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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Belajar

Belajar merupakan aktifitas yang dilakukan manusia semenjak lahir 

hingga sepanjang hayatnya untuk memperoleh pengetahuan dan memperbaiki 

dirinya dengan memanfaatkan indra pendengaran dan  penglihatan serta daya 

nalar yang dimilikinya. Hal ini tercantum dalam Al Qur’an (Al-Nahl: 78) 

yang artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui apa-apa, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, 

dan af-idah (daya nalar), agar kamu bersyukur. 

Banyak teori tentang belajar yang dikembangkan oleh para ahli, 

diantaranya terdapat tiga teori belajar yang relevan dengan pendekatan 

pembelajaran yang digunakan saat ini yaitu pendekatan ilmiah, diantaranya

teori Bruner, teori Piaget, dan teori Vygotsky. Teori belajar Bruner 

merupakan teori belajar penemuan (discovery learning), dimana siswa aktif 

mengembangkan pemikirannya dan melakukan proses penemuan. Menurut 

Bruner (dalam Suwarsono 2002: 25) belajar merupakan suatu proses aktif 

yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar 

(melebihi) informasi yang diberikan kepada dirinya.

Pendapat teori Piaget dan Vygotsky dalam belajar melahirkan teori 

belajar konstruktivisme. Konstruktivisme kognitif yang didasari atas teori 
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Piaget (dalam Ibrahim 2000: 17) menyatakan bahwa siswa dalam segala 

usianya secara aktif terlibat dalam proses perolehan informasi dan 

membangun pengetahuannya sendiri. Teori Piaget (dalam Komalasari 2011: 

20) menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan pembentukan dan 

perkembangan skema (jamak skemata). Skema adalah suatu struktur mental 

atau struktur kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi 

dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya. Skema tidak pernah berhenti 

berubah, skemata seorang anak akan berkembang menjadi skemata orang 

dewasa. 

Proses yang menyebabkan terjadinya perubahan skemata disebut 

dengan adaptasi. Proses terbentuknya adaptasi ini dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan proses kognitif yang 

dengannya seseorang mengintegrasikan stimulus yang dapat berupa persepsi, 

konsep, hukum, prinsip ataupun pengalaman baru ke dalam skema yang sudah 

ada didalam pikirannya. Akomodasi dapat berupa pembentukan skema baru 

yang dapat cocok dengan ciri-ciri rangsangan yang ada atau memodifikasi 

skema yang telah ada sehingga cocok dengan ciri-ciri stimulus yang ada. 

Dalam pembelajaran diperlukan adanya penyeimbangan atau ekuilibrasi 

antara asimilasi dan akomodasi.

Vygotsky, dalam teorinya   (dalam Nur dan Wikandari, 2000: 4)

menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau 

belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas itu 

masih berada dalam jangkauan kemampuan atau tugas itu berada dalam zone 

of proximal development daerah terletak antara tingkat perkembangan anak 
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saat ini yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah 

bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah  

suatu  proses  pembentukan  pengetahuan dan perubahan tingkah laku 

individu yang baru sebagai hasil pemerolehan dari lingkungannya melalui

berinteraksi dengan lingkungan melalui indra pendegaran, indra penglihatan 

dan daya nalar. Individu aktif melakukan proses penemuan, mengembangkan 

pemikirannya, mengembangkan potensinya, menyusun konsep dan memberi 

makna  tentang hal-hal yang harus dipelajari. 

B. Model Problem Based Learning (PBL)

1. Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan pembelajaran 

yang melukiskan prosedur yang sistematis yang digunakan sebagai 

pedoman dalam pembelajaran di kelas. Hamalik (2003: 24) menjelaskan 

bahwa model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang 

digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan pengajaran dan 

membimbing pengajaran di kelas. Menurut Alma (dalam Sari 2012: 12)

model mengajar merupakan sebuah perencanaan pengajaran yang 

menggambarkan proses yang ditempuh pada proses belajar mengajar agar 

dicapai perubahan spesifik pada perilaku peserta didik seperti yang 

diharapkan. Model pembelajaran, menurut Isjoni dan Arif (2008: 146), 

merupakan strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan motivasi 

belajar, sikap belajar di kalangan peserta didik, mampu berpikir kritis, 
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memiliki keterampilan sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran yang

lebih optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual dalam wujud suatu 

perencanaan yang menggambarkan prosedur sistematis pembelajaran. 

Sebagai pedoman, model pembelajaran digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran dalam upaya tercapainya hasil belajar tuntas serta perubahan 

spesifik pada perilaku siswa seperti yang diharapkan.

2. Macam - Macam Model Pembelajaran

Terdapat macam-macam model pembelajaran yang ada di dalam 

dunia pendidikan. Bern dan Erikson (dalam Komalasari 2011: 23) 

mengemukakan lima model pembelajaran dalam mengimplementasikan 

pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata siswa sebagai berikut:

a. Problem based learning (pembelajaran berbasis masalah), 

pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan 

masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan 

keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Pendekatan ini meliputi 

mengumpulkan dan menyatukan informasi dan 

mempresentasikan penemuan.

b. Cooperative learning (pembelajaran kooperatif), pembelajaran 

yang diorganisasikan dengan menggunakan kelompok belajar 

kecil di mana siswa bekerja bersama untuk memperoleh tujuan 

pembelajaran.
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c. Project based learning (pembelajaran berbasis proyek), 

pembelajaran memusat pada prinsip dan konsep utama suatu 

disiplin, melibatkan siswa dalam pemecahan masalah dan tugas 

penuh makna lainya, mendorong siswa untuk bekerja mandiri 

membangun pembelajaran, dan pada akhirnya menghasilkan 

karya nyata.

d. Service learning (pembelajaran pelayanan), pembelajaran 

menyediakan suatu aplikasi praktis pengembangan pengetahuan 

dan keterampilan baru untuk kebutuhan di masyarakat melalui 

proyek dan aktivitas.

e. Work based learning (pembelajaran berbasis kerja), dimana 

kegiatan pembelajaran mengintegrasikan antara tempat kerja, 

atau seperti tempat kerja dengan materi di kelas untuk 

kepentingan para siswa dan bisnis.

Macam – macam model pembelajaran yang telah diuraikan di atas 

merupakan bentuk model pembelajaran yang mendorong siswa untuk 

mandiri dan bekerja bersama dalam memperoleh tujuan pembelajaran,  

serta mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, 

warga Negara dan pekerja. Model pembelajaran yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah model problem based learning (PBL) yang 

mana diharapkan mampu meningkatkan keterampilan berfikir kritis dan 

sikap percaya diri siswa.
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3. Pengertian Model PBL

Pembelajaran berbasis masalah dikenal dengan Problem Based 

Learning (PBL) adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa 

dimana siswa berupaya menemukan pemecahan masalah dengan 

menggunakan informasi dari berbagai sumber serta pengalaman sehari-

hari. PBL membiasakan  siswa untuk percaya diri dalam menghadapi 

masalah dengan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis dan keterampilan menyelesaikan masalah. Bern dan

Erickson (dalam Komalasari 2010: 59 ) menegaskan bahwa pembelajaran 

berbasis masalah (problem based learning) merupakan strategi 

pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dengan 

mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin 

ilmu. Strategi ini meliputi mengumpulkan dan menyatukan informasi, dan 

mempresentasikan penemuan.

Menurut Arends (2008: 41) PBL merupakan model pembelajaran

yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan 

bermakna kepada peserta didik, yang dapat berfungsi sebagai batu 

loncatan untuk investigasi dan penyelidikan. Sementara itu menurut 

Riyanto (2009: 288), model Problem Based Learning merupakan model 

pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir memecahkan masalah 

melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan

autentik.
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

model PBL merupakan model pembelajaran yang menyajikan masalah 

sebagai materi pembelajaran sehingga membantu siswa untuk 

mengembangkan keaktifan dalam kegiatan penyelidikan. Selain itu Model 

PBL dapat mengembangkan keterampilan berpikir dalam upaya 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata sehari-hari.

4. Karakteristik Model PBL

Barrows (dalam Sadia 2008: 225) mengungkapkan dalam tulisannya 

yang berjudul Problem Based Learning in Medicine and Beyond beberapa 

karakteristik Problem Based Learning sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran bersifat Student-Centered; 

2. Proses pembelajaran berlasung dalam kelompok kecil; 

3. Guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing; 

4. Permasalahan-permasalahan yang disajikan dalam setting

pembelajaran diorganisasi dalam bentuk dan fokus tertentu dan 

merupakan stimulus pembelajaran;  

5. Informasi baru diperoleh melalui belajar secara mandiri (Self-

directed learning); dan

6. Masalah (problems) merupakan wahana untuk mengembangkan 

keterampilan pemecahan masalah klinik.

Sementara itu Warsono dan Hariyanto (2012: 148) mengembangkan 

pendapat Arends dalam menyimpulkan karakteristik model PBL sebagai 

berikut:
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1. dikembangkan dari pertanyaan atau masalah. PBL  
mengorganisasikan pengajaran pada sejumlah pertanyaan atau 
masalah yang penting, yang baik secara sosial maupun personal 
bermakna bagi siswa. Pendekatan ini mengaitkan pembelajaran 
dengan situasi kehidupan nyata;

2. fokusnya antar disiplin. Walau PBL dapat diterapkan memusat 
untuk membahas subyek tertentu (sains, matematika, sejarah atau 
lainnya), tetapi lebih dipilih pembahasan masalah aktual yang 
dapat diinvestigasi dari berbagai sudut disiplin ilmu;

3. penyelidikan otentik. Istilah otentik selalu dikaitkan dengan 
masalah yang timbul dikehidupan nyata, yang langsung dapat 
diamati. Oleh karena itu masalah yang timbul juga harus 
dicarikan penyelesaian secara nyata.

4. Menghasilkan artefak, baik berupa laporan, makalah, model fisik, 
sebuah video, suatu program komputer, naskah drama, dan lain-
lain;

5. Ada kalaborasi. Implementasi PBL ditandai adanya kerjasama 
antar siswa satu sama lain, biasanya dalam pasangan siswa atau 
kelompok kecil siswa. Bekerja sama akan memberikan motivasi 
untuk terlibat secara berkelanjutan dalam tugas-tugas yang 
kompleks, meningkatkan kesempatan untuk saling bertukar 
pikiran dan mengembangkan inkuiri, serta mengembagka dialog 
untuk mengembangkan kecakapan sosial.

Berdasarkan penjelasan dari para ahli dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik model PBL adalah menyajikan masalah untuk diselesaikan 

melalui penyelidikan otentik. Siswa dituntut aktif mencari informasi dari 

segala sumber berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan bekerja 

secara kalaborasi. Hasil analisis siswa digunakan sebagai solusi

permasalahan dan dikomunikasikan.

5. Langkah – langkah Model PBL

Model PBL memiliki prosedur yang jelas dalam melibatkan siswa 

untuk mengidentifikasi permasalahan. Dewey (dalam Sari 2012: 16)

mengungkapkan 6 langkah strategi pembelajaran berdasarkan masalah 

yang kemudian dinamakan metode pemecahan masalah (problem solving), 

yaitu :
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a. Merumuskan masalah, yakni langkah peserta didik dalam 
menentukan masalah yang akan dipecahkan.

b. Menganalisis masalah, yakni langkah peserta didik meninjau 
masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang.

c. Merumuskan hipotesis, yakni langkah peserta didik dalam 
merumuskan pemecahan masalah berdasarkan pengetahuan yang 
dimilikinya.

d. Mengumpulkan data, yakni langkah peserta didik untuk mencari 
informasi dalam upaya pemecahan masalah.

e. Pengujian hipotesis, yakni langkah peserta didik untuk 
merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan 
penolakan hipotesis yang diajukan.

f.   Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yakni langkah 
peserta didik menggambarkan rumusan hasil pengujian hipotesis 
dan rumusan kesimpulan.

Arends (dalam Warsono dan Hariyanto 2012: 151) mengemukakan 

sintaks serta prilaku guru yang relevan seperti di bawah ini.

Tabel 1. Sintaks PBL dan Prilaku Guru yang Relevan

No Fase Prilaku Guru
1. Fase 1 : Melakukan orientasi 

masalah kepada siswa
Guru menyampaikan tujuan 
pelajaran, menjelaskan logistik 
(bahan dan alat) apa yang 
diperlukan bagi penyelesaian 
masalahserta memberikan 
motivasi kepada siswa agar 
menaruh perhatian terhadap 
aktivitas penyelesaian masalah.

2. Fase 2 : Mengorganisasikan 
siswa untuk belajar

Guru membantu siswa 
mendefinisikan dan 
mengorganisasikan pembelajaran 
agar relevan dengan penyelesaian 
masalah. 

3. Fase 3 : Mendukung kelompok 
investigasi

Guru mendorong siswa untuk
mencari informasi yang sesuai, 
melakukan eksperimen dan 
mencari penjelasan dan 
pemecahan masalahnya

4. Fase 4 : Mengembangkan dan 
menyajikan artefak dan 
memamerkannya

Guru membantu siswa dalam 
perencanaan dan perwujudan 
artefak yang sesuai seperti: 
laporan, video, dan model-model, 
serta membantu mereka saling 
berbagi satu sama lain terkait 
hasil karyanya.
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5. Fase 5 : Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
penyelesaian masalah

Guru membantu siswa untuk 
melakukan refleksi terhadap 
penyelidikannya serta proses-
proses pembelajaran yang telah 
dilaksanakan.

Sumber : Arends (2009)

Menurut Yatim Riyanto (2009: 288), langkah-langkah model PBL

adalah sebagai berikut :

a. Guru memberikan permasalahan kepada peserta didik.
b. Peserta didik dibentuk kelompok kecil, kemudian masing-

masing kelompok tersebut mendiskusikan masalah dengan 
pengetahuan dan keterampilan dasar yang mereka miliki. 
Peserta didik juga membuat rumusan masalah serta 
hipotesisnya.

c. Peserta didik aktif mencari informasi dan data yang 
berhubungan dengan masalah yang telah dirumuskan.

d. Peserta didik rajin berdiskusi dengan kelompoknya untuk 
menyelesaikan masalah yang diberikan dengan melaporkan 
data-data yang telah diperoleh.

e. Kegiatan diskusi penutup dilakukan apabila proses sudah 
memperoleh solusi yang tepat.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan langkah-langkah 

atau sintaks dalam menggunakan model PBL yaitu:

a. Pengenalan masalah kepada siswa berdasarkan materi yang 

diajarkan kepada siswa. 

b. Siswa diorgaisasikan dalam beberapa kelompok untuk melakukan 

diskusi dalam penyelesaian masalah. 

c. Hasil analisis kelompok siswa dipresentasikan kepada kelompok 

siswa yang lain. 

d. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi mengenai hasil 

penyelidikan yang dilakukan oleh siswa.
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6. Kelebihan dan Kekurangan Model PBL

Secara umum terdapat kelebihan serta kekurangan dalam model 

pembelajaran, begitu pula dengan model PBL. Warsono dan Hariyanto 

(2012: 152) mengungkapkan bahwa secara umum kelebihan dan 

kekurangan model PBL antara lain: 

a. Kelebihan model PBL:
1) siswa akan terbiasa menghadapi masalah (problem posing) dan 

merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah, tidak hanya 
terkait dengan pembelajaran di kelas, tetapi juga menghadapi 
masalah dalam kehidupan sehari-hari (real word).

2) memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan 
teman-teman sekelompok kemudian berdiskusi dengan teman-
teman sekelasnya.

3) makin mengakrabkan guru dengan siswa.
4) karena ada kemungkinan suatu masalah harus diselesaikan 

siswa melalui eksperimen hal ini juga akan membiasakan 
siswa dalam menerapkan metode eksperimen.

b. Kekurangan model PBL:
1) tidak banyak guru yang mampu mengantarkan siswa kepada 

pemecahan masalah.
2) seringkali memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang 

panjang.
3) aktivitas siswa yang dilaksanakan di luar sekolah sulit dipantau 

guru.

C. Keterampilan Berfikir Kritis

1. Pengertian Berfikir

Berfikir merupakan aktifitas mental seseorang dalam menentukan 

atau memutuskan suatu sikap yang akan diambil. Dengan berfikir 

seseorang dapat memilih sesuatu hal yang menurutnya benar atau salah, 

baik atau buruk. Bono (1990: 36) mengungkapkan bahwa berfikir adalah 

eksplorasi pengalaman yang dilakukan secara sadar dalam mencapai suatu 

tujuan. Tujuan itu mungkin berbentuk pemahaman, pengambilan 

keputusan, perencanaan, pemecahan masalah, penilaian, tindakan, dan 
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sebagainya. Sementara itu Trianto (2010: 95) menjelaskan bahwa berpikir 

adalah kemampuan untuk menganalisis, mengkritik, dan mencapai 

kesimpulan berdasar pada inferensi atau pertimbangan yang saksama.

Bono (1990: 55) menjelaskan bahwa berfikir merupakan 

keterampilan pelaksanaan yang mendorong kecerdasaan bawaan bekerja.

Terdapat unsur-unsur dalam keterampilan berfikir seseorang. Fogarty 

(dalam Sari 2012: 25), mengidentifikasi unsur-unsur keterampilan berpikir

yaitu  Prediction, Inference, Hypothesize, Conmpare/contrast, Classify, 

Generalize, Prioritize, Evaluate. Menurut Isjoni dan Arif (2008: 164), ada 

empat keterampilan berpikir, yaitu menyelesaikan masalah (problem 

solving), membuat keputusan (decision making), berpikir kritis, dan 

berpikir kreatif. Semuanya bermuara pada keterampilan berpikir tingkat 

tinggi yang meliputi aktivitas seperti analisis, sintesis, dan evaluasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berfikir 

merupakan eksplorasi pengalaman secara sadar dalam hal memahami, 

menilai, memecahkan masalah, pengambilan keputusan, bertindak, 

meyakini, mempercayai dan sebagainya. Terdapat keterampilan berfikir 

tingkat tinggi yaitu menyelesaikan masalah (problem solving), membuat 

keputusan (decision making), berfikir kritis, dan berfikir kreatif.

2. Pengertian Keterampilan Berfikir Kritis

Menurut Dewey (dalam Fisher 2009: 2) berfikir kritis secara esensial 

adalah sebuah proses aktif, proses dimana seseorang memikirkan berbagai 

hal secara lebih mendalam untuk dirinya, mengajukan berbagai pertanyaan 

untuk dirinya, menemukan informasi yang relevan untuk dirinya, 
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ketimbang dengan menerima berbagai hal dari orang lain sebagaian 

besarnya secara pasif.

Menurut Glaser (dalam Fisher 2009: 3) definisi berfikir kritis sebagai 

(1) suatu sikap mau berfikir secara mendalam tentang masalah-masalah 

dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang; (2) 

pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan dan penalaran yang 

logis; dan (3) semacam suatu keterampilan untuk menerapkan metode-

metode tersebut. Berfikir kritis menuntut upaya keras untuk memeriksa 

setiap keyakinan atau pengetahuan asumtif berdasarkan bukti 

pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang diabaikannya.

Definisi dari Glaser mengembangkan gagasan Dewey. Kalimat 

pertama berbicara tentang sikap atau disposisi untuk berfikir dalam-dalam 

tentang berbagai masalah dan mengakui seseorang dapat menerapkan apa 

yang dia namakan sebagai metode-metode pemeriksaan dan penalaran 

yang logis berdasarkan keterampilan yang dimiliki. Glasser mengakui 

berfikir kritis merupakan sebuah keterampilan berfikir tertentu dan bukan 

hanya memiliki keterampilan, tetapi juga merupakan hal ingin 

menggunakan keterampilan itu namun menguasai keterampilan itu 

mungkin juga tidak ingin menggunakannya. Menurut Ennis (dalam Fisher 

2009: 4) berfikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif 

yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau 

dilakukan. Dalam konsepsi Ennis pengambilan keputusan merupakan 

bagian dari berfikir kritis. 
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Menurut Dike (2010: 18-24), kemampuan berpikir kritis (critical 

thinking) adalah mendefinisikan permasalahan, menilai dan mengolah

informasi berhubungan dengan masalah, dan membuat solusi

permasalahan. Menurut Rosyada ( dalam Sari 2012: 23), kemampuan 

berpikir kritis (critical thinking) adalah menghimpun berbagai informasi 

lalu membuat sebuah kesimpulan evaluatif dari berbagai informasi 

tersebut. Inti dari kemampuan berpikir kritis adalah aktif mencari berbagai 

informasi dan sumber, kemudian informasi tersebut dianalisis dengan 

pengetahuan dasar yang telah dimiliki siswa untuk membuat kesimpulan. 

Alur pengembangan berpikir kritis, menurut Kauchak (dalam Sari

2012: 24), dapat dilihat dalam Gambar 1.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berfikir 

kritis merupakan sebuah proses aktif, proses dimana seseorang 

memikirkan berbagai hal secara lebih mendalam, berfokus untuk 

memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan dengan

mendefinisikan permasalahan, menilai dan mengolah informasi 

berhubungan dengan masalah, dan membuat solusi permasalahan.  

Basis Keilmuan

Sikap dan Kecendrungan

Basis Proses

Sikap dan Kecendrungan

Berfikir

Gambar 1. Prosedur Berpikir Kritis menurut Kauchak dalam Dede 
  Rosyada (2004: 170)
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Hasil pengembangan kemampuan berpikir kritis akan meningkatkan 

siswa untuk mampu mengakses informasi dan definisi masalah 

berdasarkan fakta dan data akurat. Selain itu, siswa juga akan mampu 

menyusun dan merumuskan pertanyaan secara tepat, berani 

mengungkapkan ide, gagasan serta menghargai perbedaan pendapat. 

Melalui berpikir kritis siswa akan memiliki kesadaran kognitif sosial dan 

berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat.

3. Indikator Keterampilan Berfikir Kritis

Seseorang dikatakan berfikir kritis dapat dilihat dari beberapa 

indikator. Ennis (dalam Komalasari 2010: 266) membagi indikator 

keterampilan berfikir kritis menjadi lima kelompok, yaitu : (1) 

memberikan penjelasan sederhana (elementary clarification), (2) 

membangun keterampilan dasar (basic support), (3) membuat inferensi 

(inferring), (4) membuat penjelasan lebih lanjut (advanced clarification), 

(5) mengatur strategi dan taktik (strategies and tactics). 

Menurut Dike (2010: 18-24), kemampuan berpikir kritis terdapat 3 

aspek yakni definisi dan klarifikasi masalah, menilai dan mengolah 

informasi berhubungan dengan masalah, solusi masalah / membuat 

kesimpulan dan memecahkan. 

Menurut Dike (2010: 22), aspek dan sub indikator kemampuan 

berpikir kritis adalah sebagai berikut :

1. Definisi dan Klarifikasi Masalah
Aspek ini memiliki beberapa sub indikator antara lain :
a. Mengidentifikasi isu-isu sentral atau pokok-pokok 

masalah.
b. Membandingkan kesamaan dan perbedaan.
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c. Membuat dan merumuskan pertanyaan secara tepat 
(critical question).

2. Menilai Informasi yang Berhubungan dengan Masalah
a. Siswa menemukan sebab-sebab kejadian permasalahan.
b. Siswa mampu menilai dampak atau konsekuensi.
c. Siswa mampu memprediksi konsekuensi lanjut dari 

dampak kejadian.
3. Solusi Masalah/ Membuat Kesimpulan dan memecahkan

a. Siswa mampu menjelaskan permasalahan dan membuat 
kesimpulan sederhana.

b. Siswa merancang sebuah solusi sederhana.
c. Siswa mampu merefleksikan nilai atau sikap dari 

peristiwa.

Penelitian menggunakan indikator kemampuan berpikir kritis 

menurut Dike. Peneliti mengambil tiga aspek kemampuan berpikir kritis 

untuk dijadikan acuan penelitian. Aspek definisi dan klarifikasi masalah, 

peneliti menggunakan sub indikator mengidentifikasi masalah dan 

menyusun pertanyaan sesuai dengan wacana. Aspek menilai informasi 

yang berhubungan dengan masalah, peneliti menggunakan indikator 

menemukan sebab-sebab kejadian peristiwa, menilai dampak kejadian, dan 

memprediksi dampak lanjut. Aspek solusi masalah/ membuat kesimpulan 

peneliti menggunakan indikator merancang solusi berdasarkan masalah. 

Berikut indikator keterampilan berfikir kritis dalam penelitian ini:

a. Mengidentifikasi masalah sesuai dengan wacana/informasi yang 

diberikan

b. Menyusun pertanyaan sesuai dengan wacana/informasi yang diberikan

c. Menemukan sebab-sebab kejadian peristiwa

d. Menilai dampak kejadian

e. Memprediksi dampak lanjut

f. Merancang solusi berdasarkan masalah
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D. Sikap Percaya Diri

1. Pengertian Sikap Percaya Diri

Pengertian sikap (http://id.wikipedia.org) adalah pernyataan evaluatif 

terhadap objek, orang atau peristiwa. Sikap mempunyai tiga komponen 

utama: kesadaran, perasaan, dan perilaku. Menurut Sarnoff (Sarwono 

dalam Hapsary 2012: 1) mengidentifikasikan sikap sebagai kesediaan 

untuk bereaksi (disposition to react) secara positif (favorably) atau secara 

negatif (unfavorably) terhadap obyek – obyek tertentu. D.Krech dan R.S 

Crutchfield (http://www.duniapsikologi.com) berpendapat bahwa sikap 

sebagai organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional, 

emosional, perseptual, dan kognitif mengenai aspek dunia individu.

Sikap percaya diri adalah perasaan memiliki keyakinan yang kuat 

akan potensi dirinya, bahwasannya ia bisa melakukan sesuatu yang positif 

didalam kehidupannya. Keyakinan merupakan pondasi diri seseorang 

dalam menempuh problematika kehidupan. Ibarat pohon, maka keyakinan 

adalah akarnya. Jika akar mencengkram tanah dengan ikatan yang kuat 

maka banyak masalah yang menerpa pohon tersebut bisa teratasi, hujan 

badai pun pohon masih bisa bertahan. Bahkan dapat memberikan 

kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya. Pondasi keyakinan seseorang 

dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas hidup. Semakin 

sering seseorang menyelesaikan berbagai tipe masalah kehidupan, maka 

semakin kuat pondasi keyakinannya.

Tercantum dalam Al qur’an (Ibrahim: 24-26) yang artinya:

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 
perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh 
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dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada 
setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpaman-
perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan 
perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah 
dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak 
sedikitpun. 

Terdapat pendapat dari para ahli mengenai pengetian sikap percaya 

diri. Hakim (2002: 6) mengemukakan bahwa sikap percaya diri merupakan

suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang 

dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk 

bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Menurut Fereira (dalam 

Agustian 2001: 79) seseorang yang memiliki kepercayaan diri, disamping 

mampu untuk mengendalikan dan menjaga keyakinan dirinya, juga akan 

mampu membuat perubahan dilingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi 

dari sikap percaya diri adalah evaluasi diri seseorang sehingga dapat 

meyakini kemampuannya dalam melakukan tindakan untuk mencapai 

tujuan hidup dan kebahagian dirinya. Sikap percaya diri merupakan dasar 

dari motivasi diri untuk berhasil.

2. Indikator Sikap Percaya Diri

Santrock (dalam Setiti 2011: 17) mengemukakan indikator-indikator 

kepercayaan diri sebagai berikut :

No Indikator positif Indikator Negatif
1. Mengarahkan atau 

memerintah orang lain
Memposisikan diri secara 
submisif

2. Menggunakan kualitas suara 
yang disesuaikan dengan 
situasi

Berbicara terlalu keras, tiba-tiba, 
atau dengan nada suara yang 
dogmatis

3. Mengekspresikan pendapat Memberikan alasan-alasan ketika 

Tabel 2. Indikator Sikap Percaya Diri



28

gagal melakukan sesuatu
4. Duduk dengan orang lain 

dalam aktivitas sosial 
Melihat sekeliling untuk 
memonitor orang lain 

5. Bekerja secara koperatif 
dalam kelompok

Membual secara berlebihan 
tentang prestasi, keterampilan, 
dan penampilan fisik

6. Memandang lawan bicara 
ketika mengajak atau diajak 
bicara

Tidak mengekspresikan 
pandangan terutama ketika 
ditanya

7. Menjaga kontak mata selama 
pembicaraan berlangsung

Melakukan sentuhan yang tidak 
sesuai, atau menghindari kontak 
fisik

8. Memulai kontak yang ramah 
dengan orang lain

Menggerakkan tubuh secara 
dramatis, atau tidak sesuai 
konteks

9. Menjaga jarak yang sesuai 
antara diri sendiri dengan 
orang lain

Merendahkan diri sendiri secara 
verbal, depresi

10. Berbicara dengan lancar, 
hanya mengalami sedikit 
keraguan

Merendahkan orang lain dengan 
cara menggoda, memberi nama 
panggilan dan menggosip

Dalam penilaian kompetensi sikap yang dikeluarkan oleh 

Kemendikbud dalam kurikulum 2013 mengutarakan indikator-indikator 

sikap percaya diri siswa yaitu : (1) berani presentasi di depan kelas; (2) 

berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan; (3) berpendapat 

atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu; (4) mampu membuat keputusan

dengan cepat; (5) tidak mudah putus asa/pantang menyerah.

Dalam penelitian ini, indikator-indikator yang akan digunakan 

adalah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud serta mengambil beberapa 

indikator dalam teori Santrock yaitu : (1) memulai kontak yang ramah 

dengan orang lain; (2) menjaga kontak mata selama pembicaraan 

berlangsung; (3) bekerja secara koperatif dalam kelompok.

.
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E. Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang didasari oleh 

tema-tema tertentu. Dalam pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai 

mata pelajaran. Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran pada 

dasarnya merupakan pembelajaran terpadu. Pusat Kurikulum Depdiknas 

(2006:  5) menjelaskan bahwa pembelajaran tematik pada dasarnya adalah 

model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa . Menurut Trianto (2011: 147) istilah 

pembelajaran terpadu sebagai konsep sering dipersamakan dengan 

intergrated teaching and learning, intergrated curriculum approach, a 

coherent curriculum approach. Jadi berdasarkan istilah tersebut, maka 

pembelajaran terpadu pada dasarnya lahir salah satunya dari pola 

pendekatan kurikulum yang terpadu (intergrated curriculum approach). 

Menurut Indrawati (dalam Trianto 2011: 150) secara umum seluruh 

definisi kurikulum terpadu atau kurikulum interdisipliner mencakup:

1. kombinasi mata pelajaran;

2. penekanan pada proyek;

3. sumber diluar buku teks

4. keterkaitan antar konsep;

5. unit-unit tematis sebagai prinsip-prinsip organisasi;

6. jadwal yang flexibel; dan

7. pengelompokkan siswa yang fleksibel
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Menurut Dewey (Beans 1993 dalam Sa’ud dkk 2006: 4) konsep 

pembelajaran terpadu adalah sebagai upaya untuk mengintegrasikan 

perkembangan dan pertumbuhan siswa dan kemampuan pengetahuannya. 

Pembelajaran terpadu adalah pendekatan untuk mengembangkan 

pengetahuan siswa dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan pada 

interaksi dengan lingkungan dan pengalaman kehidupannya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menggunakan tema 

untuk mengkombinasikan/mengaitkan konsep dari beberapa mata 

pelajaran sebagai upaya untuk mengintegrasikan perkembangan dan 

pertumbuhan pengetahuan siswa.

2. Implementasi Pembelajaran Tematik Dalam Kurikulum 2013

Dalam kurikulum 2013 di sekolah dasar tidak lagi mempelajari mata 

pelajaran secara terpisah. Pembelajaran disuguhkan berdasarkan tema yang 

kemudian dikembangkan dengan mengkombinasikan beberapa mata 

pelajaran. Jika sebelumya pembelajaran tematik di sekolah dasar 

diterapkan hanya pada kelas rendah, namun pada kurikulum 2013 

pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar dilaksanakan pada 

semua tingkatan kelas. Kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran 

tematik-integratif. Kemendikbud (2013: 3) mengemukakan bahwa 

pengintegrasian pada pembelajaran tematik dilakukan dalam dua 

hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam 

proses pembelajaran dan integrasi berbagai k o n s e p  d a sa r  ya n g  

b e r k a i t a n .  Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga 
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peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian 

pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik 

seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia.

Dalam Permendikbud No. 67 tahun 2013 dijelaskan bahwa 

pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan kompetensi dasar dari

berbagai mata pelajaran yaitu intra-disipliner, inter-disipliner, multi-

disipliner, dan trans-disipliner. Tematik integratif disusun berdasarkan 

gabungan proses integrasi intra-disipliner, inter-disipliner, multi-disipliner,

dan trans-disipliner sehingga berbeda dengan pengertian tematik seperti 

yang diperkenalkan pada kurikulum sebelumnya. Integrasi intra-disipliner 

dilakukan dengan cara mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan menjadi satu kesatuan yang utuh disetiap mata pelajaran.

Integrasi inter-disipliner dilakukan dengan menggabungkan 

kompetensi kompetensi dasar beberapa matapelajaran agar terkait satu 

dengan yang lainnya, sehingga dapat saling memperkuat, menghindari 

terjadinya tumpang tindih, dan menjaga keselarasan pembelajaran.

Integrasi multi-disipliner dilakukan tanpa menggabungkan kompetensi 

dasar tiap matapelajaran sehingga tiap matapelajaran masih memiliki 

kompetensi dasarnya sendiri. Integrasi trans-disipliner dilakukan dengan 

mengaitkan berbagai matapelajaran yang ada dengan permasalahan-

permasalahan yang dijumpai di sekitarnya sehingga pembelajaran menjadi 

kontekstual. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan 

implementasi pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 melalui 



32

pembelajaran tematik-integratif yang mengintegrasikan sikap, 

keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan 

berbagai k o n s e p  da sa r  ya n g  b e rk a i t a n da r i  b e b e ra p a  

m a ta pe la j a r a n . Pe m b e l a j a r a n  t e m a t i k - integratif memberikan 

makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada berbagai 

tema yang tersedia.

F. Pendekatan Scientific (Ilmiah)

1. Pengertian Pendekatan Scientific

Pendekatan pembelajaran adalah konsep dasar yang mewadahi, 

menginspirasi dan melatarbelakangi pemikiran tentang bagaimana 

metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Menurut 

Komalasari (2011: 54) pendekatan pembelajaran dapat diartikan 

sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu 

proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, 

menginspirasi, menguatkan, dan melatarbelakangi metode 

pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. 

Pembelajaran dengan pendekatan scientific adalah proses 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik 

secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-

tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan 

masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis 
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data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau 

prinsip yang “ditemukan”.

Pendekatan scientific dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami 

berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi

bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada 

informasi searah dari guru. Oleh karena itu kondisi pembelajaran yang 

diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam 

mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi, dan bukan hanya 

diberi tahu (Kemendikbud dalam Sugiyanto, 2013. 

http://www.academia.edu).

Pembelajaran merupakan proses ilmiah. Karena itu Kurikulum 

2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran.

Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, 

para ilmuwan lebih mengedepankan pelararan induktif (inductive 

reasoning) ketimbang penalaran deduktif (deductive reasoning). 

Penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik 

simpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif memandang 

fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan 

secara keseluruhan. Sejatinya, penalaran induktif menempatkan bukti-

bukti spesifik ke dalam relasi idea yang lebih luas. Metode ilmiah 

umumnya menempatkan fenomena unik dengan kajian spesifik dan 

detail untuk kemudian merumuskan simpulan umum. (Kemendikbud, 

2013).
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pendekatan scientific merupakan konsep dasar yang menginspirasi atau 

melatarbelakangi perumusan pendekatan pembelajaran dengan 

menggunakan penalaran induktif yaitu memandang fenomena atau 

situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan

dan menerapkan karakteristik ilmiah, siswa secara aktif mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, mengolah, menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan.

2. Langkah-Langkah Pendekatan Scientific

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern 

dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Menurut

Kemendikbud (2013) pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam 

pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Mengamati
Dalam penyajian pembelajaran, guru dan peserta didik perlu 

memahami apa yang hendak dicatat, melalui kegiatan 
pengamatan. Mengingat peserta didik masih dalam jenjang 
Sekolah Dasar, maka pengamatan akan lebih banyak 
menggunakan media gambar, alat peraga yang sedapat mungkin 
bersifat kontekstual. 

b. Menanya
Guru yang efektif seyogyanya mampu menginspirasi 

peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah 
sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru atau 
siswa bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu 
peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab 
pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong 
asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. 
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c. Menalar
Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis 

atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh 
simpulan berupa pengetahuan. Kemamuan mengelompokkan 
beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk 
kemudian memasukannya menjadi penggalan memori. Selama 
mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman 
tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-
pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan 
berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. 
Proses itu dikenal sebagai asosiasi atau menalar. 

d. Mencoba
Peserta didik pun harus memiliki keterampilan proses untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu 
menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari. 

Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan 
untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan.

e. Mengolah
Tahapan mengolah ini peserta didik  sedapat mungkin 

dikondisikan belajar secara kolaboratif.  Maka  akan menyentuh 
tentang identitas peserta didik terutama jika mereka berhubungan 
atau berinteraksi dengan yang lain atau guru. Dalam situasi 
kolaboratif itu, peserta didik berinteraksi dengan empati, saling 
menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-
masing. Dengan cara semacam ini akan tumbuh rasa aman, 
sehingga memungkinkan peserta didik menghadapi aneka 
perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama.

f.   Menyimpulkan
Kegiatan menyimpulkan merupakan kelanjutan dari 

kegiatan  mengolah, bisa dilakukan bersama-sama dalam satu 
kesatuan kelompok, atau bisa juga dengan dikerjakan sendiri 
setelah mendengarkan hasil kegiatan mengolah informasi.

g. Menyajikan dan mengkomunikasikan
Peserta didik harus dapat menyajikan mengkomunikasikan 

hasil pekerjaan yang telah disusun baik secara bersama-sama 
dalam kelompok dan atau secara individu dari hasil kesimpulan 
yang telah dibuat bersama. Kegiatan mengkomunikasikan ini 
dapat diberikan klarifikasi oleh guru agar supaya peserta didik 
akan mengetahui secara benar apakah jawaban yang telah
dikerjakan sudah benar atau ada yang harus diperbaiki.

Pembelajaran Scientific dalam proses pembelajarannya menyentuh 

tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, meliputi:
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a. Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar 
agar peserta didik “tahu mengapa.” 

b. Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi 
ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. 

c. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi 
ajar agar peserta didik “tahu apa.” 

d. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara 
kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft skills) dan 
manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup 
secara layak (hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek 
kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (kemendikbud
2013).

G. Penilaian Autentik

1. Pengertian Penilaian Autentik

Dalam kegiatan pembelajaran tentunya sangat diperlukan penilaian, 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran di kelas. Menurut Komalasari (2011: 146) istilah 

penilaian (assessment) dalam pendidikan adalah merupakan proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil 

belajar peserta didik. Kegiatan mengumpulkann informasi sebagai bukti 

untuk dijadikan dasra menetapkan terjadinya perubahan dan derajat 

perubahan yang telah dicapai sebagai hasil belajar peserta didik.

Johnson (dalam Komalasari, 2011: 148) mengemukakan bahwa 

penilaian autentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi 

atau konteks “dunia nyata”, yang memerlukan berbagai macam 

pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan 

bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. 

Dengan kata lain, assessment autentik memonitor dan mengukur 
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kemampuan siswa dalam bermacam-macam kemungkinan pemecahan 

masalah yang dihadapi dalam situasi atau konteks dunia nyata.

Menurut Mueller (dalam Nurgiyantoro, 2011: 23), penilaian autentik 

merupakan suatu bentuk tugas yang mengehendaki pembelajar untuk 

menunjukkan kinerja di dunia nyata secara bermakna yang merupakan 

penerapan esensi pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan menurut 

Stiggins (dalam Nurgiyantoro, 2011: 23), penilaian autentik merupakan 

penilaian kinerja (performansi) yang meminta pembelajar untuk 

mendemonstrasikan keterampilan dan kompetensi tertentu yang 

merupakan penerapan pengetahuan yang dikuasainya.

Dalam suatu proses pembelajaran, penilaian autentik mengukur, 

memonitor, dan menilai semua aspek hasil belajar (yang tercakup dalam 

domain kognitif, afektif, dan psikomotor), baik yang tampak sebagai hasil 

akhir dari suatu proses pembelajaran maupun berupa perubahan dan 

perkembangan aktivitas, dan perolehan belajar selama proses 

pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas (Komalasari, 2011: 148)

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa penilaian autentik adalah suatu bentuk penilaian 

belajar yang menilai semua aspek hasil belajar yang mencakup domain 

kognitif, afektif, dan psikomotor yang tampak sebagai hasil akhir dari 

suatu proses pembelajaran.

2. Fungsi dan Manfaat Penilaian Autentik

Menurut Thorndike dan Hagen (dalam Komalasari, 2011: 149) 

fungsi dan manfaat penilaian dalam pendidikan diarahkan kepada 

.
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keputusan-keputusan yang menyangkut (a) pengajaran, (b) hasil belajar, 

(c) diagnosis dan usaha perbaiakan, (d) penempatan, (e) seleksi, (f) 

bimbingan dan konseling, (g) kurikulum, dan (h) penilaian kelembagaan.

Merujuk pada pendapat tersebut, Depdiknas (dalam Komalasari, 

2011: 149-150) menjabarkan lebih lanjut fungsi penilaian autentik sebagai 

berikut:

a. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah 
menguasai suatu kompetensi;

b. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu 
peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat 
keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan 
program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan 
(sebagai bimbingan);

c. Menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang 
bisa dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang 
membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu 
mengikuti remedial atau pengayaan;

d. Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran 
yang sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran 
berikutnya;

e. Sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang 
kemajuan perkembangan peserta didik.

Kemudian manfaat dari penilaian autentik (Komalasari, 2011: 150) 

yaitu guru memanfaatkan hasil penilaian autentik untuk hal-hal berikut:

a. Mengetahui tingkta pencapaian kompetensi selama dan setelah 
proses pembelajaran berlangsung;

b. Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui 
kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian 
kompetensi;

c. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang 
dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan 
remedial;

d. Umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, 
kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan;

e. Memberikan pilihan alternatif kepada guru;
f.   Memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah 

tentang efektivitas pendidikan;
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g. Memberi umpan balik bagi pengambil kebijakan (Diknas Daerah) 
dalam mempertimbangkan konsep penilaian kelas yang 
digunakan.

3. Prinsip-Prinsip Penilaian Autentik

Dalam melakukan penilaian autentik hendaknya memperhatikan 

beberapa prinsip penting. Komalasari (2011: 151) menyatakan prinsip-

prinsip yang dimaksud adalah:

a. Validitas
Validitas berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan 

menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi.
b. Reliabilitas

Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi (keajegan) hasil 
penilaian. Penilaian yang reliabel (ajeg) memungkinkan 
perbandingan yang reliabel dan menjamin konsistensi.

c. Menyeluruh
Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh mencakup 

seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar 
(kognitif, afektif, dan psikomotor).

d. Berkesinambungan
Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap dan terus-

menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi 
peserta didik dalam kurun waktu tertentu.

e. Objektif
Penilaian harus dilaksanakan secara objektif, maka 

penilaian harus adil, terencana, dan menerapkan kriteria yang 
jelas dalam pemberian skor.

f.Mendidik
Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk 

memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran bagi guru, 
meningkatkan kualitas belajar dan membina peserta didik agar 
tumbuh dan berkembang secara optimal.

4. Langkah-Langkah Penilaian Autentik

Sebagai sebuah proses, penilaian autentik dilakukan melalui 

langkah-langkah perencanaan, tahap penyusunan alat penilaian, tahap 

pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan 

pencapaian hasil belajar peserta didik, tahap pengolahan, dan tahap 
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penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik (Komalasari, 

2011: 148-149).

Komalasari (2011: 149) menjelaskan bahwa teknik penilaian 

autentik dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penilaian unjuk 

kerja (performance), penilaian tertulis (paper and pencil test) atau lisan, 

penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil 

kerja/ karya peserta didik (portofolio), dan penilaian diri. Stiggins (dalam 

Komalasari, 2011: 149) mengemukakan empat jenis assessment dasar 

yaitu: 

a. Selected Response Assessment, termasuk ke dalamnya pilihan 
ganda, benar-salah, menjodohkan atau mencocokkan, dan isian 
singkat;

b. Essay Assessment, dalam assessment ini siswa diberikan beberapa 
persoalan kompleks yang menuntut jawaban tertulis berupa 
paparan dari solusi terhadap persoalan tersebut;

c. Performance Assessment, merupakan pengukuran langsung 
terhadap prestasi yang ditunjukkan siswa dalam proses 
pembelajaran terutama didasarkan pada kegiatan observasi dan 
evaluasi terhadap proses di mana suatu keterampilan, sikap, dan 
produk ditunjukkan oleh siswa;

d. Personal Communication Assessment, termasuk ke dalamnya 
adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru selama 
pembelajaran, wawancara, perbincangan, percakapan, dan diskusi 
yang menuntut munculnya keterampilan siswa dalam 
mengemukakan jawaban/gagasan.

H. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian pustaka di atas dirumuskan hipotesis tindakan 

sebagai berikut: Apabila dalam pembelajaran tematik menerapkan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan langkah-langkah 

yang tepat, maka akan meningkatkan sikap percaya diri dan keterampilan 

berfikir kritis siswa kelas IV Sulaiman SD Muhammadiyah Metro Pusat.


