
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Model Pembelajaran PBL 

 

Pada dasarnya masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan.Dalam konteks pembelajaran biologi masalah dipandang sebagai 

suatu kondisi yang sengaja diciptakan agar siswa dituntut untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan biologi yang belum pernah dikerjakan 

sebelumnya dan siswa belum memahami cara pemecahannya. Artinya 

persoalan itu masih baru bagi siswa meskipun proses atau pengetahuan yang 

sudah dimilikinya dapat digunakan sebagai pengalaman untuk 

memecahkannya.  

 

Untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, para ahli pembelajaran 

telah menyarankan penggunaan paradigma pembelajaran konstruktivistik 

untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Dengan perubahan paradigma 

belajar tersebut terjadi perubahan pusat (fokus) pembelajaran dari belajar 

yang berpusat pada guru kepada belajar berpusat pada siswa. Dengan kata 

lain, ketika mengajar di kelas, guru harus berupaya menciptakan kondisi 

lingkungan belajar yang dapat membelajarkan siswa, dapat mendorong siswa 
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belajar, atau memberi kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif 

mengkonstruksi konsep-konsep yang dipelajarinya.  

 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran 

yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi 

yang berorientasi pada masalah dunia nyata. Menurut Nurhadi (2003:56) 

PBLadalah: Suatu model pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata 

sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan 

keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan 

konsep yang esensial dari materi pelajaran. 

 

Menurut Pannen (2001:86) PBL mempunyai 5 asumsi utama yaitu: 

(1) Permasalahan sebagai pemandu. Permasalahan menjadi acuan yang harus 

menjadi perhatian siswa dan kerangka berpikir bagi siswa dalam mengerjakan 

tugas; (2) Permasalahan sebagai kesatuan dan alat evaluasi. Permasalahan 

disajikan kepada siswa setelah penjelasan diberikan; 

(3) Permasalahan sebagai contoh. Permasalahan digunakan untuk 

menggambarkan teori, konsep, prinsip dan dibahas dalam diskusi kelompok; 

(4) Permasalahan sebagai sarana untuk melatih siswa dalam bernalar dan 

berpikir kritis; (5) Permasalahan sebagai stimulus dalam aktivitas belajar. 

 

Berdasarkan kedua pendapat di atas dikatakan bahwa dalam pembelajaran 

berbasis masalah ini pada dasarnya siswa dilibatkan pada suatu masalah 

dalam materi pembelajaran dan siswa diharapkan terlibat aktif dalam proses 

belajar yang mengharuskan siswa untuk memecahkan suatu masalah tertentu. 
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Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk merangsang berpikir tingkat 

tinggi dalam situasi berorientasi masalah, termasuk didalamnya belajar 

bagaimana belajar. Menurut Ibrahim (2003:55)pembelajaran berbasis masalah 

dikenal dengan nama lain seperti ProjectBased teaching (Pembelajaran 

berbasis proyek). Experience-Based Education (Pendidikan berdasarkan 

pengalaman), Authentic learning (Pembelajaran Autentik) dan Anchored 

Instruction (pembelajaran berakar pada kehidupan nyata). 

 

Adapun ciri-ciri  pembelajaran berbasis masalah yang dikemukakan oleh 

Yassa (2002:23). Yassa mengemukakan beberapa ciri penting dari 

pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut: 

(1) Tujuan pembelajaran dirancang untuk dapat merangsang dan melibatkan 

siswa dalam pola pemecahan masalah, sehingga siswa diharapkan mampu 

mengembangkan keahlian belajar dalam bidangnya secara langsung dalam 

mengidentifikasi masalah;(2) Adanya keberlanjutan permasalahan dalam hal 

ini ada dua tuntutan yang harus dipenuhi yaitu: pertama, masalah harus 

memunculkan konsep dan prinsip yang relevan dalam kandungan materi yang 

dibahas. Kedua, permasalahan harus bersifat real sehingga dapat melibatkan 

siswa tentang kesamaan dengan suatu permasalahan; (3) Adanya presentasi 

permasalahan, siswa dilibatkan dalam mempresentasikan permasalahan 

sehingga siswa merasa memiliki permasalahan tersebut; (4) Pengajar 

berperan sebagai tutor dan fasilitator. Dalam posisi ini maka peran dari 

fasilitator adalah mengembangkan kreatifitas berpikir para siswa dalam 

bentuk keahlian dalam pemecahan masalah dan membantu siswa untuk 

menjadi mandiri. 
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Berdasarkan pendapat diatas dikatakan bahwa dalam pembelajaran berbasis 

masalah membuat siswa menjadi mandiri, artinya siswa dapat memilih 

strategi belajar yang sesuai,terampil menggunakan strategi tersebut untuk 

belajar dan secara otomatis siswa dapat mengontrol proses belajarnya, serta 

siswa termotivasi untuk menyelesaikan masalah dalam proses 

pembelajarannya. 

 

Implementasi pembelajaran dengan model PBL dirancang dengan struktur 

pembelajaran menurut Yassa (2002:24), sintaks pembelajaran PBL adalah 

sebagai berikut: 

(1) Orientasi siswa kepada masalah; (2) Mengorganisasi siswa untuk belajar; 

(3) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok; (4) 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya; (5) Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

 

PBL memberikan peluang bagi siswa untuk membangun kecakapan hidup 

(life skill), mengatur diri sendiri (self directed), berpikir metakognitif 

(reflektuf dengan pikiran dan tindakannya), berkomunikasi dan berbagai 

kecakapan terkait. Dalam PBL, siswa akan meningkat kecakapan pemecahan 

masalahnya, lebih mudah mengingat, meningkatkan pemahamannya, 

meningkatkan pengetahuannya yang relevan dengan dunia praktek, 

mendorong mereka penuh pemikiran, membangun kemampuan 

kepemimpinan dan kerja sama, kecakapan belajar, dan memotivasi siswa. 
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Berdasarkan pendapat menurutRatnaningsih (2003:126) mengemukakan 

bahwa kejadian-kejadian yang harus muncul pada waktu pelaksanaan 

pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut: 

(1) Keterlibatan (engagement) meliputi mempersiapkan siswa untuk berperan 

sebagai pemecah masalah yang bisa bekerja sama dengan pihak lain, 

menghadapkan siswa pada situasi  yang mendorong siswa untuk mampu 

menemukan masalah dan meneliti permasalahan sambil mengajukan dugaan 

dan rencana penyelesaian; (2)  Inkuiri dan investigasi (inquiry dan 

investigation) yang mencakup kegiatan mengeksplorasi dan mendistribusikan 

informasi; (3) Performansi (performance) yaitu menyajikan temuan; (4) 

Tanya jawab (debriefing) yaitu menguji keakuratan dari solusi dan melakukan 

refleksi terhadap proses pemecahan masalah. 

 

Berdasarkan pendapat diatas dikatakan bahwa dalam pembelajaran berbasis 

masalah siswa memahami konsep suatu materi dimulai dari belajar dan 

bekerja pada situasi masalah yang disajikan pada awal pembelajaran, 

sehingga siswa diberi kebebasan berpikir dalam mencari solusi dari situasi 

masalah yang diberikan. Siswa secara individu akan meningkat kecakapannya 

dalam menyelesaikan masalah, mudah mengingat, meningkat pemahamannya 

serta meningkatkan pengetahuannya dengan dunia praktek. 
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B. Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang 

digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil 

keputusan, membujuk, menganalisis asumsi dan melakukan penelitian ilmiah. 

Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpendapat dengan cara yang 

terorganisasi. Menurut Reason dalam Sanjaya (2006:228) mengemukakan 

bahwa berpikir (thinking) adalah proses mental seseorang yang lebih dari 

sekedar mengingat (remembering) dan memahami (comprehending). 

“Mengingat” pada dasarnya hanya melibatkan usaha penyimpanan sesuatu 

yang telah dialami untuk suatu saat dikeluarkan kembali atas permintaan, 

sedangkan “memahami” memerlukan perolehan apa yang didengar dan 

dibaca serta melihat keterkaitan antar aspek dalam memori. Kemampuan 

berpikir seseorang menyebabkan seseorang tersebut harus bergerak hingga di 

luar informasi yang didengarnya. Misalkan kemampuan berpikir seseorang 

untuk  menemukan solusi baru dari suatu persoalan yang dihadapi. 

Beberapa pengertian berpikir kritis yang dikutip dalam Achmad (2007:35) 

adalah: 

a. Berpikir kritis adalah memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif 

dalam menentukan tujuan (Halpen, 1996:44). 

b. Berpikir kritis adalah cara berpikir reflektif yang masuk akal atau 

berdasarkan nalar yang difokuskan untuk menentukan apa yang harus 

diyakini dan dilakukan (Ennis, 1985:58). 
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Chaffee dalam Johnson (2009:35) mendefinisikan berpikir kritis sebagai 

berpikir untuk menyelidiki secara sistematis proses berpikir itu sendiri. 

Maksudnya tidak hanya memikirkan dengan sengaja, tetapi juga meneliti 

bagaimana kita dan orang lain menggunakan bukti dan logika. 

 

Kemampuan berpikir kritis menurut Ennis (2011:10) mencakup kemampuan 

memberikan penjelasan dasar,membangun keterampilandasar, menyimpulkan, 

membuat penjelasan lebih lanjut serta mengatur strategi dan taktik, 

selanjutnya dijelaskan menjadi aspek-aspek agar lebih terperinci sesuai tabel 

1. 

Tabel 1. Kemampuan dan Indikator Berpikir Kritis 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Sub Kemampuan 

Berpikir Kritis 
Aspek 

1. Memberikan 

penjelasan dasar 

1. Memfokuskan 

pertanyaan 

a. Mengidentifikasi atau 

memformulasikan 

suatu masalah 

b. Mengidentifikasi atau 

memformulasikan 

kriteria jawaban yang 

mungkin 

c. Menjaga pikiran 

terhadap situasi yang 

sedang dihadapi 

2. Menganalisis 

argument 

a. Mengidentifikasi 

kesimpulan 

b. Mengidentifikasi 

alasan yang 

dinyatakan 

c. Mengidentifikasi 

alasan yang tidak 

dinyatakan 

d. Mencari persamaan 

dan perbedaan 

e. Mengidentifikasi dan 

menangani 

ketidakrelevanan 
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Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Sub Kemampuan 

Berpikir Kritis 
Aspek 

f. Mencari struktur dari 

sebuahpendapat/argu

men 

g. Meringkas 

3. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan 

klarifikasi dan 

pertanyaan yang 

menantang 

a. Mengapa? 

b. Apa yang menjadi 

alasan utama? 

c. Apa yang kamu 

maksud dengan? 

d. Apa yang menjadi 

contoh? 

e. Apa yang bukan 

contoh? 

f. Bagaimana 

mengaplikasikan 

kasus tersebut? 

g. Apa yang menjadikan 

perbedaannya? 

h. Apa faktanya? 

i. Apakah ini yang 

kamu katakan? 

j. Apalagi yang akan 

kamu katakan tentang 

itu? 

2. Membangun 

keterampilandas

ar 

4. Mempertimbangkan 

apakah sumber 

dapat dipercaya 

atau tidak 

a. Keahlian 

b. Mengurangi konflik 

interest 

c. Kesepakatan antar 

sumber 

d. Reputasi 

e. Menggunakan 

prosedur yang ada 

f. Mengetahui resiko 

g. Keterampilan 

memberikan alasan 

h. Kebiasaan berhati-hati 

5. Mengobservasi dan 

mempertimbangkan 

hasil observasi 

a. Mengurangi 

praduga/menyangka 

b. mempersingkat waktu 

antara observasi 

dengan laporan 

c. Laporan dilakukan 

oleh pengamat sendiri 

d. Mencatat hal-hal yang 

sangat diperlukan 

e. Penguatan 
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Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Sub Kemampuan 

Berpikir Kritis 
Aspek 

f. Kemungkinan dalam 

penguatan 

g. Kondisi akses yang 

baik 

h. Kompeten dalam 

menggunakan 

teknologi 

i. Kepuasan pengamat 

atas kredibilitas 

kriteria 

3. Menyimpulkan 6. Mendeduksi dan 

mempertimbangkan 

deduksi 

a. Kelas logika 

b. Mengkondisikan 

logika 

c. Menginterpretasikan 

pernyataan 

7. Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

a. Menggeneralisasi 

b. Berhipotesis 

8. Membuat dan 

mengkaji nilai-nilai 

hasil pertimbangan 

a. Latar belakang fakta 

b. Konsekuensi 

c. Mengaplikasikan 

konsep (prinsip-

prinsip, hukum dan 

asas) 

d. Mempertimbangkan 

alternatif 

e. Menyeimbangkan, 

menimbang dan 

memutuskan 

4. Membuat 

penjelasan lebih 

lanjut 

9. Mendefinisikan 

istilah dan 

mempertimbangkan 

definisi 

Ada 3 dimensi: 

a. Bentuk: sinonim, 

klarifikasi, rentang, 

ekspresi yang sama, 

operasional, contoh 

dan noncontoh 

b. Strategi definisi 

c. Konten (isi) 

10. Mengidentifikasi 

asumsi 

a. Alasan yang tidak 

dinyatakan 

b. Asumsi yang 

diperlukan: 

rekonstruksi argumen 

5. Strategi dan 

taktik 

11. Memutuskan suatu 

tindakan 

 

 

a. Mendefinisikan 

masalah 

b. Memilih kriteria yang 

mungkin sebagai 
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Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Sub Kemampuan 

Berpikir Kritis 
Aspek 

solusi permasalahan 

c. Merumuskan 

alternatif-alternatif 

untuk solusi 

d. Memutuskan hal-hal 

yang akan dilakukan 

e. Me-review 

f. Memonitor 

implementasi 

12. Berinteraksi dengan 

orang lain 

a. Memberi label 

b. Strategi logis 

c. Strategi retorik 

d. Mempresentasikan 

suatu posisi, baik 

lisan atau tulisan 

(Ennis, 2011:2-4) 

 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial 

untuk kehidupan.Kemampuan berpikir kritis dapat menjadi penentu 

kemampuan siswa dalam menjawab permasalahan yang ada pada saat 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Hence critical thinking is necessary and important for every person. It 

depends on the thinking styles of person and varies from each others. 

Critical thinking is important for learning process. Without critical 

thinking learning is not complete. For better learning in classroom critical 

thinking strategies should be used. In the classroom activities critical 

thinking must be applied by the teacher. Critical thinking helps students 

and teachers for improvement of their knowledge, skill and attitude in the 

field of their profession.  

 

Critical thinking is most useful and applicable tool for classroom teaching 

and learning. It is the most useful for productive teaching and learning in 

classroom. Critical thinking is most powerful and important tool for 

thinking classroom. By the critical thinking students are able to express 

them self to speak their thought. They also have become more attentive 

listeners to each other. They also included in the creative process of 

knowledge building (Joshi, 2010:1)  
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Ada beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Untuk 

meningkatkan berpikir kritis maka diperlukan suatu rangsangan agar 

seseorang mampu untuk berpikir kritis, dalam hal ini diperlukan suatu 

masalah untuk mengetahui sejauh mana seseorang mampu untuk berpikir 

kritis. Dalam Sholihah (2011:30-32), cara untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis di dalam kelas atau ketika berinteraksi dengan orang lain, 

meliputi: membaca dengan kritis sehingga dapat meningkatkan daya analisis 

terhadap kalimat yang dibacanya, mengembangkan kemampuan observasi 

dengan mengoptimalkan indra untuk mendapatkan informasi pada obyek yang 

diamati,memunculkan rasa ingin tahu melalui bertanya mengenai suatu 

masalah, memadukan antara pengetahuan awal dan baru setelah mendapatkan 

informasi dan melakukan diskusi sehingga banyak memunculkan pertanyaan 

dan jawaban. 

 

Aspek-aspek kemampuan berpikir kritis yang akan dikembangkan pada materi 

pengelolaan lingkungan dalam kompetensi dasar 7.4: mengaplikasikan peran 

manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan 

kerusakan lingkunganadalah: (1) merumuskan masalah, (2) berhipotesis, (3) 

menginterpretasi pernyataan, (4) memberikan alasan dan (5) memberikan 

solusi yang tepat. Aspek-aspek tersebut sesuai dengan desain masalah pada 

model pembelajaran berdasarkan masalah sehingga dengan adanya masalah 

diharapkan mampu mengembangkan kelima aspek kemampuan berpikir kritis 

tersebut. 

 

 


