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ABSTRAK

KOMPARASI ANTARA MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED
LEARNING (PBL) DAN PROBLEM SOLVING (PS) UNTUK

MENINGKATKAN BERPIKIR KRITIS DENGAN MEMPERHATIKAN
MOTIVASI BERPRESTASI SISWA PADA MATA PELAJARAN

EKONOMI KELAS XI SMA NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG TAHUN
AJARAN 2015/2016

Oleh

DEVI ARYANI

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuampuan berpikir kritis
siswa pada mata pelajaran di kelas XI SMA Negeri 06 Bandar Lampung.
Penelitian  ini  bertujuan untuk membandingkan antara model pembelajaran
problem based learning dan problem solving untuk meningkatkan berpikir kritis
dengan memperhatikan motivasi berprestasi siswa. Metode yang digunakan
adalah eksperimen semu dengan pendekatan komparatif. Desain penelitian yang
digunakan treatment by level. Teknik sampling penelitian ini menggunakan
teknik cluster random   sampling. Teknik pengumpulan   data dengan tes
dan angket. Pengujian hipotesis menggunakan analisis varians dua jalan dan t-test
dua sampel independen.

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai
berikut.

1. Ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang pembelajaranya
menggunakan model pembelajan problem based learning dan siswa yang
pembelajaranya menggunakan model pembelajaran problem solving pada
mata pelajaran ekonomi. Hal ini terlihat dari hasil pengujian,  diperoleh
koefisien Fhitung = 4,69

2. Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pelajaran Ekonomi Yang
Pembelajarannya Menggunakan Model Pembelajaran Problem Solving
Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Siswa Yang Diajar Menggunakan
Model Pembelajaran Problem Based Learning Bagi Siswa Yang Memiliki
Motivasi Berprestasi Tinggi pada mata pelajaran ekonomi. Hal ini terlihat
dari  hasil pengujian ,  diperoleh koefisien thitung = 2,834

3. Kemampuan Berpikir Kritis Pada Siswa Yang Memiliki Motivasi
Berpretasi Rendah Yang Pembelajarannya Menggunakan Model Problem
Based Learning Lebih Tinggi  Dibanding Yang Menggunakan Model
Problem Solving pada mata pelajaran ekonomi. Hal ini terlihat dari hasil
pengujian ,  diperoleh koefisien thitung = 4,923.

4. Ada Interaksi Antara Model Pembelajaran Dengan Motivasi Berprestasi



Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada  Mata Pelajaran
Ekonomi. Hal ini terlihat dari hasil pengujian, diperoleh koefisien Fhitung =
31,689.

Kata Kunci: Berpikir Kritis, Problem Based Learning, Problem Solving,
Motivasi Berprestasi.
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MOTTO

Yang penting bukan bagaimana caramu hidup, tapi hidup siapa yang
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(John Dewey)
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yang menuntut ilmu karena ridho terhadap amal perbuatannya.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap

perkembangan hidup manusia, hal ini dikarenakan pendidikan merupakan

suatu wadah aktivitas dalam memperoleh dan menyampaikan ilmu

pengetahuan yang dimungkinkan akan dapat meneruskan suatu budaya yang

kita anut ke generasi berikutnya atau yang akan datang. Pendidikan juga

merupakan proses aktualisasi peserta didik melalui berbagai pengalaman

belajar yang diperolehnya selama proses pembelajaran dari berbagai ilmu

pengetahuan yang ada.

Seperti yang tertuang pada peraturan pemerintah Indonesia, pendidikan

adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 UU No.20 tahun 2003).

Mulyasa (2007: 65), Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk

memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian

kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan
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dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara

partisipatif dalam pengembangan kurikulum.

Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk:

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif

sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan

memberdayakan sumberdaya yang tersedia.

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam

pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.

3. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang

kualitas pendidikan yang akan dicapai.

Berdasarkan uraian diatas tujuan kurikulum KTSP adalah menciptakan

kemandirian guru melalui pergantian sistem penyusunan kurikulum dari

pusat/pemeintah menjadi daerah/setiap lembaga sekolah dan meningkatkan

mutu pendidikan pengembangan kurikulum secara bersama-sama, dan

meningkatkan kompetensi yang sehat antarsatuan pendidikan. Pedidik juga

diharuskan dapat memiliki kemampuan dalam memunculkan keterampilan

untuk peserta didik yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan

negara.

Sejalan dengan tujuan pembelajaran yaitu kemampuan (kompetensi) atau

keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka

mempelajari bahasan tertentu dalam setiap kali pembelajaran berakhir.

Menurut Sudjana (2005: 22), menjelaskan bahwa “tujuan pembelajaran

adalah rumusan pernyataan mengenai kemampuan atau tingkah laku yang

diharapkan dimiliki atau dikuasai siswa setelah siswa menerima proses

pengajaran”.
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Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa belajar bukan sekadar

menuntut kognitif tetapi, dewasa ini peserta didik dituntut untuk dapat

menguasi keterampilan yang dapat dikuasi setelah peserta didik mengalami

proses belajar mengajar.

Keterampilan merupakan ranah yang menekankan pada pengembangan

pengetahuan melalui latihan, dan pengalaman dengan melaksanakan

beberapa tugas. Ranah keterampilan ini sebenarnya kelanjutan dari ranah

kognitif dan ranah afektif, yang dapat dikembangkan  para peserta didik

untuk berpikir kritis mengeluarkan pendapat sesuai dengan ilmu yang

diperoleh dan mengemukakannya dengan sikap yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini ada 5 indikator berpikir kritis menurut Angelo dalam Filsaime

(2008: 81), diantaranya yaitu keterampilan menganalisis, keterampilan

mensintesis, keterampilan mengenal dan memecahkan masalah,

keterampilan menyimpulkan, dan keterampilan mengevaluasi atau menilai.

Berpikir kritis mengajarkan berbagai corak daripada, hanya mengajarkan

informasi dan isi. Tetapi, dimasa lalu penekanan sebagian besar pengajaran

yang disampaikan peserta didik yaitu pada isi disetiap mata pelajaran yang

pada akhirnya sebagian peserta didik tidak memahami keterampilan

berpikir.

Berhubungan dengan ranah keterampilan berpikir kritis untuk meningkatkan

mutu pendidikan perlu diperhatikan motivasi beprestasi karena

pembentukan keterampilan menganalisis, keterampilan mensintesis,

keterampilan mengenal dan memecahkan masalah, keterampilan

menyimpulkan, dan keterampilan mengevaluasi atau menilai-pun dapat
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terbentuk dari diri siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumadi Suryabrata

dalam Djaali (2012: 101), motivasi berprestasi adalah keadaan yang terdapat

dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas

tertentu guna pencapaian suatu tujuan.

Motivasi berprestasi merupakan partisipasi siswa dalam mengikuti proses

pembelajaran di dalam kelas karena dengan adanya motivasi berprestasi

yang dimiliki oleh siswa dalam proses belajar mengajar dapat mencapai

tujuan yang ditentukan. Motivasi berprestasi ini sangat dibutuhkan bagi

siswa bukan saja dalam mengikuti proses belajar  mengajar tetapi,

dikehidupan sekarang maupun dimasa yang akan datang bagi manusia yang

terus berkembang untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi di

masyarakat serta belajar dari kenyataan dan situasi seperti kehidupan

sebenarnya. Pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam menjalani

aktivitas menjadi sebuah keharusan bagi manusia.

Ilmu ekonomi merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki

kecenderungan pada perilaku orang atau masyarakat dalam menganalisis

kebutuhan yang terbatas dengan keterbatasan pada alat pemuas kebutuhan.

berbagai persoalan dimasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pada

ilmu ekonomi.

Adapun tujuan utama dari Ilmu Ekonomi menurut Permen 22 Tahun 2006-
StandarIsi/Standar Kompetensi Dasar SM yaitu:
1. Memenuhi sejumlah konsep ekonomi yang berkaitan peristiwa dan

masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari. Terutama yang
terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat dan negara.

2. Menampilkan sikap ingin tahu dan terhadap sejumlah konsep
ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi.

3. Membentuk sikap bijak, rasional, dan bertanggung jawab dengan
memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen,
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dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga,
masyarakat dan negara.

4. Membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai-nilai
sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala
nasional maupun internasional

Sejalan dengan tujuan ilmu ekonomi yang mengarah pada bagaimana

seorang peserta didik dapat menganalisis suatu konsep yang perlu didalami

untuk mencapai keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang dapat

dipertanggung jawabkan. Namun pada umumnya, pembelajaran dilakukan

semata-mata hanya untuk mengejar materi yang harus selesai tanpa

memperhatikan ilmu dan keterampilan yang akan diperoleh oleh siswa yang

dapat diterapkan pada kehidupan nyata.

SMA Negeri 6 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah Negeri yang

ada di Kota Bandar Lampung, SMA Negeri 6 Bandar Lampung sendiri

terletak di lingkungan yang padat penduduk sehingga aktivitas dan kondisi

belajar yang baik sangat diperlukan, yang harus memunculkan berpikir yang

aktif dan kritis dalam masyarakat. Di SMA Negeri 6 Bandar Lampung

mempunyai dua jurusan yang salah satunya yaitu jurusan IPS. Jurusan IPS

merupakan jurusan yang mempelajari berbagai ilmu sosial diantaranya mata

pelajaran Sosiologi, Ekonomi, Geografi, PPKN, dan Sejarah. Pada

penelitian kali ini penulis memilih untuk mengkaji ilmu ekonomi yang

disesuaikan dengan  jurusan yang diambil dalam studinya sebagai sarjana di

Universitas Lampung.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang saya lakukan di SMA Negeri 6

Bandar lampung terdapat beberapa masalah yang muncul pada saat proses

pembelajaran ekonomi berlangsung yaitu.
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Tabel 1 Berpikir Kritis Yang Tampak Pada Siswa
No Indikator Fakta di Lapangan
1 Keterampilan menganalisis. Masih banyak siswa yang

bergantung pada informasi dan
perintah dari guru untuk
memperoleh informasi.

2. Keterampilan mensintesis. Masih banyak siswa yang
memiliki kesulitan dalam hal
menggabungkan berbagai
informasi menjadi sebuah
informasi yang baru.

3. Keterampilan mengenal dan
memecahkan masalah.

Sebagian besar siswa masih
belum dapat menjawab persoalan
yang berbentuk studi kasus
maupun esai berstruktur dengan
benar bahkan mendekati benar.

4 Keterampilan menyimpulkan. Masih sedikit siswa yang mampu
menyimpulkan jawaban atas
permasalahan yang timbul dan
menginformasikannya kembali
baik secara lisan maupun tulisan.

5 Keterampilan mengevaluasi atau
menilai.

Di dalam kelas sebagian besar
siswa masih memiliki kesulitan
dalam menentukan keputusan
dalam menilai dan menjawab
pertanyaan atas permasalahn yang
timbul pada saat diskusi.

Sumber: Wawancara kepada guru mata pelajaran Ekonomi Kelas XI

Setelah dilihat dari permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 6 Bandar

Lampung dapat diketahui bahwa masih banyak siswa yang kurang baik

dalam kemampuan menganalisis, mensintesis, mengenal dan memecahkan

masalah, menyimpulkan, dan mengevaluasi atau menilai yang merupakan

indikator berpikir kritis. Oleh karena itu, penilain berpikir kritis siswa perlu

dilakukan. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan adalah ceramah

yang diyakini untuk menambah pengetahuan siswa dan seringkali diskusi

tidak berpola, artinya dengan tahap yang belum teratur dan masih

menggunakan hafalan materi pada individu. Untuk itu guru harus bijaksana
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dalam menetukan suatu model yang sesuai yang dapat menciptakan situasi

dan kondisi kelas yang kondusif agar proses belajar dapat berlangsung

sesuai dengan tujuan yang diharapkan Namun, hal tersebut bertolak

belakang dengan fakta di lapangan.

Mengingat pentingnya berpikir kritis bagi siswa maka diperlukan suatu cara

yang efektif yang mampu mengembangkan nilai-nilai dan berpikir kritis

siswa. Maka upaya yang diduga dapat meningkatkan kemampuan berpikir

kritis adalah perlu adanya perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah

untuk menciptakan suasana yang aktif dan menyenangkan bagi siswa

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pemahaman belajar siswa. Hal

ini sudah sepatutnya diterapkan model pembelajaran kooperatif.

Pembelajaran kooperatif merupakan sistem pengajaran yang memberikan

kesempatan bagi siswa untuk bekerjasama dengan sesama siswa lainnya

dalam menjalankan tugas-tugas yang terstruktur. Slavin (2009: 11),

mengemukakan bahwa dalam model pembelajaran kooperatif ada beberapa

model yaitu (1) Student Achievement Divisions (STAD); (2) Team Games

Tournaments (TGT); (3) Jigsaw; (4) Cooperative Integrated Reading and

Composition (CIRC); (5) Team Accelerated instruction (TAI).

Model-model pembelajaran tersebut dapat diterapkan agar proses

pembelajaran menjadi bervariasi dan tidak monoton. Hal ini dilakukan agar

siswa tidak merasa jenuh dalam belajar. Akan tetapi pada kenyataannya,

model pengajaran guru di dalam kelas masih menggunakan model

ekspositori sehingga dalam kegiatan belajar-mengajar menimbulkan
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kejenuhan pada siswa. Penggunaan model seperti ini juga membuat siswa

tidak aktif dalam proses belajar. Kondisi pembelajaran berpusat pada guru

(teacher center), guru bersikap aktif sedangkan siswanya pasif sehingga

proses pembelajaran kurang melibatkan para siswa baik secara fisik maupun

mental dalam kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran demikian

membuat sebagian besar siswa kurang beminat. Kondisi ini ditunjukkan

dengan jumlah siswa yang bertanya sangat sedikit, kurang adanya

keberanian untuk berpendapat yang berbeda dengan pendapat guru, siswa

cenderung bersikap pasif, dan merasa cukup menerima materi yang telah

dipersiapkan oleh guru yang dikait dalam pembelajaran.

Kejenuhan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran bukan hanya

semata disebabkan oleh cara pengajaran guru yang monoton, akan tetapi

terdapat faktor lain yang mempengaruhi kejenuhan siswa diantaranya yaitu

kondisi fisik, kepribadian, keyakinan, pendidikan, lingkungan, dan budaya.

Salah satu unsur dalam kepribadian yang ada kaitannya dengan penyesuian

diri terhadap lingkungan belajar yang dapat mempengaruhi kemampuan cara

berpikir kritis siswa adalah motivasi berprestasi siswa.

“Djaali (2008: 101), motivasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang

terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan

aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan (kebutuhan). Semakin kuat

atau dekat kondisi tersebut, maka semakin besar motivasi berprestasi yang

akan tumbuh. Suatu motivasi berprestasi dapat pula dilihat melalui

partisipasi dalam suatu aktivitas siswa yang memiliki motivasi berprestasi

dalam subjek tersebut terhadap sesuatu yang dipelajari dan mempengaruhi
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terhadap belajar selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan motivasi-

motivasi baru.

Motivasi memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar karena

bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan keinginan siswa,

siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya dan motivasi yang ada pada

diri siswa sulit muncul. Dalam hal ini, motivasi berprestasi siswa memiliki

tingkat perbandingan dalam pemahaman terhadap model pembelajaran dan

kemampuan berpikir kritis yang siswa alami, karena tidak semua siswa

memiliki motivasi belajar yang baik. Dengan demikian, terjadi ketidak

sesuaian dalam model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan

berpikir kritis siswa. Pemilihan suatu model pembelajaran harus memiliki

pertimbangan. Misalnya, materi pelajaran, sarana atau fasilitas yang

tersedia, tingkat motivasi berprestasi siswa, sehingga tujuan pembelajaran

yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana siswa

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang

anggotanya 4-5 orang dengan struktur kelompok heterogen. Tipe model

pembelajaran yang bervariasi akan memudahkan guru untuk memilih tipe

yang paling sesuai dengan pokok bahasan, tujuan pembelajaran, suasana

kelas, sarana yang dimiliki dan kondisi internal siswa. Model pembelajaran

yang dapat diterapkan yaitu model pembelajaran tipe Problem Based

Learning (PBL) dan model pembelajaran tipe Problem Solving (PS).

Pemilihan kedua model tersebut dianggap mampu memberikan peningkatan

berpikir kritis siswa dan pada hasil keterangan wawancara guru  akan
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dikaitkan dengan motivasi berprestasi siswa. model pembelajaran tipe

Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu tipe pembelajaran

kooperatif yang mempersiapkan pelajar untuk berpikir kritis dan analitis,

serta untuk menemukan dan menggunakan sumber-sumber belajar. Model

ini dikembangkan pertama kali oleh Prof. Howard Barrows tahun 1970-an

dalam pembelajran ilmu media di Mcmaster University Canada.

Tipe Problem Based Learning (PBL) banyak melibatkan siswa dimana

siswa belajar, mereka diberikan umpan balik berupa maslah. Masalah

diajukan agara siswa menyadari bahwa mereka harus mempelajari beberapa

pengetahuan baru sebelum mereka memecahkan masalah tersebut. Tipe

Problem Based Learning (PBL)  lebih banyak melibatkan siswa dalam

menelaah masalah yang tercakup dalam suatu pelajaran untuk mengecek

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran.

Model pembelajaran problem solving (PS) merupakan metode yang

mengajak siswa secara mandiri untuk berpikir, bukan hanya sekadar

mendengarkan, tetapi mencari solusi untuk memecahkan masalah dalam

proses pembelajaran. Metode pemecahan masalah ini lebih baik jika

dilakukan secara individu tetapi juga bisa dilakukan secara kelompok.

Dengan adanya metode ini siswa akan menjadi aktif dan termotivasi untuk

melakukan suatu kegiatan di sekolah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka diperlukan penelitian

yang berjudul “Komparasi Antara Model Pembelajaran Problem Based

Learning (PBL) Dan Problem Solving (PS) Untuk Meningkatkan Berpikir
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Kritis Dengan Memperhatikan Motivasi Berprestasi Siswa Pada Mata

Pelajaran Ekonomi Kelas XI SMA Negeri 6 Bandar Lampung Tahun Ajaran

2015/2016”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan masalah

sebagai berikut.

1. Kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi masih

kurang baik.

2. Aktivitas siswa sangat rendah di dalam kelas.

3. Kurangnya variasi model pembelajaran yang diterapkan oleh guru.

4. Proses belajar mengajar yang masih monoton sehingga siswa merasa

bosan di kelas.

5. Kurangnya motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian Komparasi antara siswa yang diajar

menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Dan

Problem Solving (PS) Untuk Meningkatkan Berpikir Kritis Kelas XI SMA

Negeri 6 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016 dengan Memperhatikan

Motivasi Berprestasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah,

maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir antara kritis siswa yang
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pembelajarannya menggunakan model pembelajaran tipe Problem Based

Learning (PBL) dan Problem Solving (PS) pada pelajaran Ekonomi?

2. Apakah kemampuan berpikir kritis siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran tipe Problem Based Learning (PBL)

lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menggunakan

Problem Solving (PS) pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi

tinggi?

3. Apakah kemampuan berpikir kritis siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran tipe Problem Based Learning (PBL)

lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menggunakan

Problem Solving (PS) pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi

rendah?

4. Apakah ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan

motivasi berprestasi pada kemampuan berpikir kritis?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan

rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran tipe Problem Based

Learning (PBL) dan Problem Solving (PS) pada pelajaran ekonomi.

2. Mengetahui komparasi berpikir kritis siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran tipe Problem Based Learning (PBL)

lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menggunakan

Problem Solving (PS) pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi
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tinggi.

3. Mengetahui komparasi berpikir kritis siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran tipe Problem Based Learning (PBL)

lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menggunakan

Problem Solving (PS) pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi

rendah.

4. Mengetahui interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi

berprestasi pada kemampuan berpikir kritis.

1.6 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih

lengkap mengenai penelitian yang menekankan pada penelitian model

pembelajaran yang berbeda pada mata pelajaran Ekonomi. Sumbangan

khasanah keilmuan serta untuk melengkapi teori yang sudah diperoleh

melalui penelitian sebelumnya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna

untuk bahan informasi:

a. bagi guru, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

masukan dalam pemilihan alternatif model pembelajaran yang

mampu meningkatkan motivasi berprestasi dan kemampuan berpikir

kritis siswa.
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b. bagi siswa, untuk membantu peningkatan kemampuan berpikir kritis.

c. bagi sekolah, hasil penelitian diharapkan menjadi salah satu bahan

rujukan yang bermanfaat untuk perbaikan mutu pelajaran.

d. bagi peneliti, sebagai referensi yang ingin meneliti lebih lanjut dalam

mengembangkan penelitian yang selanjutnya.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup objek penelitian

Objek penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Problem

Based Learning (PBL) Dan Problem Solving (PS), kemampuan berpikir

kritis, motivasi berprestasi siswa.

2. Ruang lingkup subjek penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup subjek penelitian adalah

siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 4 semester 2 (dua).

3. Ruang lingkup tempat penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup tempat penelitian adalah

SMA Negeri 6 Bandar Lampung.

4. Ruang lingkup waktu penelitian

Waktu penelitian ini adalah semester ganjil tahun ajaran 2015/ 2016

5. Ruang lingkup ilmu penelitian

Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Efektivitas Pembelajaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif adalah akibatnya atau

pengaruh-nya. Efektivitas merupakan standar atau taraf tercapainya

suatu tujuan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya

(Mulyasa, 2002:82). Efektivitas dapat diartikan dengan keberhasilan

dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Ukuran sesuatu efektif atau

tidak tergantung pada tujuan yang diharapkan.

Menurut Rusman (2013:144), pembelajaran hakikatnya merupakan

suatu proses interaksi antar guru dengan siswa, baik interaksi secara

langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung,

yaitu dengan menggunakan berbagai media. Interaksi antara guru dan

siswa dalam sebuah pembelajaran merupakan hal yang sangat penting.

Dengan adanya interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam

sebuah pembelajaran dapat menumbuhkan suasana belajar aktif. Pada

proses pembelajaran aktif peserta didik dituntut melakukan interaksi,

baik peserta didik dengan guru atau peserta didik dengan peserta

didik. Hal ini mengindikasikan bahwa pembelajaran yang aktif adalah

berpikir kritis siswa.
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Susanto (2013:54), mengemukakan bahwa untuk dapat mewujudkan
suatu pembelajaran yang efektif, maka perlu diperhatikan beberapa
aspek, di antaranya:
1. Guru harus membuat persiapan mengajar yang sistematis.
2. Proses pembelajaran harus berkualitas tinggi yang ditunjukkan

dengan adanya penyampaian materi oleh guru secara sistematis,
dan menggunakan berbagai variasi dalam penyampaian, baik itu
media, metode, suara, maupun gerak.

3. Waktu selama proses belajar mengajar berlangsung digunakan
secara efektif.

4. Motivasi mengajar guru dan motivasi belajar siswa cukup tinggi
5. Hubungan interaktif antara guru dan siswa dalam kelas bagus

sehingga setiap terjadi kesulitan belajar dapat segera diatasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa efektivitas

pembelajaran adalah tercapainya keberhasilan tujuan pembelajaran

untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Dalam

kegiatan pembelajaran yang mempengaruhi, pembelajaran difokuskan

pada peserta didik sedangkan guru berperan sebagai perancang

suasana kegiatan pembelajaran untuk merangsang kemampuan yang

ada dalam peserta didik.

2.1.2 Pengertian Belajar

Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk

pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai yang positif

sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan

yang telah dipelajari.

Belajar juga merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan

respon.

Menurut Siregar (2010: 1), belajar merupakan sebuah proses yang
kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur
hidup, sejak masih bayi (bahkan dalam kandungan) hingga liang lahat.
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Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah
adanya perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan yang
bersifat pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor)
maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif).

Siregar (2010: 4), belajar adalah sebuah proses yang kompleks yang di
dalamnya terkandung beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah.

a. Bertambahnya jumlah pengetahuan,
b. Adanya kemampuan mengingat dan mereproduksi,
c. Ada penerapan pengetahuan,
d. Menyimpulkan makna.
e. Menafsirkan dan mengaitkannya dengan realitas, dan
f. adanya perubahan sebagai pribadi.

Berbagai pengertian belajar di atas maka, dapat diketahui bahwa

belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi

dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat

relatif konstan. Seseorang dikatakan telah belajar kalau sudah terdapat

perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tersebut terjadi

sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungannya.

Teori konstruktivisme merupakan teori belajar yang lebih

menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan

serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajar

biasanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berfikir

tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan

imajinatif serta dapat menciptakan belajar yang kondusif.

Menurut Siregar (2010: 39), teori konstruktivisme memahami belajar
sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh si pelajar itu
sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang
mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari
otak seorang guru kepada orang lain. teori belajar konstruktivisme,
pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke
pikiran siswa.
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Menurut Piaget dalam Siregar (2010: 39), mengemukakan bahwa
pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari
pengalamannya, proses pembentukan berjalan terus menerus dan
setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru
serta pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan hasil konstruksi
(bentukan) orang itu sendiri.

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa siswa harus aktif

secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan

kematangan kognitif yang dimilikinya. Siswa juga diharapkan dapat

mengembangkan pengetahuannya berdasarkan setiap pengalaman-

pengalaman baru yang dialaminya.

Menurut Driver dalam Siregar (2010: 39), ciri-ciri belajar berbasis

konstruktivisme adalah sebagai berikut.

1. Orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan
motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi
kesempatan melakukan observasi.

2. Elisitasi, yaitu siswa mengungkapkan idenya dengan jalan
berdiskusi menulis membuat poster dan lain-lain.

3. Restruktirasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain,
membangun ide baru, mengevaluasi ide baru.

4. Penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, yaitu ide atau
pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada
bermacam-macam situasi.

5. Review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang
ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah.

Menurut Siregar (2010: 41), peranan guru pada pendekatan
konstruktivisme ini lebih sebagai mediator dan fasilitator bagi siswa,
yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini.
1. Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa

bertanggung jawab, mengajar atau berceramah bukanlah tugas
atama seorang guru.

2. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang
merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka untuk
mengekspresikan gagasannya. Guru perlu menyemangati siswa dan
menyediakan pengalaman konflik.

3. Memonitor, mengevaluasi dan menunjukkan apakah pemikiran
siswa berjalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan
apakah pengetahuan siswa dapat diberlakukan untuk menghadapi
persoalan baru yang berkaitan.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya

aliran konstruktivisme menghendaki bahwa pengetahuan dibentuk

sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari

belajar bermakna. Dalam penerapan teori konstruktivisme kegiatan

ditujukan untuk membantu siswa dalam mengkonstruk

pengetahuannya berdasarkan pengalaman yang dialami siswa dalam

kehidupannya. Aliran konstruktivisme ini juga membuat siswa akan

mudah mengingat materi-materi yang diajarkan guru dan dapat

dengan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.Dengan

diterapkannya teori konstruktivisme ini juga siswa diharapkan dapat

meningkatkan kemampuan berpikir dari pengetahuannya.

2.1.3 Berfikir Kritis

Slameto (2010: 144), menyatakan berpikir kritis sama pengertiannya

dengan berpikir konvergen yang berarti berpikir menuju satu arah

yang benar atau satu jawaban yang paling tepat atau satu pemecahan

dari suatu masalah. Dengan berpikir kritis dapat membantu siswa

lebih aktif dalam proses pembelajaran.

Suryosubroto (2009: 193), mengungkapkan bahwa berpikir kritis

adalah proses mental untuk menganalisis informasi. Informasi didapat

melalui pengamatan, pengalaman, komunikasi, dan membaca. Peserta

didik berpikir kritis ditunjukan dengan kemampuan menganalisa

masalah secara kritis dengan pertanyaan mengapa, mampu

menunjukan perubahan-perubahan secra detail, menemukan

penyelesaian masalah yang kurang lazim, memberikan ide yang belum
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pernah dipikirkan oleh orang lain, memberikan argumen dengan

perbandingan atau perbedaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa berpikir kritis

merupakan proses berpikir ke arah yang lebih mendalam. Berpikir

kritis menuntut siswa dalam kemampuan menganalisa suatu masalah,

menemukan penyelesaian masalah serta memberikan ide-ide baru

yang dapat memberikan gambaran baru atas pemecahan suatu

masalah.

Dewey dalam Fisher (2009: 2), seorang filsuf, psikolog, dan edukator
berkebangsaan Amerika, secara luas dipandang sebagai bapak tradisi
berpikir kritis modern. Ia menamakannya sebagai berpikir reflektif
dan mendefinisikannya sebagai pertimbangan yang aktif, persistent
(terus-menerus), dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk
pengetahuan yang diterima begitu saja dipandang dari sudut alasan-
alasan yang mendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang
menjadi kecenderungannya.

Tilaar (2011: 11), mengungkapkan bahwa berpikir kritis pada tataran

psikologis sifatnya deskritif sedangkan pada tataran filosofis

mempunyai nilai kritikal, artinya, memenuhi suatu standar atau

kriteria akseptabilitas artinya sesuatu yang dianggap baik, sedangkan

menurut Fisher (2009: 2), mengungkapkan bahwa berpikir kritis

secara essensial adalah sebuah proses aktif, proses dimana anda

memikirkan berbagai hal secara lebih mendalam untuk diri anda,

mengajukan berbagai pertanyaan untuk diri anda menemukan

informasi yang relevan untuk diri anda, dan lain-lain, ketimbang

menerima berbagai hal dari orang lain sebagaian besarnya secara

pasif.
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Berdasarkan pemaparan di atas, berpikir kritis dapat diartikan sebagai

suatu proses untuk mengetahui secara pasti tentang apa yang

didapatnya serta selalu memberikan alasan dari apa yang diyakininya

benar setelah melalui proses pemikiran tentang berbagai hal secara

mendalam. Berpikir kritis tidak hanya menerima anggapan orang lain

begitu saja tanpa di ketahui secara pasti bahwa anggapan orang

tersebut benar atau tidak.

Fisher (2009: 13), mengatakan bahwa singkatnya, berpikir kritis

adalah sejenis berpikir evaluatif yang mencakup baik itu kritik

maupun berpikir kreatif dan yang secara khusus berhubungan dengan

kualitas pemikiran atau argumen yang disajikan untuk mendukung

suatu keyakinan atau rentetan tindakan yang akan diambilnya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui berpikir kritis dapat

berupa argumen yang bersifat negatif dan positif. Agar mampu

menilai setiap isu dengan baik, tidak cukup hanya dengan melihat

kesalahan-kesalahan pada apa yang orang lain katakan kita juga harus

mempertimbangkannya sesuai kebenarannyamulai dari melihat atau

menganalisis isu, sampai pada tahap dimana kita dapat menemukan

informasi yang relevan .

Gleser dalam Fisher (2009: 3), mendefinisikan berpikir kritis sebagai.
(1) Suatu sikap mau berpikir secara mendalam tentang masalah-

masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman
seseorang;

(2) pengetahuan tentang Model-model pemeriksaan dan penalaran
yang logis;

(3) semacam suatu keterampilan untuk menetapkan model-model
tersebut. Berpikir kritis menuntut upaya keras untuk memeriksa
setiap keyakinan atau pengetahuan asumtif berdasarkan bukti
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pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang
diakibatkannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa berpikir kritis

adalah suatu sikap dan keterampilan tentang pengetahuan dan

penalaran logis dalam mengenal masalah, menemukan,

mengumpulkan dan menyusun informasi, membuat asumsi,

menganalisis dan menarik kesimpulan menggunakan bahasa yang

tepat dan jelas.

Paul dalam Fisher (2009: 4), mendefinisikan berpikir kritis adalah

mode berpikir – mengenai hal, substansi atau masalah apa saja –

dimana si pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya dengan

menangani secara terampil struktur-struktur secara melekat dalam

pemikiran dan menerapkan standar-standar intelektual padanya.

Bidang berpikir kritis telah menghasilkan daftar keterampilan-

keterampialan berpikir yang mereka pandang sebagai landasan untuk

berpikir kritis Glaser dalam Fisher (2009: 7), mendaftarkan

kemampuan untuk.

(a) mengenal masalah,
(b) menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani

masalah-masalah itu,
(c) mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan,
(d) mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan,
(e) memahami dan menggunakan bahasa yang tepat, jelas dan khas,
(f) menganalisis data,
(g) menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan,
(h) mengenal adanya hubungan yang logis antara masalah-masalah
(i) menarik kesimpualn-kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang

diperlukan,
(j) menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan-kesimpulan yang

seseorang ambil,
(k) menyusun kembali pola keyakinan seseorang berdasarkan

pengalaman yang lebih luas; dan
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(l) membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal dan kualitas-kualitas
tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

Aplle dalam Tilaar (2011: 17), menyatakan ada beberapa
pertimbangan berpikir kritis merupakan suatu yang penting di dalam
pendidikan modern sebagai berikut.
a. Mengembangkan berpikir kritis di dalam pendidikan berarti kita

memberikan penghargaan kepada peserta didik sebagai pribadi
(respect as person). Hal ini akan memberikan kesempatan kepada
perkembangan pribadi peserta didik sepenuhnya karena mereka
merasa diberikan kesempatan dan dihormati akan hak-haknya
dalam perkembangan pribadinya.

b. Berpikir kritis merupakan tujuan yang ideal didalam pendidikan
karena mempersipkan peserta didik untuk kehidupan kedewasaan
bukan berati meberikan kepada mereka sesuatu yang telah siap
tetapi mengikutsertakan peserta didik didalam pemenuhan
perkembangan dirinya sendiri dan arah dari perkembangannya
sendiri (self-direction).

c. Pengembangan berpikir kritis dalam proses pendidikan merupakan
suatu cita-cita tradisional seperti apa yang ingin dicapai melalui
pelajaran ilmu-ilmu eksakta dan kealaman serta mata pelajaran
lainnya yang secaratradisonal dianggap dapat mengembangkan
berpikir kritis.

d. Berpikir kritis merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan
didalam kehidupan demokratis. Demokratis hanya dapat
berkembang apabila wargangaranya dapat berpikir kritis didalam
masalah-masalah politik, sosial, dan ekonomi.

Oleh sebab itu, berpikir kritis adalah hal yang penting dalam

pendidikan dan harus dimiliki oleh setiap siswa. Melalui berpikir kritis

maka seorang guru memberikan kesempatan pada siswa untuk

berpikir secara aktif. Selain itu, melalui berpikir kritislah tidak hanya

kebijakan dalam pendidikan saja yang dapat diperbaiki tetapi juga

berkaitan dengan bidang politik, ekonomi dan lain-lain.

Spliter dalam Komalasari (2010: 266), mengemukakan bahwa

keterampilan berpikir kritis adalah keterampilan bernalar dan berpikir

reflektif yang difokuskan untuk memutuskan hal-hal yang diyakini
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dan dilakukan. Oleh karena itu keterampilan dalam berpikir kritis

sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

Costa dalam Komalasari (2010: 266), menyatakan bahwa berpikir
kritis terdiri atas kegiatan atau proses berikut.
a. Menentukan hukum sebab akiat.
b. Pemberian makna terhadap sesuatau yang baru.
c. Mendeteksi keteraturan di antara fenomena.
d. Penentuan kualitas bersama (klasifikasi).
e. Menemukan ciri khas suatu fenomena.

Syah (2010: 123), menyatakan berpikir rasional dan kritis adalah

perwujudan perilaku belajar terutama yang bertalian dengan pemecah

masalah. Dalam hal berpikir kritis, siswa dituntut menggunakan

strategi kognitif tertentu yang tepat untuk menguji keandalan gagasan

pemecah masalah dan mengatasi kesalahan atau kekurangan.

Zubaedi (2012: 241), mengemukakan ciri orang yang berpikir kritis
yaitu.
1. Mencari kejelasan pernyataan atau pertanyaan
2. Mencari alasan
3. Mencoba memperoleh informasi yang benar
4. Menggunakan sumber yang dapat dipercaya
5. Mempertimbangkan keseluruhan situasi
6. Mencari alternatif
7. Bersikap terbuka
8. Mengubah pandangan apabila ada bukti yang dipercaya
9. Mencari ketepatan permasalahan
10. Sensitif terhadap perasaan, tingkat pengetahuan, tingkat

kecanggihan orang lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa orang yang memiliki

pemikiran yang kritis adalah orang yang mampu mengumpulkan

kejelasan informasi atau fakta dari sustu permasalahan yang terjadi

sebelum dia berpendapat di muka umum dan oarang yang memilki

pemikiran kritis lebih mudah mengeluarkan pendapat yang dapat
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dipertanggung jawabkan karena sudah menguasi informasi dengan

akurat.

Morgan dalam Septiana (2012: 18), mengutip kemampuan berpikir
kritis yang dikembangkan oleh Komite Berpikir Kritis antar-
Universitas (Intercollege Committee on Critical Thinking) yang terdiri
atas.
(1) kemampuan mendefinisikan masalah
(2) kemampuan menyeleksi informasi untuk pemecah masalah
(3) kemampuan mengenali asumsi-asumsi
(4) kemampuan merumuskan hipotesis
(5) kemampuan menarik kesimpulan.

Menurut Angelo dalam Filsaime (2008: 81), mengungkapkan bahwa
ada lima indikator dalam berpikir kritis yaitu.
1. Keterampilan menganalisis, keterampilan menganalisis merupakan

keterampilan menguraikan sebuah struktur kedalam komponen -
komponen agar mengetahui pengorganisasian struktur tersebut.

2. Keterampilan mensintesis, keterampilan ini merupakan
keterampilan yang berlawanan dengan keterampilan menganalisis.
Keterampilan mensintesis adalah keterampilan menggabungkan
bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru.

3. Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah, keterampilan
ini menuntut pembaca untuk memahami bacaan dengan kritis
sehingga setelah selesai kegiatan membaca mampu menangkap
beberapa pokok pikiran bacaan sehingga mampu mempola sebuah
konsep.

4. Keterampilan menyimpulkan, kegiatan akal manusia berdasarkan
pengertian atau pengetahuan (kebenaran) yang dimilikinya, dapat
beranjak mencapai pengertian (kebenaran) yang baru yang lain.

5. Keterampilan mengevaluasi atau menilai, keterampilan ini
menuntut pemikiran yang matang dalam menentuan sesuatu dengan
berbagai kriteria yang ada.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk

mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilakukan dengan

cara tes evaluasi kemampuan mendefinisikan masalah, kemampuan

menemukan cara-cara yang dapat dipakai dalam menangani masalah-

masalah, menyeleksi dan menyususun informasi yang diperlukan dan

kemampuan menarik kesimpulan menggunakan bahasa yang tepat dan

jelas. Kemampuan berpikir kritis juga dapat dilihat dari kemampuan
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seseorang dalam keterampilan menganalisis, keterampilan

mensintesis, keterampilan mengenal dan memecahkan masalah,

keterampilan menyimpulkan serta keterampilan mengevaluasi dan

menilai.

2.1.4 Motivasi Berprestasi

Menurut Sani (2013: 49), motivasi adalah energi dalam diri manusia

yang mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan

tertentu. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang

mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap

dan perilaku individu belajar.

Menurut Djaali (2008: 101), motivasi adalah kondisi fisiologis dan

psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya

untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan

(kebutuhan). Menurut Koeswara dalam Dimyanti dan Mudjiono

(2006: 80), motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang

menggerakkan dan perilaku manusia, termasuk motivasi belajar.

McClealland dalam Djaali (2008 :103), mengungkapkan bahwa

motivasi berprestasi merupakan motivasi yang berhubungan dengan

pencapaian beberapa standar kepandaian atau standar keahlian.

Sementara motivasi berprestasi menurut Sumadi Suryabrata dalam

Djaali (2012: 101), adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang

yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna

pencapaian suatu tujuan. Menurut Heckhausen dalam Djaali (2008:

103), mengemukakan bahwa motivasi berprestasi adalah suatu



27

dorongan yang terdapat dalam diri siswa yang selalu berusaha atau

berjuang untuk meningkatkan atau memelihara kemampuan yang

setinggi mungkin dalam semua aktivitas dengan menggunakan standar

keunggulan.

Standar keunggulan terbagi atas tiga komponen, yaitu standar

keunggulan tugas, standar keunggulan diri, dan standar keunggulan

siswa lain. Standar keunggulan tugas adalah standar yang

berhubungan dengan pencapaian prestasi yang lebih tinggi

dibandingkan dengan prestasi yang pernah dicapai selama ini. Standar

keunggulan siswa lain adalah standar keunggulan yang berhubungan

dengan pencapaian prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan

prestasi yang dicapai siswa lain.

Selanjutnya, Heckhausen menjelaskan bahwa motivasi berprestasi

merupakan motif yang mendorong individu untuk mencapai sukses

dan bertujuan untuk berhasil dalam kompetisi dengan beberapa ukuran

keunggulan (standard of excellence). Ukuran keunggulan digunakan

untuk standar keunggulan prestasi dicapai sendiri sebelumnya dan

layak seperti dalam suatu kompetisi.

Motivasi berprestasi dapat diartikan sebagai dorongan dalam diri

seseorang untuk melakukan atau mengerjakan suatu kegiatan atau

tugas dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai prestasi. Hal ini

sesuai dengan pendapat Johnson dalam Faturrohman (2012:61), yang

mengemukakan bahwa : “Achievement motive is impetus to do well

relative to some standard of excellence”.
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Berdasarkan teori David C. McClelland yang dikembangkan oleh Tim

Achievment Motivation Training (AMT) dalam Usman (2008: 260),

mengemukakan orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi,

yaitu :

1) Bertanggung jawab atas segala perbuatannya.
2) Berusaha mencari umpan balik atas perbuatannya.
3) Berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan.
4) Berusaha melakukan sesuatu yang kreatif dan inovatif.
5) Pandai mengatur waktu.
6) Bekerja keras dan bangga atas hasil yang telah dicapai.

Menurut Johnson, Schwitzgebel dan Kalb dalam Djaali (2008: 109),

individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi memiliki

karakteristik sebagai berikut.

a. Menyukai situasi ataupun tugas yang menuntut tanggung jawab
pribadi atas hasil-hasilnya dan bukan atas dasar untung-untungan,
nasib, atau kebetulan.

b. Memilih tujuan yang realistis, tetapi menantang dari tujuan yang
terlalu mudah dicapai atau terlalu besar risikonya.

c. Mencari situasi atau pekerjaan dimana ia memperoleh umpan balik
dengan segera dan nyata untuk menentukan baik atau tidaknya
hasil pekerjaannya.

d. Senang bekerja sendiri dan bersaing untuk mengungguli orang
lain.

e. Mampu menangguhkan pemuasaan keinginannya demi masa
depan yang lebih baik.

f. Tidak tergugah untuk sekedar mendapatkan uang, status, atau
keuntungan lainnya, ia akan mencarinya apabila hal-hal tersebut
merupakan lambing prestasi, suatu ukuran keberhasilan.

Motivasi berprestasi merupakan salah satu faktor yang ikut

menentukan keberhasilan dalam belajar. Besar kecilnya pengaruh

tersebut tergantung pada intensitasnya. Klausmeir dalam Djaali (2008:

110), menyatakan bahwa perbedaan dalam intensitas motivasi

berprestasi (need to achieve) ditunjukkan dalam berbagai tingkatan

prestasi yang dicapai oleh berbagai individu. Siswa yang motivasi
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berprestasinya tinggi hanya akan mencapai prestasi akademis yang

tinggi apabila:

a. Rasa takutnya akan kegagalan lebih rendah daripada
keingintahuannya untuk berhasil.

b. tugas-tugas di dalam kelas cukup memberikan tantangan, tidak
terlalu mudah tapi juga tidak terlalu sukar, sehingga memberikan
kesempatan untuk berhasil.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa motivasi berprestasi adalah daya

penggerak atau dorongan untuk melakukan aktivitas dengan

menentukan tindakan yang hendak dilakukan dalam belajar untuk

mencapai kemampuan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan dalam

tujuan pembelajaran. Motivasi berprestasi merupakan faktor penting

yang ikut menentukan keberhasilan dalam belajar. Dengan motivasi

berprestasi yang tinggi siswa akan semangat mengikuti proses

pembelajaran dan tidak mudah menyerah bila menghadapi kesulitan.

2.1.5 Mata Pelajaran Ekonomi

Sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material

individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan

hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan

tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang

bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui

pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi yang

tersedia.

Mata pelajaran Ekonomi diberikan pada tingkat pendidikan dasar

sebagai bagian integral dari IPS. Pada tingkat pendidikan menengah,

ekonomi diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Pembahasan



30

manajemen difokuskan pada fungsi manajemen badan usaha dalam

kaitannya dengan perekonomian nasional. Pembahasan fungsi

manajemen juga mencakup pengembangan badan usaha termasuk

koperasi. Akuntansi difokuskan pada perilaku akuntansi jasa dan

dagang. Peserta didik dituntut memahami transaksi keuangan

perusahaan jasa dan dagang serta mencatatnya dalam suatu sistem

akuntansi untuk disusun dalam laporan keuangan. Pemahaman

pencatatan ini berguna untuk memahami manajemen keuangan

perusahaan jasa dan dagang.

Pada Mata pelajaran Ekonomi mencakup perilaku ekonomi dan

kesejahteraan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang terjadi di

lingkungan kehidupan terdekat hingga lingkungan terjauh, meliputi

aspek-aspek sebagai berikut.

1. perekonomian
2. ketergantungan
3. spesialisasi dan pembagian kerja
4. perkoperasian
5. kewirausahaan
6. akuntansi dan manajemen.

http://ardanayudhistira.blogspot.com/2012/03/pembelajaran-
ekonomi.html,pada tanggal 7 Juli 2015 pukul 20.00WIB.

2.1.6 Model Pembelajaran Problem based learning (PBL)

Model pembelajaran sangat menentukan kegiatan pembelajaran.

Untuk itu pendi-dik harus lebih cermat dalam memilih model

pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih sebaiknya dapat

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pe-serta didik. Salah

satu model pembelajaran yang meningkatkan kemampuan pe-serta
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didik adalah model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL). Hal ini

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Margetson dalam Rusman

(2013:230), bahwa PBL membantu peserta didik untuk meningkatkan

perkembangan keterampilan belajar sepanjang hayat dalam pola pikir

yang terbuka, reflektif, kritis, dan belajar aktif.

Menurut Rusman (2013:231), dari segi pedagogis, PBL didasarkan
pada teori belajar konstruktivisme dengan ciri :
1. Pemahaman diperoleh dari interaksi dengan skenario permasalahan

dan lingkungan belajar.
2. Pergulatan dengan masalah dan proses inquiry masalah

menciptakan disonansi kognitif yang menstimulasi belajar.
3. Pengetahuan terjadi melalui proses kolaborasi dan negosiasi sosial

dan evaluasi terhadap keberadaan sebuah sudut pandang.

Menurut Daryanto (2014:29), PBL merupakan sebuah model

pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga

merangsang peserta didik untuk belajar. Sedangkan menurut

Hamdayama (2014: 209), model PBL adalah serangkaian akti-vitas

pembelajaran yang menekankan pada proses menyelesaikan masalah

yang dihadapi secara ilmiah. Dilanjutkan dengan penjelasan Tan

(Rusman, 2013:232), bahwa PBL merupakan penggunaan berbagai

macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi

terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala

sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada.

Menurut Arends dalam Trianto (2009:92), PBL merupakan suatu

model pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang

autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri,

mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat tinggi,

mengembangkan kemandirian, dan percaya diri. Sedangkan menurut
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Putra (2013:89), bahwa PBL adalah model pembelajaran intruksional

yang menantang siswa untuk belajar, bekerja sama dengan kelompok

dan masyarakat untuk menemukan solusi atas persoalan yang terjadi

di realitas masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa PBL adalah

pembelajaran yang dimulai dengan pemberian masalah kepada peserta

didik seputar persoalan yang ada di dunia nyata, kemudian peserta

didik secara kolaboratif memanfaatkan sumber pengetahuan yang

beragam untuk memecahkan persoalan-persoalan yang diberikan

secara kolaboratif. Karakteristik PBL menurut Rusman (2013:232),

adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan menjadi starting point dalam belajar;
2. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di

dunia nyata yang tidak terstruktur.
3. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple

perspective);
4. Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa,

sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi
kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar;

5. Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama;
6. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam,

penggunaannya, dan evaluasi sumber informasi merupakan proses
esensial dalam pembelajar-an berbasis masalah;

7. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif;
8. Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah

sama pen-tingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk
mencari solusi dari sebuah permasalahan;

9. Keterbukaan proses dalam pembelajaran berbasis masalah
meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar; dan

10. Pembelajaran berbasis masalah melibatkan evaluasi dan review
pengalaman siswa dan proses belajar.

Menurut Arends dalam Trianto (2009:93), karakteristik PBL adalah
sebagai berikut:
1. Pengajuan pertanyaan atau masalah. Pada pembelajaran

berdasarkan masalah peserta didik mengajukan pertanyaan atau
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masalah seputar situasi kehidupan nyata, menghindari jawaban
sederhana, dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi
untuk situasi itu.

2. Berfokus pada ketertarikan antar disiplin. 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.

3. Penyelidikan autentik. Pembelajaran berdasarkan masalah
mengharuskan peserta didik melakukan penyelidikan autentik
untuk mecari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Peserta
didik harus menganalisis dan mendefinisikan masalah,
mengembangkan hipotesis, mengumpul dan menganalisa
informasi, melakukan eksperimen (jika diperlukan), membuat
inferensi, dan merumuskan kesimpulan. Metode penyelidikan yang
digunakan bergantung pada masalah yang sedang dipelajari.

4. Menghasilkan produk dan memamerkannya. Pembelajaran
berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk
tertentu dalam bentuk karya nyata dan peragaan yang menjelaskan
atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan.
Karya nyata dan peragaan tersebut direncanakan oleh siswa, dan
didemonstrasikan kepada siswa yang lain.

5. Kolaborasi. Pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa
yang bekerja sama satu dengan yang lainnya. Siswa bekerja
berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerja sama
memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam
tugas-tugas untuk mengembangkan keterampilan sosial dan
keterampilan berpikir.

Karakteristik PBL menurut Riyanto (2012:290), adalah sebagai
berikut:
1. Titik awal pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah masalah,

dan
2. Model pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik

dan mene-kankan pembelajaran mandiri.

Sedangkan menurut Daryanto (2014:29), terdapat lima karakteristik
PBL, yaitu:
(1) permasalahan sebagai kajian
(2) permasalahan sebagai penjajakan pemahaman
(3) permasalahan sebagai contoh
(4) permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses
(5) permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa karakteristik
PBL adalah sebagai berikut:
(1) permasalahan merupakan titik awal pembelajaran,
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(2) permasalahan yang dibahas adalah permasalahan yang ada di
dunia nyata, dan

(3) siswa menyelesaikan berbagai permasalahan secara kolaboratif.

Banyak ahli pendidikan yang menjelaskan langkah-langkah PBL.

Salah satunya adalah Dewey (Putra, 2013:93), yang menjelaskan

enam langkah pembelajaran berbasis masalah, yaitu.

3. Merumuskan masalah. Siswa menentukan masalah yang akan
dipecahkan.

4. Menganalisis masalah. Siswa meninjau masalah secara kritis dari
berbagai sudut pandang.

5. Merumuskan hipotesis. Siswa merumuskan beragai kemungkinan
pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.

6. Mengumpulkan data. Siswa mencari dan mendeskripsikan
informasi yang di-perlukan untuk pemecahan masalah.

7. Pengujian hipotesis. Siswa mengambil atau merumuskan
kesimpulan sesuai penerimaan dan penolakan hipotesis yang
diajukan.

8. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Siswa
menggambarkan reko-mendasi yang dapat dilakukan sesuai
rumussan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan.

Rideout (Riyanto, 2012:293), mengidentifikasikan langkah-langkah

PBL, diantaranya:

1. Mengkaji masalah yang diajukan pada kelompok dan membentuk
hipotesis.

2. Menetapkan isu pembelajaran dan sumber informasi.
3. Melakukan pengumpulan informasi dan studi independen.
4. Membahas pengetahuan yang diperoleh dan dan memperdebatkan

dengan kritis.
5. Menerapkan pengetahuan pada masalah secara praktis; dan
6. Refleksi materi dan proses pembelajaran.

Fogarty (Rusman, 2013:243), mengemukakan bahwa pada

pembelajaran berbasis masalah siswa akan melalui langkah-langkah

sebagai berikut.

1. Menemukan masalah
2. Mendefinisikan masalah
3. Mengumpulkan fakta
4. Membuat hipotesis
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5. Penelitian
6. Repharasing masalah; dan
7. Mengusulkan solusi

Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah seperti pada tabel

berikut.

Tabel 2.Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah
Fase Peran Guru

1. Orientasi siswa
kepada masalah

Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran, menjelaskan
segala hal yang akan
dibutuhkan, memotivasi siswa
terlibat dalam aktivitas
pemecahan masalah yang
dipilihnya

2. Mengorganisasi siswa
untuk belajar

Guru membantu siswa
mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas belajar
yang berhubungan dengan
masalah

3. Membimbing
penyelidikan
individual maupun
kelompok

Guru mendorong siswa untuk
mengumpulkan informasi yng
sesuai,melaksanakan eksperimen
atau pegamatan untuk
mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalah

4. Mengembangkan dan
menyajikan hasil
karya

Guru membantu siswa dalam
merencanakan dan menyiapkan
karya yang sesuai, melaksanakan
eksperimen atau pengamatan
untuk mendapatkan penjelasan
dan pemecahan masalah

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: Hamdayama (2014: 212)

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa langkah-

langkah pembelajaran berbasis masalah dimulai dengan orientasi

siswa pada masalah, setelah itu mengorganisasikan siswa untuk

belajar, lalu dilanjutkan dengan membimbing penyelidikan individual
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maupun kelompok, setelah itu mengembangkan dan menyajikan hasil

karya, dan langkah terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi

proses pemecahan masalah.

Tujuan dari PBL menurut Daryanto (2014:30), adalah sebagai berikut.
1. Pembelajaran berbasis masalah ini bertujuan untuk

mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi.
2. Pembelajaran berbasis masalah penting untuk menjembatani gap

antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas mental yang
lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Aktivitas-aktivitas
mental di luar sekolah yang dapat dikembangkan: (a) Mendorong
kerjasama dalam menyelesaikan tugas; (b) Memiliki elemen-
elemen magang. Hal ini mendorong pengamatan dan dialog dengan
yang lain sehingga peserta didik secara bertahap dapat memiliki
peran yang diamati tersebut; dan (c) Melibatkan peserta didik
dalam penyelidikan pilihan sendiri, yang memungkinkan mereka
menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata dan
membangun temannya tentang fenomena itu.

3. Pembelajaran berbasis masalah bertujuan agar peserta didik dapat
menentukan sendiri apa yang harus dipelajari, dan dari mana
informasi harus diperoleh, dibawah bimbingan guru.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat diketahui

bahwa tujuan dari pembelajaran berbasis masalah adalah

mengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik,

peserta didik dapat belajar peranan orang dewasa yang autentik, serta

peserta didik dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari.

Pembelajaran dengan model PBL mempunyai kelebihan Putra

(2013:105). Adapun kelebihan pembelajaran berbasis masalah adalah

sebagai berikut:

1) Pembelajaran berbasis masalah dapat merangsang perkembangan
kemampuan siswa, karena ia harus terlibat secara aktif untuk
mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan. Hal ini akan
membantu meningkatkan kemampuan siswa.

2) Metode yang digunakan dalam pembelajaran berbasis masalah
adalah mempelajari format berbeda dari subjek berbasis tradisional
strategi ini juga membantu siswa dalam meningkatkan dan
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mengembangkan kemampuan siswa untuk mengingat serta
menggunakan subjek pengetahuan selanjutnya.

3) Latihan yang aktif dapat membantu siswa mengembangkan
kemampuan pengolahan keterampilan secara maksimal, karena
pengembangan kemampuan dan keterampilan sangat bergantung
improve siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah ini. Siswa
yang aktif dalam pembelajaran berbasis masalah akan mendapatkan
hasil maksimal dalam proses belajar mengajar.

4) Pembelajaran berbasis masalah berisi subjek pengetahuan dalam
ranah penggunaan dan pengembangan keterampilan, serta proses
yang baik. Seberapa intens siswa memanfaatkan proses belajar,
mampu menentukan kualitas pengetahuan yang didapatkan.

5) Pembelajaran berbasis masalah mengasah siswa untuk
mengintegrasikan pe-ngetahuan dan keterampilan secara simultan
dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan.

6) Pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatan kemampuan
berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja,
memotivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan
hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok.

2.1.7 Model Pembelajaran Problem solving

Metode pemecahan masalah adalah suatu cara menyajikan pelajaran

dengan mendorong peserta didik untuk mencari dan memecahkan

suatu masalah/persoalan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran.

Metode ini diciptakan seorang ahli didik berkebangsaan Amerika yang

bernama John Dewey. Metode ini dinamakan Problem Method.

Sedangkan Crow&Crow dalam bukunya Human Development and

Learning, mengemukakan nama metode ini dengan Problem Solving

Method (Depag. RI, 2002:2).

Metode Probrem Solving (metode pemecahan masalah) bukan hanya
sekedar metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode
berpikir, sebab dalam metode Problem Solving dapat menggunakan
metode-metode lainya dimulai dengan mencari data sampai kepada
menarik kesimpulan (Djamarah & Zain, 2010:91).
Menurut Nasution (2008:170), memecahkan masalah dapat dipandang
sebagai proses di mana pelajar menemukan kombinasi aturan-aturan
yang telah dipelajarinya lebih dahulu yang digunakan untuk
memecahkan masalah yang baru.
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Metode Problem Solving merupakan metode yang mengajak siswa

untuk berpikir, bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi mencari

solusi untuk memecahkan masalah dalam proses pembelajaran.

Metode pemecahan masalah ini lebih baik jika dilakukan secara

individu tetapi juga bisa dilakukan secara kelompok. Dengan adanya

metode ini siswa akan menjadi aktif dan termotivasi untuk melakukan

suatu kegiatan di sekolah. Selain itu metode ini juga dapat diartikan

suatu metode untuk memperoleh berbagai macam ide dari sekelompok

siswa.

Untuk memecahkan suatu masalah John Dewey dalam Sumiati &
Asra, (2008:64), mengemukakan sebagai berikut:
1) Mengemukakan persoalan/masalah. Guru menghadapkan masalah

yang akan dipecahkan kepada peserta didik.
2) Memperjelas persoalan/masalah. Masalah tersebut dirumuskan oleh

guru bersama peserta didiknya.
3) Melihat kemungkinan jawaban peserta didik bersama guru mencari

kemungkinan-kemungkinan yang akan dilaksanakan dalam
memecahkan persoalan.

4) Mencobakan kemungkinan yang dianggap menguntungkan. Guru
menetapkan cara pemecahan masalah yang dianggap paling tepat.

5) Penilaian cara yang ditempuh dinilai, apakah dapat mendatangkan
hasil yang diharapkan atau tidak.

Selain itu Boud & Feletti (1991) dan Shepherd & Cosgriff (1998)
dalam Sumarmi (2012:154), menjelaskan bahwa pembelajaran
berbasis masalah membuat:
1) Siswa mampu mempresentasikan problem-problem autentik
2) Siswa mampu menyampaikan permasalahan secara lisan
3) Siswa mempunyai keterampilan dalam mengumpulkan dan

menganalisis data.
4) Siswa dapat meringkas sekaligus menemukan segala sesuatu

kemungkinan.

Langkah-langkah Pelaksanaan Metode Pemecahan Masalah (Problem
Solving) adalah sebagai berikut:
a. Tahap Persiapan

1. Bahan-bahan yang akan dibahas terlebih dahulu disiapkan oleh
guru.
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2. Guru menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan sebagai bahan
pembantu dalam memecahkan persoalan.

3. Guru memberikan gambaran secara umum tentang cara-cara
pelaksanaannya.

4. Problem yang disajikan hendaknya jelas dapat merangsang
peserta didik untuk berpikir.

5. Problem harus bersifat praktis dan sesuai dengan kemampuan
peserta didik.

b. Tahap Pelaksanaan
1. Guru menjelaskan secara umum tentang masalah yang

dipecahkan.
2. Guru meminta kepada peserta didik untuk mengajukan

pertanyaan tentang tugas yang akan dilaksanakan.
3. Peserta didik dapat bekerja secara individual atau berkelompok.
4. Mungkin peserta didik dapat menemukan pemecahannya dan

mungkin pula tidak.
5. Kalau pemecahannya tidak ditemukan oleh peserta didik

kemudian didiskusikan mengapa pemecahannya tidak ditemui.
6. Pemecahan masalah dapat dilaksanakan dengan pikiran.
7. Data diusahakan mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk

analisa sehingga dijadikan fakta.
8. Membuat kesimpulan (Djamarah & Zain, 2010:67).

Tabel 3.Keuntungan dan Kelemahan Metode Pembelajaran
Pemecahan Masalah (Problem Solving).

No Keuntungan Metode
Pemecahan Masalah
(Problem Solving)

KelemahanMetode Pemecahan
Masalah (Problem Solving)

1. Anak didik menjadi aktif
berfikir dan menyatakan
pendapat.

Memerlukan waktu yang lama

2. Melatih siswa untuk cepat
dan tersususun logis.

Murid yang pasif dan malas
akan tertinggal.

3. Merangsang siswa untuk
selalu siap berpendapat
yang berhubungan dengan
masalah.

Sukar sekali untuk
mengorganisasikan bahan
pelajaran.

4. Meningkatkan partisipasi
siswa dalam menerima
pelajaran.

Sukar sekali menentukan
masalah yang benar-benar cocok
dengan tingkat kemampuan
siswa.

5. Siswa yang kurang aktif
mendapat bantuan dari
temannya yang pandai atau
guru.

Siswa tidak segera tahu apakah
pendapatnya itu betul atau salah.

Sumber: Roestiyah (2008:75).
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Tabel 3.Lanjutan
No Keuntungan Metode

Pemecahan Masalah
(Problem Solving)

KelemahanMetode Pemecahan
Masalah (Problem Solving)

6. Anak merasa bebas dan
gembira.

7. Suasana demokrasi dan
disiplin dapat ditumbuhkan.

Sumber: Roestiyah (2008:75).

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan digunakan untuk membandingkan hasil

penelitian penulis dengan penelitian terdahulu maka dibawah ini

penulis akan menuliskan beberapa penelitian yang relevan yang ada

kaitannya dengan pokok masalah.

Tabel 4.Penelitian yang relevan
No. Penulis Judul Hasil penelitian yang

relevan

1. Ike Dewi
Septiana (2012)

Studi Perbandingan
Hasil Belajar Fisika
dan Kemampuan
Berpikir Kritis Antara
Model Pembelajaran
PBI dengan Inkuiri
Terbimbing siswa kelas
XI SMA Negeri 1
Metro Tahun Pelajaran
2011/2012

Hasil belajar siswa pada model
pembelajaran PBI 76,83 dan
nilai rata-rata model
pembelajaran IT 67,59.
Kemampuan berpikir siswa
pada model pembelajaran PBI
79,83 dan nilai rata-rata IT
67,93.

2. Eilin Nagari
Harto Putri
(2015)

Pengaruh Belajar
Siswa Menggunakan
Model Problem Based
Learning Dan Minat
Belajar Terhadap Hasil
Belajar Siswa Kelas Iv
Sekolah Dasar Negeri
2 Labuhan Ratu
Bandar Lampung.

ada pengaruh antara belajar
siswa menggunakan model
problem based learning
terhadap hasil belajar siswa,
buktinya r hitung > r tabel
(0,403 > 0,244), Ha diterima
dan Ho ditolak. Ada pengaruh
antara belajar siswa
menggunakan model problem
based learning dan minat
belajar terhadap hasil belajar
siswa, buktinya Fhitung >
Ftabel(6,572 > 3,14), Ha
diterima dan Ho ditolak.



41

Tabel 4.lanjutan
No. Penulis Judul Hasil penelitian yang

relevan

3. Sovia Rina
(2015)

Penerapan
Metode Problem
Solving Dan
Media Visual
Untuk
Meningkatkan
Aktivitas Dan
Hasil Belajar
Matematika Siswa
Kelas IV Sd
Negeri 3
Kresnowidodo

penerapan metode problem
solving dan media visual
dapat meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar
matematika. Hal tersebut
ditunjukkan dari persentase
keaktifan siswa mencapai
kategori minimal aktif pada
siklus I sebesar 50% dengan
nilai rata-rata 63,44
meningkat pada siklus II
menjadi 81,25% dengan
nilai rata-rata 76,46.
Persentase ketuntasan nilai
sikap siswa yang mencapai
kategori minimal baik pada
pada siklus I sebesar 50%
dengan nilai rata-rata 63,75
meningkat pada siklus II
menjadi 75% dengan nilai
rata-rata 74,58.

4. Aryulina
Amir (2012)

Peningkatan
Berpikir Kritis
Dalam
Pembelajaran
Sejarah Melalui
Problem Based
Learning Kelas X
Akselerasi Di
SMAN 2 Bandar
Lampung Tahun
Pelajaran 2011-
2012

1) Proses pembelajaran
pada mata pelajaran sejarah
dengan model PBL mampu
meningkatkan sikap
berpikir kritis siswa ketika
diterapkan model PBL
berpasangan pada siklus III
ternyata, setiap siswa
memiliki tanggung jawab
untuk mempresentasikan
dan melaporkan hasil
pemecahan masalah karena
mereka hanya terdiri dari
dua orang.(2) Peningkatan
kemampuan berpikir kritis
siswa juga mengalami
peningkatan ditunjukkan
dengan peningkatan pada
indikator berfikir kritis
siswa.
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Tabel 4.Lanjutan
No. Penulis Judul Hasil penelitian yang

relevan

5. Erika
Mirna
Sari
(2013)

Efektivitas Model
Pembelajaran Problem
Solving Pada Materi
Reaksi Redoks Dalam
Meningkatkan
Keterampilan
Mengkomunikasikan
Dan Menyimpulkan

Hasil penelitian
menunjukkan rerata N-gain
keterampilan siswa dalam
mengkomunikasikan kelas
kontrol dan kelas
eksperimen berturut-turut
adalah 0,44 dan 0,62; dan
rerata N-gain keterampilan
siswa dalam
menyimpulkan untuk kelas
kontrol dan kelas
eksperimen berturut-turut
adalah 0,45 dan 0,60.

6. Vivien
Barcelle
na
Fentisar
(UNILA)

Studi Perbandingan
Hasil Belajar IPS
Terpadu Melalui
Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe
Number Head
Together (NHT) dan
Group Investigation
(GI) Dengan
Memperhatikan
Motivasi Berprestasi

Ada interaksi antara model
pembelajaran dengan
motivasi siswa terhadap
mata pelajaran IPS
Terpadu.

2.3 Kerangka Pikir

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen

(variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Dimana

dalam penelitian ini ada dua variabel independen yaitu model

pembelajaran kooperatif tipe problem based learning (X1) dan problem

solving (X2). Variabel dependennya adalah kemampuan berpikir kritis

(Y) melalui penerapan model pembelajaran tersebut. Motivasi

berprestasi siswa sebagai variabel moderator dalam mata pelajaran

ekonomi.
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1. Kemampuan berpikir kritis antara siswa yang diajar
menggunakan model pembelajaran problem based learning
(PBL) dan siswa yang diajar menggunakan model problem
solving (PS) pada mata pelajaran Ekonomi.

Model pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menentukan

keberhasilan suatu proses pembelajaran. Model pembelajaran

kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengutamakan

adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan

pembelajarann. Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa kesamaan

dalam langkah pembelajaran, diantaranya dalam cara menentukan

kelompok heterogen yang berdasarkan dari kemampuan, akademis,

jenis kelamin yang berbeda. Dua jenis model pembelajaran yang

diterapkan dalam penelitian ini yaitu kooperatif tipe problem based

learning (PBL) dan problem solving (PS).

Model pembelajaran problem based learning (PBL) terdiri dari lima

tahap kegiatan siswa yang menekankan pada apa yang dikerjakan siswa

pada setiap tahapannya. Tahap yang pertama adalah orientasi siswa

kepada masalah. Pada tahap ini, Guru menjelaskan tujuan

pembelajaran, menjelaskan segala hal yang akan dibutuhkan,

memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang

dipilihnya. Pada tahap kedua, Mengorganisasi siswa untuk belajar. Pada

tahap ini, Guru membantu siswa mendefinisikan dan

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah.

Pada tahap ketiga, Membimbing penyelidikan individual maupun

kelompok. Pada tahap ini, Guru mendorong siswa untuk

mengumpulkan informasi yng sesuai, melaksanakan eksperimen atau
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pengamatan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.

Pada tahap selanjutnya, Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.

Pada tahap ini, Guru membantu siswa dalam merencanakan dan

menyiapkan karya yang sesuai, melaksanakan eksperimen atau

pengamatan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.

Pada tahap terakhir, Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan

masalah. Pada tahap ini, Guru membantu siswa untuk melakukan

refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses

yang mereka gunakan.Dengan demikian, diharapkan siswa lebih bisa

memahami konsep, menambah pengetahuannya serta dapat menemukan

kemungkinan pemecahan masalahnya.

Model pembelajaran problem solving (PS) terdiri dari dua tahap

kegiatan siswa yang menekankan apa yang diikerjakan siswa pada

setiap tahapnya. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Pada

tahap ini, Guru mempersiapkan bahan-bahan danalata-alat yang akan

digunakan dalam pemecahan masalah dan guru memberikan gambaran

umum tentang cara pelaksanaannya. Pada tahap terakhir,  guru

menjelaskan secara umum permasalahan, guru meminta siswa

mengajukan pertanyaan, kemudian dari pertanyaan yang diajukan siswa

diminta untuk duduk secara berkelompok dan mengumpulkan data

sebanyak-banyaknya yang bisa dijadikan fakta dalam kesimpulan.

Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat memecahkan masalah secara

mandiri dalam ruang lingkup yang lebih besar yaitu dengan teman satu

kelas. Pada model pembelajaran problem based learning dilakukan
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secara bersama-sama guru dalam pemecahan masalah yang kemudian

siswa dapat mempersentasikan hasilnya didepan kelas. Sedangkan, pada

model problem solving dilakukan secara mandiri oleh siswa dari

mencari masalah sampai pada tahap kesimpulan, guru hanya

membimbing siswa cara pemecahan masalah yang tepat yang

dipersentasikan di depan kelas. Pada saat penyelesaian masalah siswa

yang memiliki motivasi berprestasi belajar tinggi akan lebih

mendominasi di kelas, sehingga terdapat perbedaan dalam kemampuan

berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran problem based

learning dibandingkan dengan model pembelajaran problem solving.

Perbedaan ini terjadi karena langkah-langkah yang dilakukan pada

kedua model pembelajaran tersebut berbeda serta perbedaan aktivitas

belajar yang terjadi pada saat model pembelajaran tersebut diterapkan

di dalam kelas.

2. Kemampuan Berpikir Kritis pada Siswa yang Memiliki Motivasi
Berprestasi Rendah yang Menggunakan Model Pembelajaran
Tipe PBL Lebih Tinggi Dibandingkan dengan yang
Menggunakann Model Pembelajaran Tipe PS.

Pemahaman siswa dapat diperoleh dari pembelajaran dan dapat dilihat

dari aktivitas serta kemampuan berpikir kritis siswa. Aktivitas belajar

pada model pembelajaran kooperatif tipe problem based learning

(PBL), bagi siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah siswa

harus mempersiapkan diri secara optimal karena siswa dituntut untuk

berpikir dan menyelesaikan masalah serta harus dapat menjelaskan atau

mempresentasikan.
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Aktivitas belajar siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah pada

model pembelajaran problem solving (PS) ini, akan merasa sulit

menyesuaikan diri, siswa dituntut untuk memahami materi atau harus

bisa menguasai materi yang diberikan, siswa harus berpikir dan

memecahkan masalah sesuai kemampuan yang mereka miliki, siswa

harus mengikuti panduan dari guru dalam memecahkan masalah yang

telah ditentukan oleh guru serta harus mempresentasikan hasil diskusi

kelompok di depan kelas. Diduga kemampuan berpikir kritis pada siswa

yang memiliki motivasi berprestasi rendah yang menggunakan model

pembelajaran problem based learning (PBL) lebih tinggi dibandingkan

dengan model pembelajaran problem solving (PS).

3. Kemampuan Berpikir Kritis pada Siswa yang Memiliki Motivasi
Berprestasi Tinggi yang Menggunakan Model Pembelajaran
Tipe PBL Lebih Rendah Dibandingkan dengan yang
Menggunakann Model Pembelajaran Tipe PS.

Aktivitas belajar pada model pembelajaran kooperatif tipe problem

based leaning (PBL), bagi siswa yang memiliki motivasi berprestasi

tinggi dan berkemampuan untuk menguasi materi terkadang masih

kurang terbiasa dan sulit untuk mencari dan memecahkan masalah dan

tidak menyadari bahwa temannya yang memiliki motivasi berprestasi

rendah akan berusaha memahami materi secara maksimal.

Aktivitas belajar siswa yang memiliki motivasi berprestasi  tinggi pada

model pembelajaran problem solving (PS), siswa yang memiliki

motivasi berprestasi tinggi akan lebih aktif dalam diskusi pemecahan

masalah, siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan semakin

memahami materi dan semakin baik pengetahuannya karena ia
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memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap materi diskusi pemecahan

masalah yang diberikan oleh guru. Diduga kemampuan berpikir kritis

pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi yang

menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL) lebih

rendah dibandingkan dengan model pembelajaran problem solving

(PS).

4. Interaksi antara Model Pembelajaran dengan Motivasi
Berprestasi Siswa pada Kemampuan Berpikir Kritis.

Jika pada model pembelajaran kooperatif tipe problem based learning

(PBL), siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah dalam

pelajaran IPS Terpadu kemampuan berpikir kritisnya lebih baik dari

pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, dan jika model

pembelajaran kooperatif tipe problem solving (PS), siswa yang

memiliki motivasi berprestasi tinggi kemampuan berpikir kritisnya

lebih baik dari pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah,

maka terjadi interaksi antara model pembelajaran kooperatif dan

motivasi berprestasi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan paradigma

penelitian sebagai berikut:
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Gambar 1. Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Berdasarkan beberapa masalah yang akan dibahas, maka dirumuskan

hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Problem Based Learning (PBL) dibandingkan yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Problem Solving (PS).

2. Kemampuan berpikir kritis pada siswa yang memiliki motivasi

berprestasi rendah yang pembelajarannya menggunakan model

kooperatif tipe Problem Based Learning (PBL) lebih tinggi

Model Pembelajaran

PSPBL

Motivasi
Berprestasi

Tinggi

Motivasi
Berprestasi

Tinggi

Motivasi
Berprestasi

Rendah

Motivasi
Berprestasi

Rendah

Berpikir Kritis Berpikir Kritis Berpikir Kritis Berpikir Kritis
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dibandingkan yang pembelajaannya menggunakan model kooperatif

tipe Problem Solving (PS).

3. Kemampuan berpikir kritis pada siswa yang memiliki motivasi

berprestasi tinggi yang pembelajarannya menggunakan model

kooperatif tipe Problem Based Learning (PBL) lebih rendah

dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model koopratif

tipe Problem Solving (PS).

4. Ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan motivasi

berprestasi siswa pada kemampuan berpikir kritis.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode kerja yang dilakukan dalam penelitian

termasuk alat-alat yang digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data

di lapangan pada saat melakukan penelitian. Metode penelitian ini

digunakan untuk menentukan data penelitian, menguji kebenaran,

menemukan dan mengembangkan suatu pengetahuan, serta mengkaji

kebenaran suatu pengetahuan sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian eksperimen dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini

menggunakan metode eksperimen semu (quasi eksperimen) yaitu suatu

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, variabel-variabel lain

yang dapat mempengaruhi proses eksperimen dapat dikontrol secara ketat

(Sugiyono, 2008: 107). Penelitian komparatif adalah penelitian yang

membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau sampel

yang berbeda atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2008: 57). Analisis

komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan

teori yang lain, dan hasil penelitian satu dengan panelitian lain. Melalui

analisis komparatif ini peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan
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teori yang lain, untuk mereduksi bila dipandang terlalu luas (Sugiyono,

2013: 93).

Penelitian eksperimen yang sebenarnya harus dapat mengontrol semua

sumber yang dapat mempengaruhi validitas. Prinsip ekuivalen antara

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol harus melalui prosedur

random, sedangkan dalam penelitian pendidikan yang berlangsung di kelas

sangat sulit melakukan hal ini, karena dalam penelitian ini akan dipilih dua

subjek yang sudah ada kemudian memberikan perlakuan eksperimental.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian eksperimen ini bertujuan untuk meneliti

pengaruh dari perlakuan atau tindakan terhadap suatu kelompok tertentu

dibandingkan kelompok lain menggunakan perlakuan berbeda.

3.1.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah

desain treatment by level karena dalam hal ini kemampuan berfikir kritis

yang diberikan perlakuan terhadap model pembelajaran. Variabel penelitian

menurut Sugiyono (2011: 61) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Jenis pengaruh perlakuan terhadap Y (hasil kemampuan berpikir kritis)

dalam treatment by level adalah:

1) Main Effect (Efek Utama)

Efek utama A: A1 banding A2

Efek utama B: B1 banding B2
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2) Intreraction Effect (Efek Interaksi)

Efek interaksi A x B terhadap Y

3) Simple Effect (Efek Sederhana)

Efek sederhana A:

- A1B1 banding A2B1

- A1B2 banding A2B2

Efek sederhana B:

- A1B1 banding A1B2

- A2B1 banding A2B2

Tabel 5.Desain Penelitian Eksperimen Treatment By Level
Model pembelajaran

Motivasi berprestasi

Problem based learning
(A1)

Problem solving
(A2)

Motivasi berprestasi
Tinggi (B1)

Berpikir Kritis
(A1B1)

Berpikir Kritis
(A2B1)

Motivasi berprestasi
rendah (B2)

Berpikir Kritis
(A1B2)

Berpikir Kritis
(A2B2)

Keterangan:
A1 = kelas eksperimen
A2 = kelas kontrol

Penelitian ini membandingkan dua model pembelajaran yaitu problem

based learning dan problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis

siswa di kelas XI IPS 1 dan XI IPS 4 kelompok sampel ditentukan secara

random menggunakan teknik undian. Kelas XI IPS 1 melaksanakan model

pembelajaran problem solving sebagai kelas kontrol dan kelas XI IPS4

melaksanakan model pembelajaran problem based learning sebagai kelas

eksperimen.
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3.1.2 Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. observasi, survey pendahuluan untuk melihat permasalahan di

lapangan yang akan diteliti.

2. melakukan wawancara terhadap guru bidang studi Ekonomi untuk

mengetahui jumlah kelas yang akan digunakan sebagai populasi dan

pengambilan sampel dalam penelitian yang menggunakan teknik

cluster random sampling.

3. menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol kemudian menyusun

rancangan penelitian.

4. Menetapkan langkah-langkah penerapan model pembelajaran problem
solving, yaitu sebagai berikut:
a. Guru menjelaskan secara umum tentang masalah yang dipecahkan.
b. Guru meminta kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan

tentang tugas yang akan dilaksanakan.
c. Peserta didik dapat bekerja secara individual atau berkelompok.
d. Mungkin peserta didik dapat menemukan pemecahannya dan

mungkin pula tidak.
e. Kalau pemecahannya tidak ditemukan oleh peserta didik kemudian

didiskusikan mengapa pemecahannya tidak ditemui.
f. Pemecahan masalah dapat dilaksanakan dengan pikiran.
g. Data diusahakan mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk

analisa sehingga dijadikan fakta.
h. Membuat kesimpulan.

5) menetapkan langkah-langkah penerapan model pembelajaran problem
based learning yaitu sebagai berikut:
a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan segala hal

yang akan dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas
pemecahan masalah yang dipilihnya.

b. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan
tugas belajar yang berhubungan dengan masalah.

c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yng sesuai,
melaksanakan eksperimen atau pegamatan untuk mendapatkan
penjelasan dan pemecahan masalah.



54

d. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya
yang sesuai, melaksanakan eksperimen atau pengamatan untuk
mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.

e. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi
terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka
gunakan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari 4 kelas yang

berjumlah 100 orang siswa.

3.2.2 Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitiaan ini dilakukan dengan teknik cluster

random sampling. Teknik ini memilih sampel bukan didasarkan pada

individual, tetapi lebih pada kelompok, daerah, atau kelompok subjek yang

secara alami berkumpul bersama. Sampel penelitian ini diambil dari

populasi sebanyak 4 kelas, yaitu XI IPS 1, XI IPS 2, XI IPS 3, XI IPS 4.

Dari hasil teknik cluster random sampling diperoleh kelas XI IPS 1 dan XI

IPS 4 , sebagai sampel kemudian kelas tersebut di undi untuk menentukan

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari hasil pengundian diperoleh kelas

XI IPS 1 sebagai kelas kontrol yang menggunakan model problem solving

(PS) dan kelas XI IPS 4, sebagai kelas eksperimen yang menggunakan

model Problem based learning (PBL).

Sampel pada penelitian ini berjumlah 51 orang siswa yang tersebar kedalam

2 kelas yaitu kelas XI IPS 4, sebanyak 25 siswa yang merupakan kelas

eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran tipe PBL, dan XI
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IPS 1 sebanyak 26 siswa yang merupakan kelas kontrol dengan

menggunakan model pembelajaran tipe problem solving (PS).

3.3 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel independen, variabel

dependen, dan variabel moderator.

3.3.1 Variabel Independen (Bebas)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran, yaitu model

pembelajaran problem based learning sebagai kelas eksperimen XI IPS 4

dilambangkan dengan X1, dan model pembelajaran problem solving sebagai

kelas kontrol XI IPS 1 dilambangkan dengan X2.

3.3.2 Variabel Dependen (Terikat)

Variabel terikat pada penelitian ini adalah Kemampuan Berpikir Kritis yang

dilambangkan dengan Y.

3.3.3 Variabel Moderator

Variabel moderator pada penelitian ini adalah Motivasi Berprestasi.

Motivasi Berprestasi siswa diduga mempengaruhi hubungan antara model

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Problem Solving (PS)

dengan kemampuan Berpikir Kritis.

3.4 Definisi Konseptual Variabel

1) berpikir kritis adalah sejenis berpikir evaluatif yang mencakup baik itu

kritik maupun berpikir kreatif dan yang secara khusus berhubungan

dengan kualitas pemikiran atau argumen yang disajikan untuk
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mendukung suatu keyakinan atau rentetan tindakan yang akan

diambilnya. (Fisher, 2009: 13).

2) Problem based learning merupakan suatu model pembelajaran dimana

siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk

menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan

keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian, dan

percaya diri oleh Arends dalam Trianto (2009: 92).

3) Metode Probrem Solving (metode pemecahan masalah) bukan hanya

sekedar metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode berpikir,

sebab dalam metode Problem Solving dapat menggunakan metode-

metode lainya dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik

kesimpulan Djamarah & Zain (2010: 91).

4) Djaali (2008: 103) mengemukakan bahwa motivasi berprestasi adalah

suatu dorongan yang terdapat dalam diri siswa yang selalu berusaha

atau berjuang untuk meningkatkan atau memelihara kemampuan yang

setinggi mungkin dalam semua aktivitas dengan menggunakan standar

keunggulan.

5) Angelo dalam Filsaime (2008: 81) mengungkapkan bahwa ada lima

indikator dalam berpikir kritis yaitu keterampilan menganalisis,

keterampilan mensintesis, keterampilan mengenal dan memecahkan

masalah, keterampilan menyimpulkan, keterampilan mengevaluasi atau

menilai, keterampilan ini menuntut pemikiran yang matang dalam

menentukan sesuatu dengan berbagai kriteria yang ada.
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3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada satu

variabel dan konstruk dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau

properti yang ditujukan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut

menjadi elemen yang diamati dan diukur.

Tabel 6.Definisi operasional variabel
Variable Indikator Pengukuran

Variabel
Skala

Berpikir kritis 1. Keterampilan
menganalisis

2. Keterampilan
mensintesis

3. Keterampilan
mengenal dan
memecahkan
masalah

4. Keterampilan
menyimpulkan

5. Keterampilan
mengevaluasi
atau menilai

Tingkat besarnya
hasil tes formatif
Mata pelajaran
Ekonomi

Interval

Model
pembelajaran
kooperatif
tipe PBL

Hasil tes formatif
dengan
menggunakan
model
pembelajaran
kooperatif tipe PBL

Tingkat besarnya
hasil tes formatif
Mata pelajaran
Ekonomi

Interval

Model
pembelajaran
kooperatif
tipe problem
solving

Hasil tes formatif
dengan
menggunakan
model
pembelajaran
kooperatif tipe
problem solving

Tingkat besarnya
hasil tes formatif
Mata pelajaran
Ekonomi

Interval

Motivasi
berperstasi

1. Tanggung jawab
2. Berani

mengambil resiko
3. Melakukan

sesuatu yang
kreatif dan kreatif

4. Pandai mengatur
waktu

Tingkat besarnya
hasil angket

Interval
(semantik
diferensial)
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Tabel 7.Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Kompetensi
Dasar

Materi Indikator
Penilaian

Aspek
Kognitif

Bentuk
Instrumen

5.1 Mendeskri
psikan
akuntansi
sebagai
sistem
informasi

 Akuntansi
sebagai
sistem
informasi

 Kualitas
informasi
akuntansi

 Pemakai
informasi
akuntansi

 Bidang
akuntansi

 Bidang
profesi
akuntansi

 Etika
profesi
akuntan

 Standar
Akuntansi
Keuangan

 Mendeskripsikan
akuntansi sebagai
sistem informasi.

 Menjelaskan syarat-
syarat kualitas sistem
informasi.

 Membedakan antara
pemakai informasi
akuntansi internal dan
eksternal.

 Menjelaskan bidang-
bidang dalam
akuntansi.

 Menjelaskan bidang
bidang profesi dalam
akuntansi.

 Menghubungkan
prinsip etika profesi
akuntan dengan
kenyataan
pelanggaran etika
yang nyata terjadi.
Menjelaskan
kegunaan SAK bagi
akuntan.

C4

C4

C5

Pilihan
Jamak
Berganda

5.2 Menafsirka
n
persamaan
akuntansi

Penggolong
an transaksi
keuangan

 Persamaan
akuntansi

 Laporan
keuangan

 Menggolongkan
suatu transaksi
keuangan menurut
pihak yang
melakukan transaksi
tersebut.

 Membedakan antara
transaksi modal dan
usaha.

 Memahami
persamaan akuntansi.

 Menghitung
besarnya modal
akhir.

 Menyusun laporan
laba- rugi, laporan
perubahan modal,

C4

C6

Pilihan
Jamak
Berganda
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dan neraca.

 Menyusun laporan
arus kas metode
langsung dan tidak
langsung.

5.3 Mencatat
transaksi
berdasarka
n
mekanisme
debit dan
kredit

 Definisi
dan ciri-
ciri
perusahaa
n jasa

 Transaksi
keuangan

 Menjelaskan ciri-ciri
perusahaan jasa.

 Membedakan antara
bukti transaksi
keuangan internal
dan eksternal.

C3

C3

Pilihan
Jamak
Berganda

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Kuesioner (angket)

Angket ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai

motivasi berprestasi siswa dengan menggunakan skala Interval dengan

pendekatan semantik diferensial. Tiap item dibagi dalam tujuh rating, yaitu

7,6,5, 4, 3, 2 dan 1.

3.6.2 Teknik Test

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya

mengevaluasi hasil proses. Tes adalah suatu cara untuk mengadakan

penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus

dikerjakan oleh anak atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu

nilai tentang tingkah laku atau prestasi anak tersebut yang dapat

dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau nilai

standar yang ditetapkan.

Bentuk tes dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data tentang

kemampuan berpikir kritis siswa. Bentuk tes yang digunakan pada

penelitian ini adalah pilihan jamak berganda. Pilihan jamak berganda yang
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berjumlah 25 soal yang terdiri dari 5 jawaban yaitu A, B, C, D, E. Jawaban

benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0 dari jawaban benar

dikalikan 2 sehingga skor maksimal 100.

3.7 Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrumen harus

memenuhi persyaratan yang baik. Instrumen yang baik dalam suatu

penelitian harus memenuhi dua syarat, yaitu valid dan reliabel.

3.7.1 Uji Validitas Instrumen

Suatu alat ukur dinyatakan valid jika alat ukur tersebut mampu mengukur

apa yang dikur. Validitas dalam penelitian ini digunakan sebagai alat ukur

yang menunjukkan tingkat kevalitan suatu instrumen. Validitas adalah

derajat yang menunjukkan dimana suatu tes mengukur apa yang hendak

diukur. Untuk menguji validitas instrumen digunakan dua rumus yaitu

rumus korelasi biserial untuk menguji validitas instrumen yang berbentuk

tes dan rumus korelasi product moment pearson untuk menguji validitas

angket motivasi berprestasi adapun rumus kedua korelasi tersebut adalah

sebagai berikut.

Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus korelasi biserial:

= −
Keterangan:

= koefisien korelasi biserial

= rerata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item soal yang
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dicari validitasnya

= rerata skor total

= standar deviasi dari skor total

p = proporsi siswa yang menjawab benar

q = proporsi siswa yang menjawab salah

Adapun rumus koefisien Product Moment dari Pearson adalah sebagai

berikut

= Σ − (Σ )(Σ )Σ 2 − (Σ )2 Σ 2 − (Σ )2
Keterangan:

= koefisien korelasi antara variabel X dan Y disebut sebagai rhitungΣ = skor butir soalΣ = skor total
N = jumlah item
Σxy = jumlah perkalian butir soal dan skor
X2 = kuadrat dari skor butir soal
Y2 = kuadrat dari skor total
(Arikunto, Suharsimi, 2013: 85-87)

Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung > rtabel dengan = 0.05 maka

alat ukur tersebut dinyatakan valid sebaliknya apabila rhitung < rtabel maka

alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid. Berdasarkan hasil uji validitas

yang telah dilakukan, diperoleh 41 butir pernyataan yang valid dan 9 butir

pertanyaan tidak valid, yaitu 9, 13, 14, 26, 38, 41, 43, 44, 50. Pertanyaan

yang tidak valid, tidak digunakan dalam penelitian Hasil uji coba dapat

dilihat pada lampiran 18.
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3.7.2 Uji reliabilitas instrumen

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika instrumen tersebut dapat memberi

hasil yang tetap. Reliabilitas adalah ketepatan suatu tes apabila diteskan

kepada subyek yang sama. Pada penelitian ini peneliti menggunakan rumus

KR-21 dari Kuder untuk menguji relisbilitas instrumen tes kemampuan

berpikir Adapun rumus KR-21 dari Kuder yaitu:

11 = − 1 1 − ( − )( ) 2
Keterangan:11 = reliabilitas internal seluruh instrumen
n = jumlah item dalam instrumen

= means skor total2 = varians total
(Sudijono, 2008:258)

Besarnya reliabilitas dikategorikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 8.Tingkatan besarnya reliabilitas
Antara 0,800 sampai 1,000
Antara 0,600 sampai 0,799
Antara 0,400 sampai 0,599
Antara 0,200 sampai 0,399
Antara 0,000 sampai 0,199

Sangat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat rendah

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan terhadap 50 butir

pertanyaan diperoleh besarnya reliabilitas sebesar 0,89. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas sangat tinggi. Hasil uji coba dapat

dilihat pada lampiran 19.
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3.7.3 Taraf kesukaran

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar.

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut

indeks kesukaran (difficulty index). Untuk menguji taraf kesukaran soal tes

yang digunakan dalam penelitian ini digunakan rumus:

=
Keterangan:

P = indeks kesukaran

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar

JS = jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes

Menurut Arikunto (2007: 210) klasifikasi kesukaran:
- Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar
- Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang
- Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah

Dari hasil perhitungan, didapat hasil analisi taraf kesukaran sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil analisis taraf kesukaran
No. Taraf kesukaran Keterangan
1 0,63 Sedang
2 0,63 Sedang
3 0,57 Sedang
4 0,67 Sedang
5 0,53 Sedang
6 0,60 Sedang
7 0,53 Sedang
8 0,47 Sedang
9 0,57 Sedang
10 0,47 Sedang
11 0,47 Sedang
12 0,47 Sedang
13 0,30 Sedang
14 0,40 Sedang
15 0,67 Sedang
16 0,70 Mudah
17 0,63 Sedang
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18 0,60 Sedang
19 0,53 Sedang
20 0,77 Mudah
21 0,73 Mudah
22 0,53 Sedang
23 0,60 Sedang
24 0,53 Sedang
25 0,63 Sedang
26 0,83 Mudah
27 0,57 Sedang
28 0,43 Sedang
29 0,67 Sedang
30 0,80 Mudah
31 0,67 Sedang
32 0,40 Sedang
33 0,60 Sedang
34 0,53 Sedang
35 0,53 Sedang
36 0,47 Sedang
37 0,67 Sedang
38 0,57 Sedang
39 0,47 Sedang
40 0,50 Sedang
41 0,57 Sedang
42 0,43 Sedang
43 0,73 Mudah
44 0,53 Sedang
45 0,50 Sedang
46 0,57 Sedang
47 0,83 Mudah
48 0,53 Sedang
49 0,53 Sedang
50 0,27 Sukar

Sumber: hasil pengolahan data 2016

Berdasarkan hasil uji taraf kesukaran yang telah dilakukan terhadap 50 butir

pertanyaan diperoleh 42 butir pertanyaan sedang, 7 butir pertanyaan mudah

dan 1 pertanyaan sukar. Hasil perhitungan uji coba dapat dilihat pada

lampiran 19.
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3.7.4 Daya beda

Daya beda dapat dicari menggunakan rumus:

=
ㅳ
− = −

Keterangan:

D = daya beda soal
J = jumlah peserta tesJA = banyaknya peserta kelompok atasJB = banyaknya peserta kelompok bawahBA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benarBB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benarPA = BAJA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benarPB = BBJB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Klasifikasi daya beda:

D  = 0,00 – 0,20 = jelek (poor)
D  = 0,21 – 0,40 = cukup (satisfactory)
D  = 0,41 – 0,70 = baik (good)
D  = 0,70 – 1,00 = baik sekali (excellent)
D  = negatif = semuanya tidak baik
Semua butir soal yang mempunyai nilai negatif sebaiknya dibuang saja
(Arikunto, 2008:218).

Tabel 10. Klasifikasi daya pembeda
No. rhitung Keterangan
1 0,33 Cukup
2 0,33 Cukup
3 0,20 Cukup
4 0,40 Baik
5 0,53 Baik
6 0,40 Baik
7 0,27 Cukup
8 0,40 Baik
9 0,33 Cukup
10 0,27 Cukup
11 0,27 Cukup
12 0,40 Baik
13 0,20 Cukup
14 0,13 Jelek
15 0,13 Jelek
16 0,20 Cukup
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17 0,47 Baik
18 0,40 Baik
19 0,40 Baik
20 0,47 Baik
21 0,27 Cukup
22 0,40 Baik
23 0,40 Baik
24 0,40 Baik
25 0,20 Cukup
26 -0,20 Jelek
27 0,33 Cukup
28 0,33 Cukup
29 0,40 Baik
30 0,13 Jelek
31 0,40 Baik
32 0,53 Baik
33 0,27 Cukup
34 0,40 Baik
35 0,13 Jelek
36 0,40 Baik
37 0,27 Cukup
38 0,20 Cukup
39 0,53 Baik
40 0,47 Baik
41 0,07 Jelek
42 0,33 Cukup
43 0,27 Cukup
44 0,13 Jelek
45 0,47 Baik
46 0,33 Cukup
47 0,20 Cukup
48 0,53 Baik
49 0,53 Baik
50 0,13 Jelek

Sumber: hasil pengolahan data 2016

Berdasarkan hasil uji daya pembeda yang telah dilakukan terhadap 50 butir

pertanyaan diperoleh 20 butir pertanyaan cukup, 22 butir pertanyaan baik

dan 8 pertanyaan jelek. Hasil perhitungan uji daya pembeda dapat dilihat

pada lampiran 25.
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3.8 Uji Persyaratan Analisis Data

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diproleh

berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada

penelitian ini menggunakan uji Liliefors.= ( ) − ( )
Keterangan:

= harga mutlak terbesar( ) = peluang angka baku( ) = proporsi angka baku

Kriteria pengujiannya adalah jika Lhitung < Ltabel dengan taraf signifikansi

0,05 maka variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya

(Sudjana, 2010: 466).

3.8.2 Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas sampel bertujuan untuk mengetahui apakah data

sampel yang diambil dari populasi bervariasi homogen atau tidak. Pada

penelitian ini digunakan uji barlet. Homogenitas varians diuji menggunakan

rumus:

2 = ( 10) − Σ( − 1) log 2
Dimana ln 10 = 2,303

Dengan ℎ2 < 2 , maka kelompok-kelompok yang dibandingkan

mempunyai varians yang homogen (Sudjana dalam Purwanto, 2011: 180)
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3.9 Teknik Analisis Data

3.9.1 T-Tes Dua Sampel Independen

Terdapat beberapa rumus t-test yang dapat digunakan untuk pengujian

hipotesis komparatif dua sampel independen.Terdapat beberapa  rumus t-

test yang dapat digunakan untuk pengujian hipotesisi komparatif dua sampel

independen yakni rumus separated varian dan polled varian.

(separated varian)

t =

t = ( ) ² ( ) ²
(Polled Varians)

Keterangan:

X1 = Rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran
ekonomi yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran
problem besed learning.

X2 = Rata-rata kemampuan berpikir kritissiswa dalam pembelajaran
Ekonomi yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran
problem solving.

S1
2 = Varians total kelompok 1

S2
2 = Varians total kelompok 2

N1 = Banyaknya sampel kelompok 1

N2 = Banyaknya sampel kelompok 2

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu:

a. apakah dua rata-rata berasal dari dua sampel yang jumlahnya sama atau

tidak
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b. apakah varians data dari dua sampel itu homogen atau tidak untuk

menjawab itu perlu pengujian homogenitas varians.

Berdasarkan dua hal di atas maka berikut ini diberikan petunjuk untuk

memilih rumus t-test:

a. Bila jumlah anggota sampel n1 = n 2 dan varians homogen maka dapat
menggunakan rumus t-tes baik Separated Varians maupun Polled
Varians untuk melihat harga t-tabel maka digunakan dk yang besarnya
dk = n1 + n2 –2 .

b. Bila n 1 ≠ n 2 dan varians homogen dapat digunakan rumus t-test dengan
Polled Varians, dengan dk = n1 + n 2 – 2.

c. Bilan1 = n2dan varians tidak homogen, dapat digunakan rumus t-test
dengan Polled Varians maupun Separated Varians, dengan dk = n1 – 1
ataun2 – 1, jadidk bukann1 + n2 – 2.

d. Bila 1 ≠ n2 dan varians tidak homogen, untuk ini digunakan rumus t-test
dengan Separated Varians, harga t sebagai pengganti harga t-tabel hitung
dari selisih harga t-tabel dengandk = (n1 – 1) dan dk = (n2 – 1) dibagi dua
kemudian ditambah dengan harga t yang terkecil (Sugiyono, 2011:272-
273).

3.9.2 Analisis Varians Dua Jalan

Analisis Varian atau Anava merupakan sebuah teknik inferesial yang

digunakan untuk menguji rerata nilai. Penelitian ini menggunakan anava

dua jalan. Analisis dua jalan merupakan teknik analisis data penelitian

dengan desain faktorial dua faktor (Arikunto, 2007: 424). Penelitian ini

menggunakan Anava dua jalan untuk mengetahui tingkat signifikasi

perbedaan dua model pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi.

Tabel 11.Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan
Sumber
variasi

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK Fo P

Antara A

Antara B

Antara AB
(interaksi)

JKA = ∑ (∑ ) − (∑ )
JKB = ∑ (∑ ) − (∑ )
JKAB = ∑ (∑ ) −(∑ ) − JK − JK

A-1 (2)

B -1 (2)

dbA x dbB

(4)

JKdbJKdbJKdb

MKMKMKMKMKMK
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Dalam (d)
JK(d) =JK − JK − JK dbT –dbA –

dbB -dbAB

JKdb
Total (T) JKT = ∑ XT

2 -
(∑ ) N – 1 (49)

Keterangan:

JKT = jumlah kuadrat total
JKA = jumlah kuadrat variable A
JKB = jumlah kuadrat variable B
JKAB = jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B
JK(d) = jumlah kuadrat dalam
MKA = mean kuadrat variabel A
MKB = mean kuadrat variabel B
MKAB = mean kuadrat interaksi antara variabel A denagn variabel B
MKd = mean kuadrat dalam
FA = harga Fo untuk variable A
FB = harga Fo untuk variable B
FAB = harga Fo untuk interaksi variabel A dengan variabel B
Suharsimi Arikunto (2007 : 409)

3.9.3 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini digunakan empat pengujian hipotesis, yaitu :

rumusan hipotesis 1

Ho : µ1 =µ2

Ha : µ1 ≠µ2

Ho: tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang

pembelajaranya menggunakan model pembelajan problem based

learning dan siswa yang pembelajaranya menggunakan model

pembelajaran problem solving.

Ha: ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang

pembelajaranya menggunakan model pembelajan problem based
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learning dan siswa yang pembelajaranya menggunakan model

pembelajaran problem solving.

rumusan hipotesis 2:

Ho : µ1 ≤µ2

Ha : µ1> µ2

Ho: kemampuan berpikir kritis pada siswa yang memiliki motivasi

berpretasi rendah yang pembelajarannya menggunakan model

problem based learning tidak lebih baik  dibanding yang

menggunakan model problem solving.

Ha: kemampuan berpikir kritis pada siswa yang memiliki motivasi

berpretasi rendah yang pembelajarannya menggunakan model

problem based learning lebih baik  dibanding yang menggunakan

model problem solving.

rumusan hipotesis 3:

Ho : µ1≥ µ2

Ha : µ1 <µ2

Ho: tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa dalam

pelajaran Ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model

problem solving lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diajar

menggunakan model problem based learning bagi siswa yang

memiliki motivasi berprestasitinggi.

Ha: ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pelajaran

Ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

problem solving lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diajar
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menggunakan model pembelajaran problem based learningbagi

siswa yang memiliki motivasi berprestasitinggi.

rumusan hipotesis 4:

Ho : µ1 =  µ2

Ha : µ1 ≠µ2

Ho: tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi

berprestasi terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata

pelajaran Ekonomi.

Ha: ada interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi berprestasi

terhadap kemampuan berpikir kritissiswa pada  mata pelajaran

Ekonomi.

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah:

Tolak HO apabila Fhitung>Ftabel ; thitung >ttabel

Terima HO apabila Fhitung <Ftabel ; thitung <ttabel

Hipotesis 1 dan 4 diuji menggunakan rumus analisis varian dua jalan.

Hipotesis 2 dan 3 diuji menggunakan rumus t-test dua sampel independent

(separated varian). Dalam pengujian hipotesis kedua rumus tersebut peneliti

menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut.

a. Ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran tipe Problem Based Learning (PBL)

Dan Problem Solving (PS) pada pelajaran Ekonomi.

b. kemampuan berpikir kritis siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran tipe Problem Based Learning (PBL) lebih rendah

dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menggunakan Problem Solving

(PS) pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi.

c. kemampuan berpikir kritis siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran tipe Problem Based Learning (PBL) lebih tinggi

dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menggunakan Problem Solving

(PS) pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah.

d. ada interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi berprestasi pada

kemampuan berpikir kritis
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5.2 Saran

Berdasarkan penelitian tentang komparasi antara model pembelajaran

problem based learning dan problem solving untuk meningkatkan berpikir

kritis dengan memperhatikan motivasi berprestasi siswa pada mata pelajaran

ekonomi kelas XI SMA Negeri 6 Bandar Lampung tahun ajaran 2015/2016,

maka peneliti menyarankan.

a. Penggunaan model pembelajaran yang bervariasi hendaknya senantiasa

dilakukan agar memudahkan siswa dalam menerima dan memahami

pelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang tepat dan variatif

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

b. Sebaiknya siswa yang memiliki tingkat motivasi berprestasi tinggi mapun

rendah lebih berpartisipatif aktif dalam pembelajaran yang menggunkan

model pembelajaran problem solving dan meningkatkan berpikir secara

mendalam guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis sisw a.

c. Sebaiknya siswa yang memiliki tingkat motivasi berprestasi tinggi

maupun rendah lebih berpartisipatif aktif dalam pembelajaran yang

menggunkan model pembelajaran problem based learning dan

meningkatkan berpikir secara mendalam guna meningkatkan kemampuan

berpikir kritis siswa.

d. Sebaiknya model pembelajaran tipe problem solving dan problem based

learning mulai diterapkan oleh guru karena mampu meningkatkan

kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki tingkat motivasi

berprestasi yang tinggi maupun rendah. Namun, penerapannya
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disesuaikan dengan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran yang hendak

dicapai.
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