi diri tinggi lebih tekun berusaha pada tugas belajar dibandingkan

siswa dengan efikasi diri rendah.

Efikasi diri anda sebagai guru akan mempunyai dua dampak besar pada realitas

pembelajaran yang dialami siswa anda. Siswa dapat belajar jauh lebih banyak

dari guru dengan efikasi diri dibandingkan dari mereka yang dirundung keragu-
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raguan pada diri sendiri. Guru dengan efikasi diri rendah sering terperosok

dalam permasalahan kelas dan cenderung mengatakan bahwa kemampuan

siswa yang rendah merupakan alasan mengapa siswa mereka tidak menguasai

pelajaran. Guru yang mempunyai efikasi diri rendah tidak mempunyai

kepercayaan dalam kemampuan mereka untuk mengelola kelas mereka,

menjadi tertekan dan marah pada perilaku buruk siswa, bersikap pesimistis

terhadap kemampuan siswa untuk maju, mengambil pandangan melindungi

atas pekerjaan mereka, sering memilih model pendisiplinan yang restriktif dan

menggunakan sistem hukuman, serta mengatakan bahwa jika mereka dapat

mengulang semuanya mereka tidak akan memilih mengajar sebagai profesi.

Kemampuan untuk mentrasnfer materi pelajaran adalah salah satu aspek dari

efikasi diri pengajaran, tetapi efikasi diri pengajaran juga meliputi keyakinan

bahwa seseoarang dapat memelihara kelas yang merupakan tempat yang

menyenangkan untuk belajar dan keyakinan terhadap kemungkinan untuk

mendapatkan sumber-sumber serta membuat orangtua terlibat secara positif

dalam pembelajaran anak-anak (Santrock, 2011: 216).

Berikut ini adalah beberapa strategi yang bagus untuk meningkatkan efikasi

diri siswa (Santrock, 2011: 217).

1. Ajarkan strategi-strategi spesifik.

Ajarkan  siswa strategi-strategi spesifik, seperti menguraikan dan

merangkum, yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk

berfokus pada tugas mereka.
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2. Bimbinglah siswa dalam menetapkan tujuan.

Bantulah mereka menciptakan tujuan jangka pendek setelah mereka

membuat tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek terutama

membantu siswa untuk menilai kemajuan mereka.

3. Pertimbangkan kemampuan menguasai.

Berikan penghargaan yang berkaitan dengan kinerja kepada siswa, yang

cenderung untuk menandakan kemampuan menguasai dari pada

penghargaan hanya untuk terlibat dalam tugas.

4. Kombinasikan pelatihan strategi dengan tujuan.

bahwa kombinasi dari pelatihan strategi dan penetapan tujuan dapat

meningkatkan efikasi diri serta perkembangan keterampilan siswa.

Berikan umpan balik kepada siswa mengenai strategi pembelajaran

mereka yang berhubungan dengan kinerja mereka.

5. Berikan dukungan kepada siswa.

Dukungan positif dapat datang dari guru, orangtua, dan teman sebaya.

Kadang-kadang seorang guru hanya perlu mengatakan kepada siswa,

”kamu dapat melakukannya”.

6. Pastikan bahwa siswa tidak terlalu emosional dan gelisah.

ketika siswa terlalu khawatir dan merasa menderita mengenai prestasi

mereka, efikasi diri mereka hilang.

7. Berikan siswa model dewasa dan teman sebaya yang positif.

Karakteristik-karakteristik tertentu dari model ini dapat membantu siswa

mengembangkan efikasi diri mereka. Sebagai contoh, siswa yang

mengamati guru dan teman sebaya yang secara efektif mengatasi serta
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menguasai tantangan sering kali mengadopsi perilaku model tersebut.

Pemodelan terhitung efektif terutama dalam meningkatkan efikasi diri

ketika siswa mengamati keberhasilan teman sebaya yang berkemampuan

serupa dengan mereka.

Tabel 2. Aspek Penilaian Self Efficacy

No ASPEK DESKRIPSI INDIKATOR

1 Pencapaian Kinerja Indikator kemampuan
yang didasarkan kinerja
pengalaman sebelumnya

1. Pandangan siswa
terhadap
kemampuan yang
dimilikinya

2. Pandangan siswa
tentang
keterampilan

2 Pengalaman Orang Lain Bukti yang didasarkan
pada kompetensi dan
perbandingan

1. Kemampuan
siswa
membandingkan
kemampuannya
dengan orang
lain

2. Pandangan siswa
tentang
kemampuan yang
dimiliki oleh
dirinya dan orang
lain

3 Persuasi Verbal Mengacu pada umpan
balik langsung atau kata-
kata guru atau orang yang
lebih dewasa

1. Kemampuan
siswa memahami
makna kalimat
dalam soal-soal
yang diberikan

4 Indeks Psikologis Penilaian terhadap
kemampuan, kelebihan,
dan kelemahan tentang
suatu tugas atau
pekerjaan

1. Pandangan
tentang
kelemahan dan
kelebihan yang
dimiliki siswa

(Diadaptasi dari Noer, 2012)
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C. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan salah satu hal yang penting dalam pembelajaran,

karena dengan hasil belajar guru akan mengetahui sejauh mana siswa mengasai

pembelajaran.

Guru perlu mengenal hasil belajar dan kemajuan belajar siswa. Hal-hal yang

perlu diketahui antara lain: penguasaan pelajaran serta keterampilan belajar dan

bekerja. Pengenalan hal-hal tersebut penting bagi guru karena dapat membantu

atau mendiagnosis kesulitan belajar siswa, dapat memperkirakan hasil dan

kemajuan belajar selanjutnya (pada kelas berikutnya), walaupun hasil-hasil

tersebut dapat berbeda dan bervariasi sehubungan dengan keadaan motivasi,

kematangan, dan penyesuaian sosial (Hamalik, 2001:103).

Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan

sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Dengan demikian, tugas

utama guru dalam kegiatan ini adalah merancang instrumen yang dapat

mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran.

Berdasarkan data tersebut guru dapat mengembangkan dan memperbaiki

program pembelajaran. Sedangkan, tugas seorang desainer dalam menentukan

hasil belajar selain menentukan instrumen juga perlu merancang cara

menggunakan instrumen beserta kriteria keberhasilannya. Hal ini perlu

dilakukan, sebab dengan kriteria yang jelas dapat menentukan apa yang harus

dilakukan siswa dalam mempelajari isi atau bahan pelajaran (Sanjaya, 2009:

13).
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Hasil belajar dapat di bedakan menjari tiga jenis ranah penting diantaranya

adalah ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor.

Secara umum, jenis hasil belajar atau taksonomi tujuan pendidikan dapat

dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu 1) ranah kognitif, 2) ranah

psikomotor, dan 3) ranah afektif. Secara rinci, uraian masing-masing ranah

tersebut ialah:

1) Ranah kognitif, yakni tujuan pendidikan yang sifatnya menambah

pengetahuan atau hasil belajar yang berupa pengetahuan.

2) Ranah psikomotor, yakni hasil belajar atau tujuan yang berhubungan

dengan keterampilan atau keaktifan fisik (motor skills).

3) Ranah afektif, yakni hasil belajar atau kemampuan yang berhubungan

dengan sikap atau afektif (Purwanto, 2008:91-93).


