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ABSTRAK

PERBANDINGAN KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS SISWA YANG
PEMBELAJARANNYA MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN BERBASIS

MASALAH DAN SCAFFOLDING DENGAN MEMPERTIMBANGKAN
JENIS PENUGASAN

Oleh

DRAJAT KUNCORO

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya kemampuan berfikir kritis siswa dalam

pembelajaran IPS pada kelas VIII di MTsN 1 Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui kemampuan berfikir kritis siswa yang pembelajarannya menggunakan

metode pembelajaran berdasarkan masalah dibandingkan dengan metode scaffolding dengan

mempertimbangkan jenis penugasan proyek dan portofolio. Metode penelitian yang

digunakan adalah quasi eksperimen desain faktorial 2 x 2. Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui tes tulis pilihan jamak untuk menguji kemampuan berfikir kritis, teknik

analisis data menggunakan analisis varian 2 arah dan uji t. Penelitian dilakukan terhadap dua

kelas sampel kelas VIII B dan D yang dipilih melalui teknik cluster random sampling. Hasil

penelitian menunjukkan (1) kemampuan berfikir kritis siswa yang pembelajarannya

menggunakan metode scaffolding berbeda dibandingkan dengan siswa yang diajarkan

menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. (2) kemampuan berfikir kritis siswa

yang diberikan penugasan proyek berbeda dibandingkan dengan siswa yang diberikan

penugasan portofolio. (3) ada interaksi antara metode pembelajaran dengan bentuk

penugasan.(4) Keterampilan berfikir kritis siswa yang diberi penugasan proyek lebih tinggi

daripada siswa yang diberi penugasan portofolio. (5) kemampuan berfikir kritis siswa yang

diajarkan menggunakan pembelajaran berbasis masalah lebih rendah daripada siswa yang



diajarkan menggunakan metode scaffolding untuk siswa yang diberi penugasan portofolio.

(6) kemampuan berfikir kritis siswa yang diberi penugasan proyek lebih tinggi daripada siswa

yang diberi penugasan portofolio untuk siswa yang ajarkan menggunakan metode berbasis

masalah. (7) kemampuan berfikir kritis siswa yang diberi penugasan proyek lebih rendah

daripada siswa yang diberi penugasan portofolio untuk siswa yang diajar dengan metode

scaffolding.

Kata kunci: kemampuan berfikir krtis, pembelajaran berbasis masalah, scaffolding, jenis
penugasan.



ABSTRACT

COMPARISON OF  STUDENTS’ CRITICAL THINGKING  SKILLS  LEARNING
USING PROBLEM-BASED LEARNING AND SCAFFOLDING METHODS BY

CONSIDERING  THE TYPE OF ASSIGNMENT

The problem in this research is the low of critical thinking ability of student in learning

process of IPS in class VIII in MTsN 1 Lampung Selatan. To solve this problem, efforts are

made through the application of problem based learning method and scaffolding method by

considering the type of assignment (project and portfolio) as moderator variable. This

research is a quasi experimental research using 2 x 2 factorial design, the instrument used is

multiple choice test, with data analysis using two way variance analysis and t test. The

approach used is comparative to two selected sample classes with cluster random sampling

method. The results showed (1) the critical thinking ability of the students whose learning

using different scaffolding method compared with the students taught using problem-based

learning method. (2) students' critical thinking skills given different project assignments

compared to students given portfolio assignments. (3) there is an interaction between the

learning method and the assignment form (4) The critical thinking skills of the students who

are assigned the project are higher than the students assigned the portfolio. (5) students'

critical thinking skills taught using problem-based learning are lower than students taught

using scaffolding methods for students assigned portfolio assignments. (6) students' critical

thinking skills given project assignments are higher than those assigned to portfolio

assignments for students who teach using problem-based methods. (7) students' critical

thinking skills given project assignments are lower than those assigned to portfolio

assignments for students taught by scaffolding methods.

Key Word: critical thinking ability, problem based learning, scaffolding, type of assignment.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Upaya peningkatan kualitas sumber daya bangsa Indonesia dapat ditempuh melalui

berbagai bentuk pendidikan serta pelatihan. Melalui pendidikan, potensi yang terdapat pada

diri siswa akan berkembang sehingga bermanfaat bagi kehidupannya di tengah masyarakat.

Potensi siswa dapat dikembangkan antara lain melalui pendidikan ilmu pengetahuan sosial

(IPS), hal ini tidak terlepas dari tujuan pendidikan IPS yang mengarah pada pengembangan

potensi keterampilan berfikir, keterampilan sosial serta tumbuhnya kesadaran untuk mampu

bersaing baik dalam skala lokal, nasional maupun global.

Keterampilan berfikir yang diharapkan dapat muncul pada diri siswa adalah

keterampilan berfikir kritis. Sebagaimana dikemukakan Supardan (2015: 61), bahwa tujuan

mata pelajaran IPS secara eksplisit telah ditetapkan dalam kurikulum tingkat satuan

pendidikan (KTSP) 2006, sebagai berikut: 1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan

dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, 2) memiliki kemampuan dasar untuk

berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan

dalam kehidupan sosial, 3) memiliki komimen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan

kemanusiaan, 4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan  berkompetisi dalam

masyarakat yang majemuk ditingkat lokal, nasional, dan global. Sehingga melalui pendidikan

IPS para siswa akan memiliki tidak saja pengetahuan tentang IPS melainkan juga berbagai

keterampilan yang salah satunya adalah kemampuan berfikir kritis.

Berfikir kritis merupakan proses berfikir yang reflektif, fokus dan terarah dalam

upaya memutuskan sesuatu yang akan dipercayai atau dilakukan, sebagaimana Ennis (2011:

1) mengemukakan: Critical thinking is reasonable and reflective thinking focused on
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deciding what to believe or do. Angelo (1995: 6), mengemukakan indikator berpikir kritis

meliputi: 1) keterampilan menganalisis, 2) keterampilan mensintesis, 3) keterampilan

mengenal dan memecahkan masalah, 4) keterampilan menyimpulkan, 5) keterampilan

mengevaluasi atau menilai, 6) mampu  mengambil keputusan.

Selanjutya Facione (1990: 60) menambahkan ketrampilan berfikir kritis juga meliputi

kemampuan: 1) interprestasi meliputi kemampuan mengkatagorikan, menguraikan dan

mengklarifikasi makna, 2) analisis meliputi menguji ide, mengidentifikasi pendapat,

menganalisis pendapat, 3) evaluasi meliputi menilai tuntutan, menilai pendapat, 4)

menyimpulkan meliputi menanyakan fakta, menduga beberapa pilihan, menggambarkan

kesimpulan 5) menjelaskan meliputi menyatakan hasil, memberikan alasan, menampilkan

atau menyampaikan pendapat, 6) mengatur diri  meliputi memeriksa diri, mengkoreksi diri

Berdasarkan pengamatan dari praktik pembelajaran selama ini di MTsN 1 Lampung

Selatan, maka permasalahan yang ditemukan adalah walaupun kurikulum 2013 telah

digunakan namun kondisi proses pembelajaran IPS masih terpusat pada guru (teacher

centered) dengan proses pembelajaran yang tidak memiliki banyak variasi metode

pembelajaran. Keadaan tersebut mengakibatkan siswa tidak memiliki kemampuan untuk

berfikir secara kritis pada setiap aspek dari keterampilan menganalisis, mensintesis, mengenal

dan memecahkan masalah, menyimpulkan, mengevaluasi serta menilai dan mengambil

keputusan. Keadaan ini menciptakan terjadinya kesenjangan antara materi pelajaran yang di

peroleh  siswa dengan kenyataan sosial yang seharusnya dapat memberikan rmakna bagi

siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan sosial mereka.

Pengamatan yang telah dilakukan terhadap kemampuan berfikir kritis melalui soal

kepada siswa MTsN 1 Lampung Selatan berdasarkan indikator Angelo, memperlihatkan

banyak siswa yang belum mampu mengembangkan kemampuan berfikir kritis. Sebagaimana
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diuraikan berikut: aspek menganalisis yang meliputi mengilustrasikan dan mengidentifikasi,

siswa diberikan pertanyaan:

4) lembaga sosial
Jawaban yang benar adalah ....
a. 1,2 dan 3
b. 1 dan 3
c. 2 dan 4
d. 4 saja

Melalui pertanyaan tersebut siswa di minta untuk dapat menentukan. Pertanyaan tersebut

hanya mampu di jawab oleh 5 orang siswa dari 44 siswa. Selanjutnya pada aspek

keterampilan mensintesis (menghubungkan, mengorganisasikan, menyusun), siswa diberikan

pertanyaan :

Jawaban yang benar adalah:
a. 1,2 dan 3
b. 1 dan 3
c. 2 dan 4
d. 4 saja

Melalui pertanyaan tersebut, siswa di minta untuk berfikir kritis melalui sintesa,

menggolongkan. Pertanyaan tersebut hanya mampu di jawab oleh 2 orang dari 44 siswa.

Untuk aspek keterampilan mengenal dan memecahkan masalah, siswa diberikan pertanyaan:

Jawaban yang benar adalah:

Berikut ini yang merupakan syarat interaksi sosial, yaitu:
1) kontak
2) sosialisasi
3) komunikasi

Berikut ini yang merupakan interaksi sosial bersifat asosiatif, adalah:
1) perpaduan dua hal yang berbeda tetapi tidak menghilangkan ciri khas masing-

masing
2) pertandingan persahabatan antara liga sepakbola
3) bergabungnya dua lembaga sosial atau lebih
4) keseimbangan antara individu dengan kelompok

Bedakanlah dua hal yang menjadi akulturasi budaya dalam bangunan candi
borobudur antara budaya asli nenek moyang bangsa Indonesia dan budaya dari India,
berikut ini:

1) menhir berundak
2) Buddha
3) Hindu
4) punden berundak
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a. 1,2 dan 3
b. 1 dan 3
c. 2 dan 4
d. 4 saja

Melalui pertanyaan tersebut, siswa di minta untuk berfikir kritis mengenali fakta yang terjadi

di lingkungan budaya. Pertanyaan tersebut hanya mampu di jawab oleh 5 dari 44 orang siswa.

Selanjutnya untuk keterampilan menyimpulkan, siswa diberikan pertanyaan berikut:

4. akomodasi
Jawaban yang benar adalah:
a. 1,2 dan 3
b. 1 dan 3
c. 2 dan 4
d. 4 saja

Melalui pertanyaan tersebut siswa di minta untuk berfikir kritis pada aspek menyimpulkan

suatu permasalahan.dari 44  siswa hanya 3 orang yang dapat menjawab pertanyaan tersebut

Kemudian untuk keterampilan berfikir kritis dalam hal mengevaluasi atau menilai, siswa

diberikan pertanyaan berikut:

4) siaran langsung debat calon presiden berjalan dengan tegang
Jawaban yang benar adalah:
a. 1,2 dan 3
b. 1 dan 3
c. 2 dan 4
d. 4 saja

Melalui pertanyaan tersebut siswa di minta untuk mensitesis suatu contoh peristiwa tentang

bentuk persaingan budaya. Dari 44 siswa hanya 4 siswa yang mampu memberikan penilaian

Amir mampu menyesuaikakn dirinya dengan nilai dan norma yang berlaku di sekolah.
Keadaan tersebut merupakan salah satu pengertian dari:

1. kerjasama
2. sosialisasi
3. akulturasi

Berikut ini yang tergolong pada persaingan budaya adalah ...
1) film dari India mengalahkan sinetron buatan Indonesia
2) remaja saat ini lebih menyukai instagram daripada facebook
3) acara opera van java mulai ditinggalkan penonton karena munculnya acara

dangdut academy
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terhadap pertanyaan tersebut. Selanjutnya pada aspek mengambil keputusan siswa di berikan

pertanyaan sebagai berikut:

Jawaban yang benar adalah:
a. 1,2 dan 3
b. 1 dan 3
c. 2 dan 4
d. 4 saja

Melalui pertanyaan ini siswa di minta untuk mengambil keputusan tentang bentuk upaya

mengatasi konflik melalui mediasi dan ajudikasi. Dari 44 siswa sebanyak 40 siswa masih

belum mampu menjawab pertanyaan tersebut.

Sehingga bila di uraikan dalam bentuk tabel, maka kemampuan berfikir kritis siswa

tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Kemampuan Berfikir Kritis Siswa Kelas VIII pada Pelajaran IPS di MTsN 1 Lampung

Selatan

No Aspek Keterampilan Berfikir Kritis Fakta
1

2

3

Keterampilan menganalisis (mengilustrasikan,
mengidentifikasi)

Keterampilan mensitesis (menghubungkan,
mengorganisasikan, menyusun)

Keterampilan mengenal dan memecahkan

Hanya 3 orang dari  44 siswa yang
mampu memberikan ilustrasi atau
mengidentifikasi hasil suatu
pengamatan terhadap lingkungan
Hanya 2 orang dari 44 siswa yang
mampu menghubungkan,
mengorganisasikan dan menyusun
pernyataan baru dari hasil pengamatan
yang telah dilakukan
Hanya 5 orang dari 44 siswa yang

Konflik antar suku yang terjadi di sebuah desa pada awalnya disebabkan oleh oknum
pemuda dari suku tertentu yang mengganggu pemudi dari suku lain. Konflik tersebut
akhirnya dapat di selesaikan, para tokoh masyarakat dan tokoh adat dipertemukan
oleh pemerintah untuk berdamai. Selanjutnya oknum pemuda yang mengganggu di
serahkan kepada pihak kepolisian untuk kemudian akan di adili dalam persidangan.
Apakah bentuk upaya mengatasi konflik yang tersebut?

1) konsiliasi
2) mediasi
3) ajudikasi
4) akulturasi
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4

5

6

masalah

Keterampilan menyimpulkan

Keterampilan mengevaluasi atau menilai

Keterampilan mengambil keputusan

mampu mengenali, memecahkan
masalah serta menghubungkan antara
fakta dengan teori
Hanya 3 orang dari 44 siswa siswa yang
mampu memberikan kesimpulan dan
pendapat dari hasil pengamatan
Sebanyak 40 Siswa masih bingung
dalam memberikan kritik dan menilai
hasil pengamatan
Sebanyak 43 Siswa belum mampu
mengambil keputusan dan memberikan
alternatif pemecahan masalah

Sumber: data primer

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa ketrampilan berfikir kritis siswa MTsN 1

Lampung Selatan belum memperlihatkan keterampilan sesuai yang diharapkan berdasarkan

indikator yang dikemukakan Angelo. Fakta tersebut di duga terjadi karena penerapan metode

pembelajaran belum dilakukan secara maksimal, serta belum mengembangkan pendekatan

ilmiah (scientific approach) sesuai kurikulum 2013 yang lebih menekankan pada siswa

sebagai pusat kegiatan belajar (student centered) sehingga kemampun berfikir kritis siswa

tidak terasah. Proses pembelajaran IPS idealnya mampu mengakomodasi pendekatan ilmiah

dalam kurikulum 2013 yang mencakup komponen; mengamati (observing), menanya

(questioning), mencoba (experimenting), menalar (associating), membuat jejaring atau

mengkomunikasikan (networking).

Metode pembelajaran yang mendukung peningkatan kemampuan berfikir kritis siswa

serta membangun suatu konsep pengetahuan melalui pengalaman belajar antara lain adalah

metode pembelajaran berdasarkan masalah (problem based learning) dan metode Scaffolding.

Metode pembelajaran berdasarkan masalah (problem based learning) yang menekankan pada

proses berfikir secara kritis dan analitis. Melalui pembelajaran berdasarkan masalah, siswa

dapat melatih keterampilannya mengembangkan kemampuan berfikir kritis, berusaha

melakukan penyelidikan, mengidentifikasi permasalahan hingga berusaha mencari solusi dan

menyimpulkan. Sebagaimana dikemukakan Amir (2009: 49) sebagai berikut:
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Dengan pembelajaran berbasis masalah yang dilakukan dalam kelompok, pembelajar
diharapkan mendapatkan lebih banyak kecakapan. Mulai dari kecakapan memecahkan
masalah (problem solving skills), kecakapan berfikir kritis (critical thingking skills),
kecakapan bekerja dalam kelompok (team work skills), kecakapan interpersonal dan
komunikasi (interpersonal and communication skills), serta kecakapan pencarian dan
pengolahan informasi (search and manage information).

Adapun metode scaffolding sejalan dengan bentuk pembelajaran berkelompok dalam

upaya memecahkan suatu permasalahan melalui  membangun pengetahuan secara sedikit

demi sedikit untuk selanjutnya diperluas dalam uatu konteks tertentu sehingga siswa mampu

menghubungkan serta mengasimilasikan pengetahuan dan kecakapan yang telah di peroleh

sebelumnya dengan pengetahuan serta kecakapan baru sehingga akan di peroleh

perkembangan melalui konstruktivisme sosial sebagaimana dikemukakan oleh Vygotsky.

Terdapat beberapa kecakapan yang dapat diperoleh melalui pembelajaran

menggunakan metode pemecahan masalah dan konstruktivisme sosial melalui scaffolding.

Menurut Sani (2013: 21) dalam konstruktivisme sosial pengetahuan dibangun oleh siswa

sendiri dan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan

murid sendiri untuk menalar. Siswa aktif mengonstruksi sendiri secara terus menerus

sehingga terjadi perubahan konsep ilmiah. Keaktifan murid untuk menalar akan mendukung

lahirnya proes berfikir kritis terhadap fenomena yang diperoleh dari hasil pengamatan

Kegiatan yang berpusat pada siswa akan menjadi umpan balik bagi siswa karena

siswa juga belajar melalui sebuah proses kegiatan sehingga akan menunbuhkan ketrampilan

berfikir kritis. Upaya menumbuhkan ketrampilan berfikir kritis dapat muncul melalui upaya

menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok sehingga metode berbentuk

cooperative learning akan membantu siswa untuk dapat saling membantu dan menunjang

dalam proses pembelajaran. Teori Vygostky digunakan untuk menunjang pembelajaran

kooperatif. Menurut Vygostky (dalam al-Tabany, 2014: 145)  siswa belajar melalui interaksi

dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Sehingga dalam pembelajaran
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berdasarkan konstruktivisme sosial guru berperan membimbing siswa menuju pengalaman

belajar yang lebih kompleks.

Model konstruktivisme sosial di sekolah dapat dilakukan melalui penerapan metode

scaffolding melalui Zona of proximal development (ZPD). Menurut Vygotsky, Zona of

proximal development (ZPD) merupakan daerah antar tingkat perkembangan yang diartikan

sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman

sebaya yang lebih mampu (al-Tabany, 2014: 38). Dalam hal ini, perkembangan kognitif

siswa ditandai dengan membandingkan kemampuan berfikir kritis siswa  melalui penugasan

dengan cara siswa mendapat bantuan, bimbingan, dorongan maupun motivasi (scaffolding).

Adapun penugasan dalam proses pembelajaran akan membantu siswa untuk lebih

memahami materi yang di ajarkan. Jenis penugasan yang menunjang tersebut di antaranya

adalah proyek dan portofolio. Wena (2009: 43) mengemukakan, proyek adalah bentuk kerja

yang di dalamnya memuat tugas yang kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan

permasalahan yang sangat menantang, menuntut siswa merancang, memecahkan masalah,

membuat keputusan, melakukan investigasi, dan memberikan kesempatan kepada peserta

didik untuk bekerja mandiri.

Sedangkan portofolio menurut al-Tabany (2014: 285) bahwa portofolio merupakan

koleksi dari bukti-bukti kemajuan siswa atau kelompok siswa, bukti prestasi, keterampilan,

dan sikap siswa yang terbaik atau yang paling berarti. Bukti tersebut bisa berupa bukti yang

lama maupun yang baru yang dapat mengungkap kemauan belajar siswa.

Upaya yang diperlukan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis kurikulum

2013 di MTsN 1 Lampung Selatan adalah perlunya perubahan proses pembelajaran yang

lebih berfokus pada siswa dan peningkatan peran guru dalam pembelajaran IPS melalui

model pembelajaran yang dinamis dan merangsang keterampilan berfikir kritis siswa, antara

lain melalui model pembelajaran berdasarkan masalah dan scaffolding, sehingga mampu
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mengeksplorasi siswa dalam memahami dan membentuk keterampilan berfikir kritis yang

lebih baik. Kesamaan dalam cara mengajar dan penugasan yang dilakukan guru dalam

pembelajaran IPS pada akhirnya membentuk adanya tinggi dan rendahnya kemampuan siswa

terutama pada kelompok-kelompok kelas tertentu yang diajarkan oleh guru tertentu berupa

kemampuan berfikir kritis yang belum berkembang secara maksimal. Bentuk penugasan juga

diduga berpengaruh terhadap keterampilan berfikir kritis siswa, karena penugasan akan

menentukan intensitas aktivitas belajar.

Bentuk penugasan yang mampu mengungkapkan proses kegiatan ilmiah yang telah

dilakukan siswa antara lain melalui penugasan proyek dan penugasan portofolio. Penugasan

proyek merupakan pendekatan pendidikan yang berfokus pada kreativitas berfikir,

pemecahan masalah melalui interaksi antara peserta didik dengan kawan sebaya dalam

menciptakan serta menggunakan pengetahuan yang baru. Sebagaimana diungkapkan Wena

(2009: 43) bahwa kerja proyek merupakan bentuk kerja yang di dalamnya memuat tugas

yang kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang

dan menuntut peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan,

melakukan investigasi, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja

secara mandiri. Karakteristik penugasan proyek sejalan dengan paham pembelajaran

konstruktivis dimana siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui suatu

pengalaman belajar. Penugasan juga dapat diberikan kepada siswa dalam bentuk portofolio.

Kementerian Pendidikan Nasional (2004: 3) memberikan pengertian portofolio sebagai

instrumen penilaian yang difokuskan pada dokumen tentang kerja siswa yang produktif.

Penugasan portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa yang memperlihatkan

perkembangan belajar selama mengikuti suatu program pembelajaran.

Tugas siswa yang dikumpulkan dalam portofolio dapat memperlihatkan sejauhmana

siswa mampu mengkonstruksikan dan merefleksikan suatu tugas melalui mengkoleksi atau
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mengumpulkan bahan sesuai tujuan yang akan dikonstruksi siswa yang hasilnya dapat dinilai

dan diberikan komentar oleh guru. Sehingga penugasan portofolio dapat membantu siswa

untuk membangun ketrampilan berfikir kritis dan menjadi umpan balik bagi siswa dalam

membangun suatu pemahaman.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti

perbandingan kemampuan berfikir kritis siswa yang pembelajarannya menggunakan metode

pembelajaran berbasis masalah dan scaffolding dengan mempertimbangkan jenis penugasan

pada pelajaran IPS kelas VIII MTsN 1 Lampung Selatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, beberapa masalah yang dapat

diidentifikasikan meliputi:

1. guru belum memahami perbedaan karakteristik belajar siswa

2. guru belum memahami karakteristik proses pembelajaran yang ilmiah dalam

kurikulum 2013.

3. pembelajaran IPS di MTsN 1 Lampung Selatan belum meningkatkan kemampuan

berfikir kritis siswa hal ini berdampak pada rendahya hasil belajar siswa.

4. jenis penugasan yang diberikan kepada siswa belum mampu mengungkap ketrampilan

berfikir kritis berdasarkan pendekatan saintifik.

5. bentuk penugasan tidak merangsang siswa untuk aktif melakukan pengamatan yang

saintifik

6. penugasan siswa tiodak terekam secara sistematis sehingga tidak mampu membantu

untuk melihat perkembangan belajar siswa.

7. proses pembelajaran di MTsN 1 Lampung Selatan belum menggunakan metode

pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik terutama metode pembelajaran

berbasis masalah dan scaffolding.
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8. kegiatan pembelajaran IPS berjalan dengan tidak efisien dan kurang menarik.

9. keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran masih kurang karena siswa secara pasif

menerima materi pembelajaran dari guru.

10. siswa belum mampu berfikir kritis menghubungkan apa yang mereka  dapat di kelas

dengan kehidupan nyata.

11. guru kurang mengetahui tentang model pembelajaran yang tepat.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini

dibatasi pada perbandingan kemampuan berfikir kritis siswa yang pembelajarannya

menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah dan scaffolding dengan

mempertimbangkan jenis penugasan yang berupa portofolio dan proyek pada pelajaran IPS

kelas VIII MTsN 1 Lampung Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1) apakah ada perbedaan kemampuan berfikir kritis antara siswa yang diajarkan

menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah dengan siswa yang diajarkan

menggunakan metode scaffolding ?

2) apakah ada perbedaan kemampuan berfikir kritis antara siswa yang diberikan bentuk

penugasan proyek dengan siswa yang diberi penugasan portofolio ?

3) apakah ada pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dengan bentuk penugasan

terhadap berfikir kritis?
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4) apakah kemampuan berfikir kritis siswa yang diajarkan menggunakan metode

pembelajaran berbasis masalah lebih baik dibandingkan dengan metode scaffolding

pada siswa yang diberi penugasan proyek?

5) apakah kemampuan berfikir kritis siswa yang diajarkan menggunakan metode

pembelajaran berbasis masalah lebih rendah dibandingkan dengan metode scaffolding

pada siswa yang diberi penugasan portofolio?

6) apakah kemampuan berfikir kritis siswa yang diberi penugasan proyek lebih baik

dibandingkan penugasan portofolio pada siswa yang diajarkan menggunakan metode

pembelajaran berbasis masalah?

7) apakah kemampuan berfikir kritis siswa yang diberi penugasan proyek lebih rendah

dibandingkan penugasan portofolio pada siswa yang diajarkan menggunakan metode

scaffolding?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1) mengetahui perbedaan kemampuan berfikir kritis siswa yang diajarkan menggunakan

metode pembelajaran berbasis masalah dan siswa yang diajarkan menggunakan

metode scaffolding

2) mengetahui perbedaan kemampuan berfikir kritis siswa yang diberi penugasan proyek

dan yang diberi penugasan portofolio

3) mengetahui pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan bentuk penugasan

terhadap kemampuan berfikir kritis

4) mengetahui efektivitas penggunaan metode pembelajaran berbasis masalah dan

metode scaffolding dalam meningkatkan kemampuan berfikir kritis pada siswa yang

diberi penugasan proyek
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5) mengetahui efektivitas penggunaan metode pembelajaran berbasis masalah dan

metode scaffolding dalam meningkatkan kemampuan berfikir kritis pada siswa yang

penugasan portofolio

6) mengetahui efektifitas dalam meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa yang

diberi penugasan proyek dan portofolio pada siswa yang diajarkan menggunakan

metode pembelajaran berbasis masalah

7) mengetahui efektifitas dalam meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa yang

diberi penugasan proyek dan portofolio pada siswa yang diajarkan menggunakan

metode scaffolding.

1.6 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian dilakukan, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam

hal sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. bagi peneliti: Dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru dalam melaksanakan

poses pembelajaran.

b. bagi siswa:  Dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis melalui metode pembelajaran

berbasis masalah dan scaffolding dengan mempertimbangkan penugasan pada siswa MTsN 1

Lampung Selatan.

c. bagi guru: Dapat meningkatkan pengetahuan tetang metode pembelajaran berbasis masalah

dan metode scaffolding dengan mempertimbangkan penugasan sehingga bermanfaat terhadap

kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa.

d. bagi sekolah: Dapat menjadi alternatif dalam penggunaan model pembelajaran IPS serta

untuk menumbuhkan kesadaran terhadap proses pembelajaran yang aktif.



14

2. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi, menambah pengetahuan dan wawasan serta bahan terapan

ilmu metode pembelajaran khususnya pembelajaran berbasis masalah dan metode scaffolding

berdasarkan penugasan bagi siswa MTsN 1 Lampung Selatan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup ilmu pengetahuan IPS dalam penelitian ini adalah, IPS sebagai inkuiri

reflektif (as reflective inquiry) dan sebagai ilmu-ilmu sosial (as social science). yaitu

metode pembelajaran dalam pendidikan IPS yang memberikan refleksi bagi siswa

melalui proses penyelidikan.

2. Ruang lingkup obyek penelitian ini adalah perbandingan antara kemampuan berfikir

kritis siswa yang pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran berbasis

masalah dan scaffolding berdasarkan penugasan proyek dan portofolio.

3. Ruang lingkup subyek penelitian adalah siswa kelas VIII

4. Ruang lingkup tempat penelitian adalah MTsN 1 Lampung Selatan.

5. Ruang lingkup kajian adalah pendidikan IPS yaitu kajian terpadu tentang ilmu sosial

yang dikemas secara sosial psikologis untuk tujuan pendidikan khususnya dalam

upaya membangun keterampilan berfikir kritis siswa.



II.TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Berfikir Kritis

Kemampuan berfikir dalam pembelajaran IPS yang dapat dikembangkan pada siswa

salahsatunya adalah berfikir kritis.  Berfikir kritis merupakan proses berfikir yang reflektif,

fokus dan terarah dalam upaya memutuskan sesuatu yang akan dipercayai atau dilakukan,

sebagaimana Ennis (2011: 1) mengenukakan, Critical thinking is reasonable and reflective

thinking focused on deciding what to believe or do. Berfikir kritis dilakukan ketika seseorang

akan menguji terhadap sesuatu hal atau pendapat untuk mendapatkan sebuah kepercayaan

atau pemahaman yang jelas (melakukan klarifikasi).

Sapriya (2014: 87) mengemukakan bahwa berfikir kritis bertujuan untuk menguji

suatu pendapat atau ide. Melakukan pertimbangan atau pemikiran pada pendapat yang

diajukan. Sehingga pertimbangan dan pemikiran dalam berfikir kritis merupakan beberapa

aspek kognitif yang terlibat dalam berfikir kritis. Ennis (1985: 60) mengemukakan indikator

berfikir kritis meliputi:

1) memberikan penjelasan sederhana

2) membangun ketrampilan dasar

3) menyimpulkan

4) memberikan penjelasan lanjut

5) mengatur strategi dan taktik

Adapun Angelo (1995: 6), mengemukakan indikator berpikir kritis meliputi:

1. keterampilan menganalisis

Menganalisis merupakan keterampilan untuk menguraikan struktur ke dalam beberapa

komponen untuk mengetahui bagaimana pengorganisasian struktur. Kata operasional yang
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digunakan dalam keterampilan menganalisis, antara lain: mengilustrasikan, menyimpulkan,

memerinci, menyusun diagram, membedakan, mengidentifikasi, menunjukkan,

menghubungkan, memilih,  memisahkan serta membagi.

2. keterampilan mensintesis

Mensintesis merupakan keterampilan menggabungkan beberapa bagian menjadi sebuah

susunan atau bentuk baru. Pertanyaan sintesis terkait dengan upaya menggabungkan semua

informasi yang diperoleh dari materi bacaan, sehingga mampu melahirkan ide baru yang

tidak dinyatakan dengan eksplisit dalam bacaan. Kata operasional dalam keterampilan

mensintesis, antara lain : mengategorikan, mengorganisasikan, menyusun, menghubungkan,

mengombinasikan, mengarang, menciptakan, menjelaskan, merevisi, menuliskan kembali

dan menceritakan

3. keterampilan mengenal dan memecahkan masalah

Mengenal dan memecahkan masalah merupakan keterampilan menerapkan konsep kepada

beberapa pengertian baru. Siswa dituntut untuk mampu memahami permasalahan secara

kritis sehingga setelah menemukan permasalahan maka siswa mampu menangkap masalah

utama, dan mampu mempola sebuah konsep pemecahan masalah. Keterampilan ini bertujuan

agar siswa mampu memahami dan menerapkan konsep ke dalam permasalahan yang sedang

dihadapi. Kata operasional yang digunakan untuk ketrampilan ini diantaranya: mengubah,

mengoperasikan, meramalkan, menyiapkan, menghitung, mendemonstrasikan,

menghasilkan, menghubungkan, menunjukkan, memecahkan serta menggunakan.

4. keterampilan menyimpulkan

Menyimpulkan membutuhkan kemampuan pembaca dalam menguraikan serta memahami

berbagai aspek secara bertahap sehingga sampai pada suatu rumusan baru, berupa

kesimpulan. Kata operasional yang digunakan untuk melihat kemampuan menyimpulkan,
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meliputi: menjelaskan, mengategorikan, memisahkan, menceritakan, memerinci,  dan

menghubungkan.

5. keterampilan mengevaluasi atau menilai

Mengevaluasi atau menilai membutuhkan pemikiran mendalam untuk menentukan nilai

sesuatu melalui berbagai kriteria yang ada.Kata operasional yang digunakan dalam

mengidentifikasikan kemampuan ini meliputi; menilai, mengkritik, mendeskripsikan,

membandingkan, menyimpulkan, menafsirkan, menerangkan, memutuskan.

6. mampu mengambil keputusan

Merupakan kemampuan yang terkait dengan melihat suatu permasalahan, mengkaji, serta

mengambil keputusan melalui pemahaman mendalam terhadap suatu masalah, dapat

ditangani dengan lebih dari 1 pemecahan yang rasional, dan menimbang sesuai standar,

konteks, dan mempertimbangkan bukti sebelum memutuskan.

Selanjutnya, Facione (1990: 4) mengemukakan beberapa aspek utama dalam berpikir

kritis sebagai berikut: The experts find critical thingking (CT) to include cognitive skills in (1)

interpretation, (2) analysis, (3) evaluation, (4) inference, (5)explanation and (6) self-

regulation. Each of these six is at the core of CT. Facione (1990: 6) menguraikan enam

aspek utama berfikir kritis tersebut atas hasil konsensus para ahli yang di uraikan dalam

kemampuan (skill) dan bagian-bagiannya sebagai berikut:

Consensus List of CT Cognitive Skills And Sub-Skills
1. interpretation (categorization,decoding significance,clarifying meaning)
2. analysis (examining ideas,identifying arguments,analyzing arguments)
3. evaluation (assessing claims,assessing arguments)
4. inference (querying evidencem, conjecturing alternatives,drawing conclusions)
5. explanation (stating results,justifying procedures,presenting arguments)
6. self-regulation (self-examination, self-correction)

Berdasarkan uraian keenam aspek tersebut dapat diketahui ketrampilan berfikir kritis

beserta indikator ketrampilannya yang meliputi:
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1. interprestasi meliputi kemampuan mengkatagorikan, menguraikan dan

mengklarifikasi makna

2. analisis meliputi menguji ide, mengidentifikasi pendapat, menganalisis pendapat

3. evaluasi meliputi menilai tuntutan, menilai pendapat

4. menyimpulkan meliputi menanyakan fakta, menduga beberapa pilihan,

menggambarkan kesimpulan

5. menjelaskan meliputi menyatakan hasil, memberikan alasan, menampilkan atau

menyampaikan pendapat

6. mengatur diri meliputi memeriksa diri, mengkoreksi diri

Keenam aspek tersebut merupakan ketrampilan berfikir kritis yang dapat ditemukan dalam

apapun aspek dam aktifitas ketrampilan hidup sebagaimana dikemukakan Facione (1990: 5):

Many of the CT skills and sub-skills identified are valuable, if not vital, for other
important activities, such as communicating effectively. Also CT skills can be applied
in concert with other technical or interpersonal skills to any number of specific
concerns such as programming computers, defending clients,developing a winning
sales strategy, managing an office, or helping a friend figure out what might be wrong
with his car. In part this is what the experts mean by characterizing these CT skills as
pervasive and purposeful

Pernyataan tersebut memperlihatkan pendapat para ahli bahwa ketrampilan befikir

kritis dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan tertentu seperti kemampuan

berkomunikasi secara efektif, hal-hal teknis seperti memprogram komputer, menghadapi

klien, membangun strategi dalam penjualan dan lain-lain. Berdasarkan pendapat tersebut

dapat disimpulkan bahwa ketrampilan berfikir kritis pada kegiatan pembelajaran juga dapat

ditemukan dalam ketrampilan siswa berinteraksi dan menyelesaikan tugas secara kelompok,

menyampaikan pendapat secara efektif serta ketrampilan teknis dalam melaksanakan suatu

penugasan pembelajaran.

Ennis dan Weir (1985: 1) mengemukakan beberapa indikator kompetensi dalam area

berfikir kritis sebagai berikut:
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Here is a rough, somewhat overlapping list of list of critical thingking competence
coverred by Ennis-Weir:
1. getting the point
2. seeing the reasons and assumptions
3. stating one’s point
4. offering good reasons
5. seeing other possibilities (including other possible explanations)

Sapriya (2014: 87) mengemukakan modifikasi yang dilakukan Dunn and Dunn (1987)

terhadap teknik braistorming yang dapat membantu dalam menentukan langkah berfikir

kritis meliputi:

1. guru menentukan fokus atau topik bahasan yang dapat mendorong siswa berfikir.

2. guru mengajukan pertanyaan berkutnya, mengapa ide ini belum diterapkan

3. setelah para siswa menjawab pertanyaan tersebut, guru bertanya lagi tentang

bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut

4. guru meminta siswa memberikan alternatif atau kemungkinan jawaban terhadap

masalah sebelumnya.

5. siswa diminta untuk mengambil keputusan apa yang seharusnya menjadi langkah-

langkah dalam memecahkan suatu masalah.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa berfikir kritis

merupakan kemampuan menentukan serta merumuskan permasalahan, meliputi menentukan

inti masalah, menemukan perbedaan dan persamaan, menggali informasi,

mempertimbangkan serta menilai, memisahkan diri dari prasangka dan pengaruh sosial,

menimbang konsistensi berpikir, serta menarik kesimpulan yang bisa

dipertanggungjawabkan.

2.2 Pembelajaran Berdasarkan Masalah

Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan metode pembelajaran yang melibatkan

siswa untuk bekerjasama dengan kelompok dalam memecahkan suatu masalah yang
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kompleks dan otentik sehingga berguna untuk membangun konten pengetahuan seperti

memecakan masalah, mencari alasannya, berkomunikasi dan mengembangkan kemampuan

penilaian. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Jurnal Speaking of Teaching (2001)

berikut: In problem-based learning (PBL) courses, students work with classmates to solve

complex and authentic problems that help develop content knowledge as well as problem-

solving, reasoning, communication, and self-assessment skills.

Pengertian pembelajaran bedasarkan masalah juga dikemukakan Arends (al-Tabany,

2014: 64)  bahwa pembelajaran berdasarkan masalah menggunakan pengajaran berdasarkan

masalah merupakan pendekatan pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang

autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengebangkan inkuiri

dan keterampian berfikir tingkat lebih tinggi, mengemangkan kemandirian, dan percaya diri.

Pembelajaran bedasarkan masalah memiliki beberapa karakteristik, sebagaimana

dikemukakan oleh Tabany (2014: 68) yaitu:

a. berorientasi kepada masalah autentik dan menghindari pembelajaran terisolasi

b. berpusat pada siswa

c. mencptakan pembelajaran interdisiplin

d. penyelidikan tidak terpisah dari dunia nyata dan pengalaman praktis

e. ada produk yang dihasilkan

f. siswa diminta untuk menerapkan apa yang dipelajari dalamkehidupan

g. proses pembelajaran pada kelompok kecil

h. guru menjadi fasilitator, motivator, pembimbing

i. masalah dirumuskan untuk fokus dan merangsang belajar

j. masalah menjadi alat mengembagkan keterampilan

k. belajar mandiri akan menghasilkan informasi baru
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Selanjutnya Barrows dan Gijselaer (Speaking of Teaching, 2001) mengemukakan:

PBL begins with the assumption that learning is an active, integrated, and constructive

process influenced by social and contextual factors. Asumsi tersebut memperlihatkan bahwa

problem based-learning cocok digunakan dalam mempelajari ilmu pengetahuan sosial,

karena sifatnya yang terintegrasi, kontekstual dan konstruktif.

Pendapat lain dikemukakan oleh Adisusilo (2011: 55), bahwa pembelajaran berbasis

masalah adalah suatu strategi pembelajaran yang memberi kesempatan peserta didik

merumuskan serta memilih topik masalah yang akan dijawab terkait suatu materi

pembelajaran.

Pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 meletakkan proses belajar pada kegiatan

ilmiah yang melalui proses tahapan berfikir dan memecahkan masalah. Hal ini sejalan dengan

strategi pembelajaran berbasis masalah  merupakan strategi yang memberi kesempatan pada

siswa untuk merumuskan dan memilih topik masalah yang ingin dijawab berdasarkan materi

pelajaran tertentu.

Penerapan metode pembelajaran berbasis masalah dalam mempelajari ilmu

pengetahuan sosial yang didukung oleh pemahaman terhadap karakteristik siswa akan

menciptakan sebuah proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa (learner centered) dan

akan memudahkan guru dalam memahami siswa serta melaksanakan proses belajar mengajar

ilmu pengetahuan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gallagher

(dalam Speaking of Teaching, 2001) terkait hubungan strategi PBL dengan student centered

atau pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu:

learning is “student-centered” because the students are given the freedom to study
those topics that interest them the most and to determine how they want to study
them.Students should identify their learning needs, help plan classes, lead class
discussions, and assess their own work and their classmates’ work (Gallagher, 1997:
Reynolds, 1997).
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Melalui strategi belajar problem based-learning siswa akan tertarik untuk belajar

karena memiliki kebebasan memilih topik serta menentukan bagaimana cara mempelajarinya.

Cara mempelajari topik tersebut akan melatih siswa untuk berfikir secara kritis dalam

memecahkan suatu masalah.

Kriteria pemilihan bahan pelajaran dalam pembelajaran berdasarkan masalah

sebagaimana dikemukakan Adisusilo (2011: 65), yaitu:

1) materi pelajaran berisikan isu-isu konflik

2) peserta didik dapat memilih bahan sesuai minatnya

3) bahan harus tetap sesuai dengan kompetensi di dalam kurikulum

4) pemilihan bahan bermanfaat dan berhubungan dengan kepentingan orang banyak

5) materi bersifat familiar sehingga mudah untuk difahami siswa.

Selanjutnya  Adisusilo (2011: 69) mengemukakan langkah dalam melaksanakan

kegiatan pembelajaran metode belajar berdasarkan masalah, yaitu:

1) menyadari adanya masalah

2) merumuskan masalah

3) merumuskan hipotesa

4) mengumpulkan data

5) menguji hipotesa

6) menentukan pilihan penyelesaian

Metode pembelajaran berbasis masalah dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

tahap 1, adalah tahapan orientasi peserta didik terhadap masalah yang akan di kaji. Guru

memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran, peralatan yang dibutuhkan,

memberikan gambaran peristiwa untuk memunculkan masalah. Guru memberikan motivasi

agar siswa secara aktif terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih.



23

tahap 2, merupakan tahapan guru mengorganisir siswa dan membagi dalam kelompok

penugasan proyek dan portofolio. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisir

tugas yang berhubungan dengan masalah tersebut.

tahap 3, guru membimbing siswa untuk melakukan penyelidikan individual dan kelompok.

Guru memotivasi siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tugas dan

melaksanakan kajian untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.

tahap 4, merupakan tahapan pengembangan  dan penyajian hasil karya siswa. Guru

membantu siswa merencanakan dan mempersiapkan karya yang sesuai, berupa poster, model

dan laporan makalah serta membantu siswa berbagi tugas dalam kelompok.

tahap 5,  merupakan tahapan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini

guru membantu siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap penyelidikan dan

proses yang mereka lakukan. Pada langkah terakhir, guru dan siswa menyimpulkan

pemecahan masalah dan materi yang sedang dipelajari. Metode pembelajaran ini membantu

siswa bekerjasama dalam memecahkan masalah. Seluruh siswa dalam kelompok

berkesempatan sama dalam melakukan curah gagasan sehingga dapat terhindar dari adanya

beberapa siswa yang mendominasi.

Keunggulan metode pembelajaran  berbasis masalah dikemukakan oleh Adisusilo

(2011: 112) meliputi:

a. meningkatkan aktivitas peserta didik

b. membantu siswa mentransfer pengetahuan mereka dalam memahami kehidupan

nyata.

c. membantu siswa mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan baru

d. menyadarkan siswa bahwa setiap pengetahuan pada dasarnya merupakan cara berfikir

bukan sekedar hafalan

e. pembelajaran dapat berlangsung lebih menyenangkan dan bermakna
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f. mengembangkan kemampuan berfikir kritis siswa

g. memberi kesempatan siswa mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam

dmnia nyata

h. mengembangkan   minat siswa untuk terus belajar

i. merupakan teknik yang bagus untuk memahami  isi pelajaran dan menemukan

pengetahuan baru.

Adapun kelemahan metode pembelajaran berbasis masalah juga dikemukakan

Adisusilo (2011: 113) meliputi:

a. guru perlu waktu lebih lama dalam mempersiapkan pelajaran

b. sulit membangkitkan motivasi siswa untuk memecahkan masalah melalui

pengamatan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan metode pembelajaran

berdasarkan masalah (problem based learning) adalah metode pembelajaran yang

memberikan kesempatan pada siswa untuk merumuskan dan memilih topik masalah yang

ingin dijawab berdasarkan materi pelajaran tertentu serta memberi kesempatan peserta didik

untuk melakukan kegiatan pengamatan, analisis dan presentasi hasil pengamatan.

2.3 Metode Scaffolding

Istilah Scaffolding didefinisikan Bruner sebagai proses yang digunakan orang dewasa

untuk menuntun anak-anak melalui zona perkembangan proksimalnya. Metode scaffolding

merupakan metode yang berlandaskan pada teori Vygotsky. Scaffolding berdasarkan pada

konsep Vygotsky tentang zona of proximal development (zona perkembangan terdekat) yaitu

daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan seseoang saat ini (al

Tabany, 2014: 38).

Menurut Vygotsky, Zona of proximal development (ZPD) merupakan daerah antar

tingkat perkembangan yang diartikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah
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bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu (al Tabany, 2014: 145).

Beberapa konsep tentang Scaffolding dikemukakan oleh Berk & Winsler dalam Burch (2007:

10), sebagai berikut:

1)in learning, the gradual withdrawal of adult (e.g., teacher) support, as through
instruction, modeling, questioning, feedback, etc., for a child’s performance across
successive engagements, thus transferring more and more auonomy to the child.
2) a process that “enables a child or novice to solve a task or achieve a goal that
would be beyond his unassisted efforts (Rodgers & Rodgers, 2004, p. 3).” (Note:
“Support activities are called scaffolding because they provide support for learning
that can be taken down and removed as learners are able to demonstrate strategic
behaviors in their own learning activities.” (Herrmann, 1994). This concept is based
on Vygotsky’s (1938/1978) emphasis on the importance of learning assistance that is
adjusted to the learner’s potential development. (Harris & Hodges, 1995, p. 226) A
changing quality of support over a teaching session, in which a more skilled partner
adjusts the assistance he or she provides to fit the child’s current level of
performance.More support is offered when a task is new; less is provided as the
child’s competence increases, thereby fostering the child’s autonomy and independent
mastery.

Vygotsky mengungkapkan, pembelajaran scaffolding terjadi apabila anak bekerja

atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari tetapi tugas-tugas tersebut berada

dalam Zone of Proximal Development (ZPD) yaitu zone perkembangan sedikit di atas

perkembangan seseorang saat ini dan kemudian anak tersebut mendapat pendampingan dari

orang lain yang lebih tinggi kemampuannya atau oleh guru.

Vygotsky meyakini bahwa fungsi mental yang lebih tinggi umumnya muncul dalam

percakapan atau kerjasama antara individu dengan orang lain, sebelum fungsi mental yang

lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut. Menurut Vygotsky, fungsi kognitif

manusia berasal dari interaksi sosial Individu di dalam konteks kebudayaan. Ia meyakini,

pembelajaran terjadi ketika siswa bekerja meghadapi tugas-tugas yang belum dipelajari tetapi

tugas tersebut masih berada dalam jangkauan kemampuannya atau berada dalam zona of

proximal.

Proses pembelajaran dengan metode scaffolding dilaksanakan melalui beberapa

langkah, meliputi:
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1. assemen kemampuan dan taraf perkembangan setiap siswa untuk menentukan Zone of

Proximal Development (ZPD) .

2. menjabarkan tugas pemecahan masalah ke dalam tahap-tahap yang rinci sehingga

dapat membantu siswa melihat zona yang akan diskafold.

3. menyajikan tugas belajar secara berjenjang sesuai taraf perkembangan siswa. Ini dapat

dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui penjelasan, peringatan, dorongan

(motivasi), penguraian masalah ke dalam langkah pemecahan, dan pemberian contoh

(modelling).

4. mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas belajar secara mandiri.

5. pemberian isyarat, kata kunci, tanda mata (minders), dorongan, contoh atau hal lain

yang dapat memancing siswa bergerak ke arah kemandirian belajar dalam pengarahan

diri.

Adapun tahapan pembelajaran scaffoding meliputi:

tahap 1, guru membagi siswa dalam kelompok serta jenis tugas yang akan dikerjakan yaitu

kelompok proyek (membuat poster dan makalah) dan portofolio (membuat kliping serta

makalah). Selanjutnya guru melakukan assesmen kemampuan dan taraf perkembangan

terhadap setiap siswa untuk menentukan Zone of Proximal Development (ZPD). Pada langkah

ini guru memberikan pertanyaan atau masalah yang akan di cari pemecahannya. Pada tahap

ini dapat diketahui tingkat fungsi mental anak secara aktual (the actual development level)

yaitu tingkat perkembangan fungsi mental anak sebagai hasil dari siklus perkembangan

tertentu.

tahap 2, pada tahap ini guru menjabarkan tugas pemecahan masalah ke dalam tahap-tahap

yang rinci sehingga dapat membantu siswa melihat zona yang akan diskafold. Pada tahapan

ini tingkatan pembelajaran memasuki the potential development level dimana pemecahan

masalah dilakukan dengan bimbingan guru atau berkolaborasi dengan teman sejawat yang
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mampu. Perbedaan antara dua level ini disebut sebagai ZPD (Zone of Proximal

Development). yaitu daerah antar tingkat perkembangan yang diartikan sebagai kemampuan

pemecahan masalah di bawah bimbingan guru atau teman yang lebih mampu.

tahap 3, pada tahap ini guru menyajikan tugas belajar secara berjenjang sesuai taraf

perkembangan siswa. Pada tahapan ini proses scaffolding dilakukan ketika siswa menghadapi

kesulitan dalam proses belajar sehingga siswa dapat mencoba memecahkan masalah dengan

baik. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui penjelasan, peringatan,

dorongan (motivasi), penguraian masalah ke dalam langkah pemecahan, dan pemberian

contoh (modelling).

tahap 4, Pada tahap ini guru mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas belajar secara

kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi dan tugas baik proyek dan portofolio yang

telah mereka buat. Dalam langkah ini guru dapat melakukan pemberian isyarat, kata kunci,

tanda mata, dorongan, contoh atau hal lain yang dapat memancing siswa bergerak ke arah

kemandirian belajar

Keunggulan pembelajaran Scaffolding menurut Bronsfold dan Brown (dalam Asia,

2006: 7) meliputi:

1. memotivasi dan mengaitkan minat siswa dengan tugas belajar.

2. menyederhanakan tugas belajar sehingga bisa lebih terkelola dan bisa dicapai oleh

siswa.

3. memberi petunjuk untuk membantu anak berfokus pada pencapaian tujuan.

4. secara jelas menunjukkan perbedaan antara pekerjaan anak dan solusi standar atau

yang diharapkan.

5. mengurangi frustasi atau resiko.

6. memberi model dan mendefenisikan dengan jelas harapan mengenai aktivitas yang

akan dilakukan.
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Adapun kelemahan metode scaffolding menurut Sutiarso (2009: 529), yaitu:

1. guru kurang/ tidak mampu melakukan dengan benar,

2. menghabiskan banyak waktu,

3. sulitnya memetakan ZDP siswa

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode scaffolding merupakan

metode pembelajaran yang dilakukan berdasarkan zone perkembangan kemampuan siswa

yang dilaksanakan dalam bentuk pendampingan kepada siswa oleh siswa lain yang  memiliki

kemampuan lebih tinggi atau  oleh guru.

2.4 Penugasan Proyek

Penugasan proyek merupakan penugasan yang melibatkan siswa dalam kegiatan

investigasi untuk memecahkan masalah dan mengkonstruksi belajarnya dalam suatu periode

waktu tertentu serta melaporkannya melalui sebuah karya atau produk. Penugasan proyek

dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan penilaian terhadap siswa. Purnomo

(2015: 53) mengemukakan penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan

dengan cara memberikan tugas kepada peserta didik. Tugas tersebut harus diselesaikan oleh

peserta didik menurut periode / waktu tertentu.

Selanjutnya Wena (2009: 43) mengemukakan bahwa kerja proyek merupakan bentuk

kerja yang di dalamnya memuat tugas yang kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan

permasalahan yang sangat menantang dan menuntut peserta didik untuk merancang,

memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan investigasi, serta memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Suparno (2007: 126)

berpendapat bahwa pembelajaran proyek merupakan pembelajaran dimana peserta didik

dalam kelompok diminta membuat atau melakukan suatu proyek bersama, dan

mempresentasikan hasil dari proyek tersebut.
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Langkah-langkah penugasan proyek menurut Lucas (dalam al-Tabany, 2014: 52),

meliputi:

a. dimulai dengan pertanyaan yang esensial

b. perencanaan aturan pengerjaan proyek

c. membuat jadwal aktivitas

d. memonitoring perkembangan proyek  siswa

e. penilaian hasil kerja siswa

f. evaluasi pengalaman belajar siswa.

Langkah tersebut masih bersifat umum dan membutuhkan uraian yang lebih spesifik.

Secara spesifik Johnson (dalam al-Tabany, 2015: 52) mengemukakan langkah dalam

penugasan proyek sebagai berikut:

a. arrange, meliputi menentukan tujuan belajar, memutuskan proyek yang akan
dikerjakan dan mengatur waktu pelaksanaan.

b. begin, yaitu tahap mulai mengerjakan proyek
c. change, yaitu membuat perubahan yang diperlukan dalam rangka memperbaiki

proyek yang sedang dilakukan.
d. demonstrate, yaitu menunjukkan apa yang telah dicapai melalui presentasi.

Proyek yang akan ditugaskan kepada siswa dapat dilakukan dengan mengikuti

langkah-langkah tersebut dengan sedari awal mengajak siswa terlibat dalam menentukan

topik yang menarik untuk dikaji. Penugasan proyek mengajak siswa untuk terlibat dalam

pembelajaran yang inovatif dan kontekstual melalui kegiatan yang kompleks sehingga para

siswa menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran (student centre).

Dalam memberikan skor untuk tugas proyek merujuk kepada format penskoran yang

dikemukakan Purnomo (2015: 56) yang meliputi beberapa aspek:

a. persiapan

b. pengumpulan data

c. pengolahan data
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d. pelaporan tertulis

Adapun kelebihan dalam penugasan proyek diungkapkan oleh Purnomo (2015: 55),

meliputi:

1. dapat memperluas pemikiran siswa yang berguna dalam menghadapi masalah

kehidupan.

2. dapat membina siswa dengan kebiasaan menerapkan pengetahuan, sikap dan

kerampilan dalam kehidupan sehari-hari secara terpadu

3. sebagai sarana untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam pembeljaran

kontekstual

Sedangkan kelemahan penugasan proyek menurut Purnomo (2015: 55) meliputi:

1. memerlukan banyak waktu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan masalah

2. memerlukan biaya ekstra

3. banyak peralatan yang harus disediakan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penugasan proyek

merupakan suatu penilaian terhadap proyek yang ditugaskan kepada siswa berupa kegiatan

yang  memuat tugas yang kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan yang

menuntut peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan,

melakukan investigasi, dan tugas tersebut harus diselesaikan oleh peserta didik menurut

periode/waktu tertentu.

2.5 Penugasan Portofolio

Portofolio merupakan suatu bentuk penugasan yang merupakan kumpulan hasil karya

yang dimiliki siswa baik berupa tulisan maupun penampilan yang memperlihatkan

perkembangan belajar siswa baik didalam kelas maupun diluar kelas berdasarkan indikator

dan kriteria tertentu.

Pengertian portofolio dikemukakan oleh Al-Tabany (2014: 285) bahwa portofolio
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merupakan koleksi dari bukti-bukti kemajuan siswa atau kelompok siswa, bukti prestasi,

keterampilan, dan sikap siswa yang terbaik atau yang paling berarti. Bukti tersebut bisa

berupa bukti yang lama maupun yang baru yang dapat mengungkap kemauan belajar siswa.

Namun tidak semua kupulan karya siswa disebut portofolio. Purnomo (2015: 63)

mengemukakan portofolio dalam arti ini dapat digunakan sebagai instrumen penilaian untuk

menilai kompetensi peserta didik atau hasil belajar peserta didik, yang disebut sebagai

portofolio penilaian.

Mulyani (2015: 13) mengemukakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam

membuat portofolio meliputi:

a. siswa merasa memiliki portofolio sendiri

b. tentukan bersama hasil kerja apa yang akan dikumpulkan

c. kumpulkan hasil kerja siswa dalam satu folder

d. beri tanggal pembuatan

e. tentukan kriteria hasil kerja

f. minta siswa untuk menilai hasil kerja secara berkesinambungan

g. bagi yang kurang berikan kesempatan untuk memperbaikinya.

Selanjutnya dikemukakan bahwa jenis karya yang dapat dikumpulkan dalam

portofolio meliputi: makalah, kliping, resume, gambar, peta konsep, laporan observasi

(Mulyani 2015: 14). Selanjutnya Purnomo (2015: 64) mengemukakan jenis karya siswa untuk

penilaian portofolio antara lain meliputi:

a) hasil proyek, penyelidikan atau praktek peserta didik yang disajikan secara tertulis
atau dengan penjelasan tertulis, b) gambar atau hasil pengamatan, c) deskripsi atau
diagram pemecahan suatu masalah, d) penyelesaian soal-soal terbuka,e) laporan kerja
kelompok, f) hasil kerja peserta didik yang diperoleh dengan menggunakan alat rekam
video,alat rekam audio, komputer g) hasil karya dalam mata pelajaran bersangkutan,
h) cerita peserta didik dalam mengatasi hambatan psikologis, usaha peningkatan diri
dalam mempelajari mata pelajaran bersangkutan.
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Berdasarkan kriteria tersebut maka hasil pengamatan melalui investigasi kelompok

dan pemecahan suatu masalah melalui pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan

sebagai karya dalam penugasan portofolio. Al Tabany (2014: 301) membagi aspek penskoran

portofolio meliputi: 1) pengetahuan, 2) strategi, 3) komunikasi.

Kelebihan dari portofolio menurut Purnomo (2015: 64) meliputi:

a. menyajikan atau memberikan bukti yang lebih jelas atau lebih lengkap tentang kinerja

siswa daripada hasil tes.

b. dapat merupakan catatan penilaian yang sesuai dengan program pembelajaran yang

baik.

c. merupakan catatan jangka panjang tentang kemampuan siswa.

d. memberi gambaran tentang kemampuan siswa.

e. memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan keunggulan dirinya.

f. mencerminkan pengakuan atas bervariasinya gaya belajar siswa.

g. membantu siswa menilai kemajuan siswa.

h. membantu siswa mengambil keputusan tentang pembelajaran atau perbaikan

pembelajaran.

Selanjutnya kelemahan portofolio menurut Purnomo (2015: 65), meliputi:

a. penggunaan portofolio tergantung pada kemampuan siswa dalam menyampaikan

uraian secara tertulis. Bila siswa tidak lancar penggunaannya akan menjadi beban

baru bagi siswa.

b. penggunaan portofolio dalam penilaian membutuhkan banyak waktu terutama bila

kelasnya besar.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan portofolio merupakan

suatu bentuk penugasan yang merupakan kumpulan hasil karya siswa baik berupa tulisan

maupun penampilan yang memperlihatkan perkembangan belajar siswa baik didalam kelas
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maupun diluar kelas berdasarkan indikator dan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan

kompetensi yang telah ditentukan.

2.6 Belajar dan Pembelajaran

Belajar merupakan kegiatan aktif siswa untuk membangun sebuah konsep

pengetahuan baru melalui sejumlah pengalaman. Sebagaimana dikemukakan oleh Purwanto

(2002: 85) belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman.

Sejalan dengan pendapat Bruner (dalam al-Tabany, 2014: 17) bahwa belajar adalah suatu

proses aktif dimana siswa membangun (mengkonstruk) pengetahuan baru berdasarkan pada

pengalaman/pengetahuan yang sudah dimilikinya. Pidarta (1997: 197) mengemukakan

bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman

(bukan hasil perkembangan, pengaruh obat atau kecelakaan) dan bisa melaksanakannya pada

pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikannya pada orang lain.

Adapun Pembelajaran menurut Wahyuni (2010: 34) adalah suatu sistem yang

bertujuan membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirangkai,

disusun, sedemikian rupa untuk mendukung dan mempengaruhi terjadinya proses belajar

siswa yang bersifat internal. Selanjutnya, Pribadi (2010: 9) mengemukakan pembelajaran

adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud memudahkan proses

belajar.

Proses pembelajaran dengan menekankan pada kemampuan berfikir ilmiah dalam

kurikulum 2013 menuntut siswa untuk mampu melaksanakan tahapan ilmiah sebagaimana

langkah pembelajaran dalam pendekatan saintifik yang meliputi: 1) mengamati, 2) menanya,

3) eksperimen ( mengumpulkan informasi ), 4) mengasosiasi dan  5) mengkomunikasikan.

Beberapa teori belajar dapat dikelompokkan sebagai berikut (Triyanto, 2011: 2),

meliputi:

a. teori Belajar Behavioristik
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Teori belajar behavioristik, meliputi:

1. teori belajar R-S Bond atau asosiasi, tokohnya Edward Lee Thorndike dan Watson

2. teori belajar pengkondisian klasik (classical conditioning), tokohnya Ivan P Pavlof

3. teori belajar pengkondisian operan (operant conditioning), tokohnya Burrhus F

Skinner

b. teori Belajar Kognitif dan Konstruktivisme

Teori belajar kognitif dan konstruktivisme meliputi:

1. teori belajar kognitif, tokohnya Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfgang Kohler, David

Ausubel,

2. teori belajar konstruktivisme, tokohnya John Dewey, Jean piaget, Jerome Brunner

c. teori Kognisi Sosial dan Humanistik

Teori belajar kognisi sosial dan humanistik meliputi:

1. kognisi sosial, tokohnya: Lev Vygotsky, Albert Bandura

2. humanistik, tokohnya: Abraham Maslow, Carl Roger

A. Teori Belajar Behavioristik

1. Teori Asosiasi (R-S Bond)

Teori asosiasi dikemukakan oleh Thorndike dan Watson, teori ini disebut juga teori

pengkondisian instrumental  (Pidarta, 2009: 212). Menurut teori ini belajar merupakan

asosiasi antara stimulus (S) dan respon (R). Respon merupakan perubahan yang datang dari

lingkungan eksternal yang menjadi tanda bagi organisme untuk bereaksi (R), adapun respon

adalah tingkah laku yang muncul akibat adanya perangsang.

Belajar merupakan masalah yang berhubungan dengan menguatkan respon yang

benar dan menyingkirkan yang salah karena mendapatkan hadiah, dan respon yang salah

tidak dihiraukan. Respon yang benar kemudian di ulang sehingga menguat pada anak.
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Terkait dengan penelitian ini, sejalan dengan teori asosiasi maka pembelajaran

menggunakan model berbasis masalah serta scaffolding akan membawa siswa pada

munculnya perilaku melalui proses stimulus dan respon.  Dalam hal ini masalah merupakan

stimulus dan upaya siswa mencari pemecahan masalah merupakan respon. Hubungan yang

tercipta melalui proses bantuan dari guru merupakan penguatan dengan cara bimbingan

secara terus menerus.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan tujuan penguatan dalam penelitian ini

adalah munculnya kemampuan berfikir kritis. Sehingga melalui teori stimulus-respon yang di

terapkan dalam model pembelajaran berbasis masalah dan scaffolding dapat memberikan

penguatan pada munculnya kemampuan berfikir kritis.

2. Teori Belajar Pengkondisian Klasik

Teori pengkondisian klasik dikemukakan oleh Pavlov. Risetnya berfokus pada refleks

air liur anjing melalui memperlihatkan makanan dari jarak jauh. Penelitian selanjutnya yang

dilakukan V.N Boldyrev mendapati air liur tersebut dapat dikondisikan dengan cara latihan

merespon, melalui suara, sentuhan atau penglihatan.

Gradler (2011: 46) mengemukakan paradigma pengkondisian klasik meliputi; tahap

pertama adalah pra eksperimental atau relasi alami antara stimulus dan reaksi, tahap kedua

adalah periset memasang stimulus asli dengan stimulus baru yang tidak berkaitan dengan

reaksi, tahap ketiga adalah reaksi yang timbul setelah beberapa kali pengulangan.

Terkait dengan penelitian ini, maka kemampuan berfikir kritis merupakan stimulus

yang diharapkan muncul pada diri siswa. melalui proses pembelajaran berbasis masalah dan

scaffolding sebagai stimulus melalui masalah yang ditimbulkan maka teori pengkondisian

klasdik sejalan dengan penelitian ini. Dapat diisimpulkan melalui teori pengkondisian klasik

proses belajar dapat dilakukan oleh guru melalui pengulangan atau latihan sampai terbentuk

keterampilan berfikir kritis pada diri siswa.
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3. Teori Belajar Pengkondisian Operan

Teori ini disebut juga pengkondisian berpenguat yang dikemukakan oleh Skinner.

Asumsi dalam teori ini adalah bahwa belajar adalah perubahan perilaku/behavioral,

perubahan perilaku secara fungsional berkaitan dengan perubahan dalam lingkungan. Inti

teori pengkondisian operan adalah penguatan (reinforcement) dapat meningkatkan suatu

perilaku tertentu bila diperlukan dan penghapusan (extinction)  adalah sesuatu yang dapat

menurunkan perilaku karena tidak adanya reinforcement.

Penerapan teori skinner terhadap proses pembelajaran sebagaimana dikemukakan

Gredler (2011: 141) adalah: a) stimuli diskriminatif (kejadian spesifik yang akan direspon

siswa), b) kontingensi penguatan, termasuk mengatur siswa, karakteristik siswa,

membedakan perilaku yang diatur kontingensi atau dengan peraturan, c) dinamika ruang

kelas.

Terkait dengan penelitian ini maka dapat disimpulkan teori Skinner sejalan dengan

upaya terhadap peningkatan kemampuan berfikir kritis, dimana stimuli diskriminatif dalam

hal ini adalah masalah yang dimunculkan, kontingensi penguatan dilakukan melalui model

pembelajaran berbasis masalah dan scaffolding serta dinamika ruang kelas dilakukan melalui

jenis penugasan.

B. Teori Belajar Kognitif dan Konstruktivisme

1. Teori Kognitif

Teori kognitif antara lain dikemukakan oleh Kohler. Kohler mengemukakan tentang

adanya insight dalam proses kognitif, insight yaitu pemahaman mendadak terhadap hubungan

antar bagian dalam suatu permasalahan, hal ini sering dihubungkan dengan pernyataan “aha”

Menurut Kohler (Triyanto, 2011: 5) pemecahan masalah melibatkan mental

menggabungkan, mengkombinasikan berbagai elemen dari suatu masalah sehingga unsur

masalah yang dipecahkan tercapai.
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Teori kognitif juga didukung oleh David Ausubel. Ausubel mengemukakan tentang

konsep pembelajaran bermakna melalui teori advance organizers, mendukung proses

pembelajaran langsung ketika akan mempelajari isi informasi, pembelajaran bukan semata-

mata menghafal tetapi harus menciptakan kegiatan yang bermakna, menghubungkan ide baru

dan konsep dengan pengetahuan yang dimiliki siswa.

Ausubel mengemukakan (dalam Gredler, 2011: 251), dua  tipe organizer adalah

expository (digunakan bersama materi baru yang sebelumnya tidak dikenal siswa) dan

comparative ( digunakan dalam menfasilitasi integrasi ide baru dalam materi yang familier

yaitu yang pernah dipelajari). Riset mengindikasikan bahwa organizers seharusnya tertulis

konkret dengan memuat  ilustrasi yang menghubungkan ide dalam advanced organizers

dengan ide dalam materi baru.

Terkait dengan penelitian ini,  maka teori yang dikemukakan Kohler dan Ausubel

sejalan dengan proses pembelajaran berbasis masalah dan scaffolding dapat menjadi

expository, ketika para siswa dihadapkan pada permasalahan serta comparative ketika siswa

menggunakan ilmu pengetahuan yang sudah ada untuk menjawab permasalahan baru.

Sehingga para siswa dapat memiliki keterampilan baru yang berupa keterampilan betrfikir

kritis.

2. Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme dikemukakan antara lain oleh John Dewey. Dewey

mengemukakan bahwa belajar harus bersifat aktif dan berpusat pada siswa dalam konteks

pengalaman sosial. Dalam hal ini guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Teori belajar

konstruktivisme mengemukakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan

lama dan merevisinya apabila aturan itu tidak sesuai lagi (Al-Tabany, 2014: 29).
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Karakteristik pembelajaran konstruktivisme diungkapkan oleh Supardan ( 2015: 14)

sebagai berikut:

1) berbagai perspektif dan penyajian konsep-konsep dan isi yang dipresentasikan,
harus mendorong siswa belajar; 2) tujuan dan sasaran hasil diperoleh oleh siswa atau
dalam negosiasinya dengan guru atau sistem;3) para guru melayani dan berperan
pemandu, memonitor, pelatih,tutor dan fasilitator; 4) peluang, alat-alat, dan
lingkungan disajikan untuk mendorong metacognition, self-analysis-refleksi dan –
kesadaran siswa; 5) siswa memainkan suatu peran sentral dalam memediasi dan
mengendalikan belajar; 6) Situasi belajar lingkungan, ketrampilan, isi dan tugas itu
harus relevan, realistis, autentik dan menghadirkan kompleksitas yang alami dari
'dunia nyata; 7)Sumber data utama digunakan dalam rangka memastikan autentik dan
kompleksitas dunia nyata 8) konstruksi pengetahuan dan bukan penekanan reproduksi
adalah hal yang ditekankan; 9) konstruksi di sini diambil dalam konteks individu dan
melalui negosiasi sosial, kolaborasi dan pengalaman; 10) konstruksi pengetahuan
siswa sebelumnya, kepercayaan dan sikap dipertimbangkan dalam proses konstruksi
pengetahuan; 11) pemecahan masalah, keterampilan berpikir dalam tatanan-tinggi dan
pemahaman betul-betul ditekankan; 12) Kesalahan memberikan kesempatan untuk
suatu pemahaman yang mendalam dalam konstruksi pengetahuan siswa sebelumnya;
13) Explorasi adalah suatu pendekatan yang mesti disukai dalam rangka mendorong
para siswa untuk mencari pengetahuan secara independen dan untuk mengatur
pengejaran tujuan mereka; 14) siswa diberikan dengan kesempatan untuk belajar
seperti magang di mana ada suatu peningkatan kompleksitas tugas, ketrampilan dan
didapatnya pengetahuan; 15) Kompleksitas pengetahuan adalah dicerminkan dalam
suatu penekanan atas saling berhubungan konseptual dan belajar secara
interdisipliner; 16) Kolaboratif dan belajar kooperatif diutamakan dalam rangka
menyingkapkan siswa ke sudut pandang alternatif; 17) pencapaian tahapan (perancah)
dimudahkan untuk membantu para siswa melaksanakan sedikit di luar batas
kemampuan mereka; 18) nilai adalah autentik berkaitan dengan pengajaran; 19)
kaitkan dengan topik

Sehingga siswa agar dapat memahami dengan baik harus belajar memecahkan

masalah serta memunculkan ide-ide. Posisi guru dalam teori konstruktivisme tidak hanya

memberikan pengetahuan melainkan juga memberi kesempatan pada siswa untuk

menemukan atau menerapkan ide-ide mereka. Glaserveld (dalam Gredler, 2011: 25)

mengemukakan konstruktivisme bertujuan menggeser fokus dari meniru kata dan tindakan

guru kepada pengorganisasian pengalaman siswa sendiri.
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Teori konstruktivisme juga didukung oleh  Piaget  yang mengemukakan bahwa dalam

belajar didasari oleh pengamatan dengan melibatkan seluruh indra, menyimpan kesan pada

siswa. Menurut Piaget (Trianto, 2011: 19), proses belajar terdiri atas tiga tahapan, yaitu

asimilasi, akomodasi dan equilibrasi (penyeimbangan), dimana guru berperan untuk proses

ketidakseimbangan (disequilibrium).

Teori Piaget disebut juga sebagai teori perkembangan kognitif.  Menurut Piaget

perkembangan kognitif merupakan sebuah proses ketika secara aktif anak membangun

sebuah sistem makna dan memahami melalui pengalaman serta interaksi.

Perkembangan kognitif anak tumbuh secara bertahap diwarnai oleh faktor fisik dan

non fisik serta pengalaman yang akan terbangun menjadi kemampuan kognitif baru.

Pengalaman tersebut diperoleh melalui interaksi anak dengan lingkungannya, kemudian

dipengaruhi oleh kematangan berfikir serta pengaruh sosial baik dari teman sebaya,

lingkungan sekolah, media massa  hingga sampai pada tahapan anak memiliki kemampuan

pengendalian diri yang berkembang berdasarkan pengalaman. Sebagaimana dikemukakan

Piaget (dalam Sani, 2013:11) beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan kognitif,

yaitu:

1. lingkungan fisik

2. kematangan

3. pengaruh sosial

4. proses pengendalian diri

Aspek tersebut berjalan seiring dengan makin bertambahnya usia anak sehingga pada

masing-masing tahapan usia anak terdapat karakteritik penalaran yang berbeda, sebagaimana

dapat dilihat pada tabel 2 berikut:
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Tabel. 2 Tahap Perkembangan Kognitif Menurut Piaget

Tahap Proses Penalaran

Periode sensori motor
(kelahiran – 1 tahun)

Kecerdasan prasimbolik dan praverbal
berkaitan dengan perkembangan pola
tindakan. Inferensi dimulai ketika bayi
mengembangkan relasi antar tindakan.

Periode praoperasional
(2-3 hingga 7-8 tahun)

Permulaan sebagian pemikiran logis, namun
penalaran anak dari satu pemikiran ke
pemikiran lainnya dan keputusannya
didasarkan pada petunjuk perseptual. Anak
kecil tidak membedakan antara realitas,
kemungkinan, dan keniscayaan dalam situasi
pemecahan masalah.

Periode operasional konkret
(7-8 hingga 12-14 tahun)

Berkembangnya cara berpikir logis
berhubungan dengan obyek konkret. Anak
mulai mengembangkan beberapa
kemungkinan dalam situasi pemecahan
masalah dan cara untuk
mengesampingkannya secara sistematis.

Periode operasional formal
(diatas 14 tahun)

Kapabilitas untuk secara logis menangani
situasi mulitifaktor mulai muncul. Individu
dapat mendeduksi berbagai kemungkinan dan
secara sistematis mengesampingkannya.
Penalaran bergerak dari situasi hipotesis ke
konkret.

Sumber: Gredler (2011: 341)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa pada setiap perkembangan usia terdapat

perkembangan kognitif melalui proses penalaran yang berbeda. Pemahaman terhadap

perkembangan kognitif dapat membantu guru dalam memberikan materi pelajaran dan

metode mengajar sesuai dengan taraf perkembangan kognitif anak.

Pada tahapan usia 7-8 tahun dan 12-14 tahun tergolong pada usia anak bersekolah di

tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama. Pada tahap ini seorang anak sedang mengalami

perkembangan cara berpikir yang logis terhadap obyek yang konkret, upaya memecahkan

masalah dan melakukan proses identifikasi masalah mulai dapat dilakukan mereka.

Proses perkembangan kognitif tersebut pada akhirnya akan membentuk sebuah

bangunan konstruksi dalam mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Konstruktivisme tersebut
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dapat terjadi secara sosial maupun pribadi. Secara sosial konstruktivime dibangun

berdasarkan interaksi, adapun secara pribadi konstruktivime dibangun berdasarkan

pengalaman siswa sendiri secara individu.

Gredler (2011: 25) mengemukakan terdapat tiga titik temu antara teori Piaget dengan

konstruktivisme pribadi, yaitu:

1. belajar adalah proses internal yang terjadi di dalam pikiran individu

2. proses belajar esensial adalah konflik kognitif dan refleksi kognitif yang terjadi

ketika pikiran seseorang ditentang

3. peran guru adalah membuat model cara pikir siswa dan membantu siswa mengkaji

koherensi mode pemikiran mereka.

Secara sosial kemampuan anak membentuk pengetahuan berkembang bersama

dengan pengalaman baru yang diperolehnya sehingga pengembangan konsep,pengambilan

keputusan dan penalaran akan berkembang lebih tinggi.

Teori konstruktivisme dan kognitif didukung oleh Brunner. Menurut Brunner belajar

adalah upaya membebaskan siswa untuk belajar mandiri yaitu melalui discovery (belajar

dengan cara menemukan). Kurikulum dilakukan secara spiral yaitu pemberian materi dari

yang sederhana sampai yang kompleks.

Adapun Brunner mengemukakan tahap perkembangan kognitif anak sebagai berikut:

1. enaktif (0-3 tahun)

2. ikonik (3-8 tahun)

3. simbolik (lebih dari 8 tahun )

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar tidak

terlepas dari perkembangan kognitif yang terjadi seseuai dengan pertumbuhan dan

kematangan seseorang dan dipengaruhi faktor fisik serta lingkungan melalui proses interaksi

sosial sehingga terjadi konstruksi pengetahuan baru yang diperoleh secara pribadi dan sosial.
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C. Teori Kognisi Sosial dan Humanistik

1. Kognisi Sosial

Teori ini didukung oleh Lev. S Vygotsky dan Albert Bandura.  Gredler (2011: 371)

mengelompokkan teori yang dikemukakan oleh Vygotsky sebagai teori psikologi kultural-

historis.  Melalui teori sosio kultural, Vygotsky mengemukakan bahwa belajar merupakan

bagian dari sebuah proses sosial dan kecerdasan murni manusia dalam masyarakat dan

budaya.

Menurut Vygotsky interaksi sosial mempermainkan peran dasar dalam membangun

kognisi dan terdapat dua level dalam proses belajar, pertama melalui interaksi yang kemudian

terintegrasi dalam struktur mental, dan aspek kedua bahwa pembangunan kognitif dibatasi

oleh Zone of Proximal Development (ZPD),  yaitu zone eksplorasi yang dipersiapkan untuk

membangun kognitif siswa.  Sebagaimana dikemukakan Vygotsky (1978: 57) berikut:

Every function in the child’s cultural development appears twice: first, on the social
level, and later, on the individual level; first, between people (interpsychological) and
then inside the child (intrapsychological). This applies equally to voluntary attention,
to logical memory, and to the formation of concepts. All the higher functions originate
as actual relationships between individuals.

Dalam menentukan ZPD, di tentukan melalui kesenjangan antara perkembangan

aktual sebagai penentu dalam upaya pemecahan masalah dan level perkembangan potensial

yang ditentukan oleh pemecahan masalah dibawah bimbingan orang dewasa atau

bekerjasama dengan teman sebaya yang telah menguasai materi. Sebagaimana dikemukakan

Vygotsky (1978: 86): “the distance between the actual developmental level as determined by

independent problem solving and the level of potential development as determined through

problem solving under adult guidance, or in collaboration with more capable peers.”

Sehingga dalam ZPD terjadi imitasi berkelanjutan dari anak yang mengembnagkan fungsi

psikologis baru.
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Bagi Vygostky, bentuk ideal atau final dari perilaku kognitif adalah perilaku orang

dewasa, bagi anak ia adalah model dalam periode perkembangan tertentu dan yang harus dia

dapatkan diakhir perkembangannya. Gredler (2011: 407) mengemukakan bahwa dalam

pendidikan setidaknya ada dua implikasi teori Vygotsky, 1) makna lambang dan simbol yang

digunakan dalam kultur bukan kebetulan, 2) masyarakat secara umum dipandang sebagai

kultur yang mencoba memahami implikasi masyarakat berbasis media.

Adapun Albert Bandura mengemukakan tentang belajar pada konsep naturalistik,

konsepnya adalah kognitif sosial dan efikasi diri.  Bandura melakukan uji coba pada anak

yang diberikan boneka Bobo Doll, hasilnya menunjukkan anak berperilaku agresif  akibat

contoh dari orang dewasa di sekitarnya. Dimana lingkungan sosial lebih banyak memberi

bagi individu suatu kesempatan mendapatkan keterampilan serta kemampuan kompleks

dengan cara observasi perilaku serta konsekuensi behavioral.

Beberapa asumsi teori belajar kognitif sosial (Gredler,2011:422), adalah: 1)

pembelajar dapat mengabstraksikan informasi berdasarkan pengamatan, dan pengambilan

keputusan tentang perilaku yang akan dilakukan. 2) terdapat tiga cara relasi antara perilaku,

yaitu lingkungan, kejadian personal internal,  akan menjelaskan belajar. 3) belajar merupakan

akuisisi yang merepresentasikan simbolik yang berbentuk kode verbal atau visual.

Terkait dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan aplikasi pendidikan pada teori

Bandura dan Vygotzky adalah pemodelan yang merupakan sumber utama informasi bagi

pembelajar dimana dalam hal ini peran guru dalam menunjukkan tahapan-tahapan pemecahan

masalah dalam proses pembelajar berbasis masalah dan scaffolding, serta pentingnya

pemahaman tentang ketangguhan diri serta terampil dalam mengatur diri untuk berhasil

menjadi pembelajar yang diwujudkan dalam upaya meningkatkan kemampuan berfikir kritis.

2. Teori Humanistik
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Teori Humanistik di dukung oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Teori Rogers

disebut juga sebagai person-centered. Rogers mengemukakan konsep kebutuhan terhadap

penerimaan secara positif (positive regard), meliputi kehangatan, kepedulian, penerimaan,

dengan melihatnya sebagai kebutuhan anak terhadap afeksi dan cinta. Dalam proses

pembelajaran di kelas, ketika guru memberikan pada siswa penerimaan positif tak bersyarat

(unconditional positive regard), siswa merasa dihargai,  tidak muncul penyangkalan terhadap

pengalaman (denial).

Rogers (2012: 5) mengemukakan dasar dari pendekatan person-centered adalah:

It is that the individual has within himself or herself vast resources for self-understanding, for

altering his or her self-concept, attitudes and self-directed behavior—and that these

resources can be tapped if only a definable climate of facilitative psychological attitudes can

be provided.

Menurut Rogers pada dasarnya setiap individu aktif dan mengaktualisasikan dirinya.

Upaya dalam proses aktualisasi diri, individu berusaha mempertahankan keseimbangan yang

sebangun antara self dan pengalaman. Namun, ketika pengalaman masa lalu merupakan

penerimaan bersyarat (conditional positive regard), individu akan menyangkal atau

mendistorsi segala sesuatu yang mengancam sistem self.

Adapun teori Humanistik Abraham Maslow mengemukakan tentang adanya lima

kebutuhan dasar manusia, meliputi: 1) kebutuhan fisiologis, 2) kebutuhan akan rasa aman,

3)kebutuhan untuk memiliki-dimiliki, 4) kebutuhan akan cinta, 5) kebutuhan untuk dihargai,

6) kebutuhan untuk mengaktualisasikan-diri. Pemenuhan kebutuhan pada posisi lebih rendah

mendorong individu untuk naik pada tingkat pemenuhan kebutuhan lebih tinggi.

Sebagaimana dikemukakan Boeree (1998:11): Maslow took this idea and created his now

famous hierarchy of needs. Beyond the details of air, water, food, and sex, he laid out five
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broader layers: the physiological needs, the needs for safety and security, the needs for love and

belonging, the needs for esteem, and the need to actualize the self, in that order.

Penerapan teori humanistik pada penelitian ini mengarah pada semangat untuk

memanusiakan manusia selama proses pembelajaran yang dilaksnakan melalui model

pembelajaran berbasis masalah dabn scaffolding. Peran Guru memberi motivasi serta

kesadaran tentang  belajar dalam kehidupan nyata. Adapun Siswa merupakan pelaku utama

yang mendapatkan proses pengalaman belajarnya sendiri melalui pendekatan student centre.

Siswa diharapkan dapat mengetahui serta mengembangkan potensi diri berupa keterampilan

berfikir kritis secara positif. Proses pembelajaran yang dapat diharapkan dengan

menggunakan teori ini adalah proses yang menyenangkan serta memiliki makna.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran sebaiknya

sejalan dengan pendekatan ilmiah, dengan menyesuaikan jenis kebutuhan pembelajaran yang

akan dilakukan. Sebagaimana dikemukakan dalam teori belajar konstruktivisme, kognitif

serta humanistik. Konstruktivisme berkembang dilandasi oleh beberapa teori, yaitu; teori

Piaget tentang skema, asimilasi, akomodasi, dan equilibration, konsep Zone of Proximal

Development (ZPD) oleh Vygotsky, teori Bruner tentang discovery learning, teori Ausubel

tentang belajar bermakna, dan interaksionisme semiotik serta teori  humanistik tentang

student centre.

2.7 Kerangka Pikir

Penerapan metode pembelajaran yang tepat sangat menunjang keberhasilan siswa

dalam pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan membuat pembelajaran

jadi semakin menarik dan menyenangkan. Namun pada kenyataannya belum banyak variasi

metode pembelajaran yang digunakan guru.

Dalam pembelajaran langsung sifat pembelajarannya adalah teacher centered

sehingga siswa tidak mendapatkan andil yang besar dalam pembelajaran. Hal ini karena
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peran guru dalam pembelajaran sangat dominan. Saat ini penerapan metode kooperatif mulai

dilakukan oleh guru. Dalam pembelajaran kooperatif ini sifat pembelajarannya students

centered sehingga lebih didominasi oleh aktivitas siswa. Terdapat banyak ketrampilan

belajar, dan dalam penelitian ini hanya membandingkan ketrampilan berfikir kritis siswa

melalui metode pembelajaran berbasis masalah dan scaffolding berdasarkan penugasan.

Salah satu kelebihan metode pembelajaran berbasis masalah dan scaffolding adalah

dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa dalam memecahkan suatu

permasalahan. Kemampuan berfikir kritis akan membentuk kecakapan hidup dalam diri siswa

ketika dalam kehidupannya menghadapi suatu permasalahan., namun juga terdapat perbedaan

dalam proses pelaksanaannya Perbandingan antara model pemecahan masalah dengan

konstruktivisme sosial dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 3
Perbandingan Langkah Metode Pembelajaran Berdasarkan Masalah dan

Scaffolding

Pembelajaran Berbasis Masalah Scaffolding
1. Menyadari masalah
2. Merumuskan masalah
3. Merumuskan hipotesis
4. Mengumpulkan data
5. Menguji hipotesis
6. Menentukan pilihan penyelesaian

6. Assemen kemampuan dan taraf
perkembangan setiap siswa untuk
menentukan Zone of Proximal
Development ( Z P D ) .

7. Menjabarkan tugas pemecahan
masalah ke dalam tahap-tahap yang
rinci sehingga dapat membantu siswa
melihat zona yang akan diskafold.

8. Menyajikan tugas belajar secara
berjenjang sesuai taraf perkembangan
siswa. Ini dapat dilakukan dengan
berbagai cara seperti melalui
penjelasan, peringatan, dorongan
(motivasi), penguraian masalah ke
dalam langkah pemecahan, dan
pemberian contoh (modelling).

9. Mendorong siswa untuk
menyelesaikan tugas belajar secara
mandiri.

10. Pemberian isyarat, kata kunci, tanda
mata (minders), dorongan, contoh
atau hal lain yang dapat memancing
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siswa bergerak ke arah kemandirian
belajar dalam pengarahan diri.

Sumber Adisusilo (2013: 111) dan Mamin (2008: 58)

Proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah

dan scaffolding juga memiliki kesamaan dalam hal adanya rangkaian kegiatan yang menuntut

keaktifan siswa untuk berupaya mencari informasi tertentu

Variabel bebas (Independen) dalam penelitian ini adalah penerapan metode

pembelajaran pembelajaran berbasis masalah dan metode scaffolding. Variabel terikat

(dependen) dalam penelitian ini adalah kemampuan berfikir kritis siswa dan variabel

moderatornya adalah penugasan proyek dan portofolio.

1. Perbedaan kemampuan berfikir kritis antara siswa yang diajarkan
menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah dengan siswa yang
diajarkan menggunakan metode scaffolding

Berfikir kritis merupakan soft skill yang harus dimiliki siswa sebagai bekal dalam

menjalani kehidupan nyata di lingkungan sosialnya. Kemampuan berfikir kritis dapat terasah

melalui model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan inquiry

mempelajari IPS. Ketrampilan berfikir kritis memiliki beberapa aspek kemampuan,

sebagaimana dikemukakan Facione (1990: 6) yang meliputi: 1) Interprestasi meliputi

kemampuan mengkatagorikan, menguraikan dan mengklarifikasi makna, 2) Analisis

meliputi menguji ide, mengidentifikasi pendapat, menganalisis pendapat, 3) Evaluasi meliputi

menilai tuntutan, menilai pendapat, 4) Menyimpulkan meliputi menanyakan fakta, menduga

beberapa pilihan, menggambarkan kesimpulan, 5) Menjelaskan meliputi menyatakan hasil,

memberikan alasan, menampilkan atau menyampaikan pendapat, 6) Mengatur diri  meliputi

memeriksa diri, mengkoreksi diri.

Aspek-aspek tersebut sejalan dengan pembelajaran berdasarkan masalah dan

scaffolding. Metode pembelajaran berdasarkan masalah mengutamakan pada proses
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pemecahan  masalah melalui proses pengamatan sehingga siswa mengalami sendiri dan dapat

menggunakan ketrampilan berpikir kritis dalam mengungkapkan permasalahan yang

dihadapinya sebagaimana dikemukakan Adisusilo (2011: 55), bahwa strategi pembelajaran

berbasis masalah adalah suatu strategi pembelajaran yang memberi kesempatan peserta didik

merumuskan serta memilih topik masalah yang akan dijawab terkait suatu materi

pembelajaran.

Sedangkan metode scaffolding dapat membantu siswa membangun sendiri

pengetahuan melalui pemecahan masalah dengan bantuan guru sehingga dapat memberikan

kemudahan bagi siswa untuk melewati proses pembelajaran dengan memberi kesempatan

siswa untuk menemukan dan menetapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa

menjadi sadar untuk menggunakan strategi mereka dalam belajar. Berk & Winsler dalam

Burch (2007: 10), mengemukakan dalam scaffolding pembelajaran dilakukan sebagai berikut:

in learning, the gradual withdrawal of adult (e.g., teacher) support, as through instruction,

modeling, questioning, feedback, etc. for a child’s performance across successive

engagements, thus transferring more and more auonomy to the child.

Perbedaan akan terlihat pada proses pembelajaran antara metode pembelajaran

berdasarkan masalah dan scaffolding, karena dalam pembelajaran berdasarkan masalah siswa

akan lebih mandiri dalam memecahkan masalah, sedangkan dalam scaffolding siswa

mendapat bimbingan dari guru lebih intensif karena tingkat kesulitan pembelajaran yang

berada dalam ZDP (zone of proximal development) para siswa yang merupakan daerah antar

tingkat perkembangan yang diartikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah

bimbingan guru atau teman sebaya yang lebih mampu.

2. Perbedaan kemampuan berfikir kritis antara siswa yang diberikan penugasan
proyek dengan siswa yang diberi penugasan portofolio
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Perbedaan bentuk penugasan antara proyek dan portofolio akan memperlihatkan

perbedaan siswa dalam melaksanakan dan mendokumentasikan hasil kegiatan pembelajaran

yang telah mereka lakukan juga akan memperlihatkan perbedaan kemampuan dalam cara

berfikir kritis siswa. Penugasan dapat digunakan dalam model pembelajaran berbasis masalah

dan scaffolding untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran melalui

upaya pemecahan masalah.

Karakteristik yang berbeda antara penugasan portofolio dan proyek akan

menimbulkan perbedaan dalam proses dan pelaporan hasil kerja siswa, karena dalam

pelaksanaan penugasan proyek siswa akan berusaha mengerjakan sesuatu proyek tertentu

sesuai waktu yang telah ditentukan. Kondisi ini akan membawa siswa pada upaya untuk

menyelesaikan tugas sebaik mungkin dan tepat waktu. Proses inilah yang akan

memperlihatkan kemampuan berfikir kritis siswa, sebagaimana Johnson (dalam al-Tabany,

2015: 52) mengemukakan langkah dalam penugasan proyek sebagai berikut: 1) arrange,

meliputi menentukan tujuan belajar, memutuskan proyek yang akan dikerjakan dan mengatur

waktu pelaksanaan. 2) begin, yaitu tahap mulai mengerjakan proyek. 3) change, yaitu

membuat perubahan yang diperlukan dalam rangka memperbaiki proyek yang sedang

dilakukan. 4) demonstrate, yaitu menunjukkan apa yang telah dicapai melalui presentasi.

Selanjutnya al-Tabany (2015: 52) juga mengemukakan pada kegiatan pembelajaran

berdasarkan masalah siswa diberi tugas yang sulit, kompleks lengkap akan tetapi nyata,

realistis dan autentik, sehingga cara  berfikir siswa dalam meenyelesaikan proyek akan

membantu perkembangan intelektual siswa.

Sedangkan dalam portofolio bentuk pelaporan dilakukan terpisah secara parsial antara

berbagai kegiatan, sehingga portofolio terlihat lebih beragam merekam kemampuan berfikir

kritis siswa. Kemampuan berfikir kritis tersebut akan terlihat pada aspek berfikir kritis,

sebagaimana dikemukakan al Tabany (2015: 295) bahwa salah satu keuntungan pengajaran



50

portofolio adalah siswa dapat mendemonstrasikan kemampuan dalam menerapkan

peengetahuan pemecahan masalah, kemampuan menggunakan bahasa ilmiah,

mengkomunikasikan ide, kemampuan memberi alasan ataupun analisis.

Selain itu, penugasan ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan kerjasama

mereka. Penugasan proyek dan portofolio akan lebih banyak melibatkan siswa secara

berkelompok memecahkan masalah sehingga akan memicu terjadinya persaingan dalam

memunculkan ide dan pemikiran kreatif dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu

pelajaran untuk mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Karena itu

siswa  akan termotivasi melakukan pengamatan secara sungguh-sungguh. Para siswa akan

bersaing mempersiapkan diri demi memperlihatkan kemampuan berfikir kritis mereka .

Sehingga akan terdapat perbedaan kemampuan berfikir kritis antara siswa yang diberi

penugasan proyek dan portofolio.

3. Interaksi antara metode pembelajaran dengan bentuk penugasan terhadap
berfikir kritis

Karakteristik model pembelajaran berbasis masalah dan scaffolding yang

menekankan pada proses pemecahan masalah secara bersama-sama akan memperlihatkan

interaksi dalam mengungkap kemampuan berfikir ktitis siswa yang terlihat dalam pelaporan

hasil penugasan proyek dan portofolio.

Siswa akan tertantang untuk mengembangkan kemampuan berfikir kritisnya dan

melaporkannya secara sistematis karena siswa akan mencurahkan hasil pengamatan dan

pemikirannya dalam bentuk tulisan atau artefak karya. Interaksi tersebut nampak dalam

filosofi dasar di antara  kedua  metode tersebut. Metode pembelajaran berbasis masalah

digambarkan dalam Jurnal Speaking of Teaching (2001) sebagai berikut: In problem-based

learning courses, students work with classmates to solve complex and authentic problems
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that help develop content knowledge as well as problem-solving, reasoning, communication,

and self-assessment skills.

Bekerja dalam kelompok merupakan  keterampilan sosial yang juga dibangun dalam

metode scaffolding dengan berdasarkan pada konstruktivisme sosial yang dicetuskan oleh

Vygostky melalui pendampingan belajar (scaffolding). Sebagaimana dikemukakan Berk &

Winsler dalam Burch (2007: 10) berikut: Support activities are called scaffolding because

they provide support for learning that can be taken down and removed as learners are able to

demonstrate strategic behaviors in their own learning activities.

4. Kemampuan berfikir kritis siswa yang diajarkan menggunakan metode
pembelajaran berbasis masalah lebih baik dibandingkan dengan scaffolding
pada siswa yang diberi penugasan proyek.

Penugasan proyek melibatkan siswa untuk mengerjakan suatu proyek tertentu yang

dimulai dari adanya upaya untuk memecahkan masalah melalui model pembelajaran berbasis

masalah atau scaffolding. Penugasan ini akan merangsang siswa untuk berfikir kritis

memecahkan masalah dan menyelesaikan proyek.

Metode pembelajaran berbasis masalah akan merangsang siswa untuk mencari

jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Melalui mengerjakan proyek tertentu siswa akan

berusaha untuk mengembangkan cara memecahkan masalah yang dihadapi.

Adapun scaffoldding memiliki karakteristik dimana siswa secara aktif berkumpul

bersama kelompok untuk saling membantu dalam melakukan pemecahan masalah yang terus

berkembang tingkat kesulitannya, dengan dibimbing oleh guru.

Facione (1990: 4) mengemukakan beberapa aspek utama dalam berpikir kritis sebagai

berikut: The experts find critical thingking (CT) to include cognitive skills in (1)

interpretation, (2) analysis, (3) evaluation, (4) inference, (5)explanation and (6) self-

regulation. Each of these six is at the core of CT. Merujuk pada pendapat Facione tersebut
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maka akan terdapat perbedaan kemampuan berfikir kritis yang dapat diungkap dari kedua

metode yang berbeda yakni pembelajaran berdasarkan masalah dan scaffolding.

Perbedaan tersebut akan nampak pada aspek self regulation (mengatur diri) , dimana

pada pembelajaran berbasis masalah siswa akan lebih memiliki self regulation karena belajar

memecahkan masalah secara lebih mandiri dibandingkan pada metode scaffolding yang lebih

banyak mendapat bimbingan dari guru sehingga membuat siswa kurang dapat mengatur

dirinya secara lebih mandiri.

5. Kemampuan berfikir kritis siswa yang diajarkan menggunakan metode
pembelajaran berbasis masalah lebih rendah dibandingkan dengan scaffolding
pada siswa yang diberi penugasan portofolio

Portofolio merupakan artefak kumpulan karya siswa yang memperlihatkan

perkembangan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kumpulan karya tersebut

akan memperlihatkan rekam jejak siswa dalam mengembangkan ketrampilan berfikir kritis

dalam menghadapi berbagai bentuk penugasan yang diberikan.

Karena merupakan kumpulan karya dari berbagai macam penugasan, maka portofolio

dapat memperlihatkan perbedaan kemampuan berfikir kritis antara siswa yang diajarkan

menggunakan pembelajaran berbasis masalah dan scaffolding. Pembelajaran berbasis

masalah berdasarkan karakteristiknya akan menghasilkan kumpulan karya siswa dari hasil

kegiatan memecahkan masalah baik berupa fakta atau data-data yang mendukung upaya

pemecahan masalah tertentu. Data-data tersebut berupa kumpulan karya yang berbeda dari

berbagai materi pelajaran  IPS.

Portofolio mampu menjadi wahana bagi pembelajaran yang berbasis pada siswa

(student centered) sehingga dapat membantu siswa menampilkan kemampuannya dalam

befikir kritis, berkreasi serta memperlihatkani berbagai hasil penemuannya. Penggunaan

portofolio dalam pembelajaran berdasarkan masalah akan membantu siswa melihat

kemampuannya dalam memecahkan masalah sehingga portofolio akan tampil secara
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progresif dan dapat menjadi cermin bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan berfikir

kritisnya.

Sedangkan dalam metode scaffolding, portofolio dapat membantu guru dan siswa

untuk lebih meningkatkan ketrampilan berfikir lebih tinggi dari sebelumnya dengan bantuan

guru atau teman sebaya yang lebih memahami materi pelajaran. Sebagaimana dikemukakan

oleh al-Tabany (2015: 293) berikut: Melalui portofolio dapat diciptakan kesempatan ganda

yang dapat digunakan sebagai  umpan balik terhadap isi portofolio antara siswa dengan

siswa, antara guru dengan siswa, dan lain-lain. Sehingga selama periode pertemuan ini

siswa dapat mendiskusikan tentang nilai dari perbedaan setiap pekerjaan yang ingin

ditempatkan dalam portofolio.

Terlebih lagi pada saat akhir siswa akan diminta menyajikan hasil karyanya maka

kemampuan menyampaikan akan memperlihatkan tingkat kedalaman siswa dalam

mengerjakan setiap tugas.

6. Kemampuan berfikir kritis siswa yang diberi penugasan proyek lebih baik
dibandingkan dengan penugasan portofolio pada siswa yang diajarkan
menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah

Perbedaan karakteristik antara penugasan proyek dan portofolio akan memperlihatkan

perbedaan kemampuan bergfikir kritis siswa dalam memecahkan masalah melalui model

pembelajaran berbasis masalah. Maxim (1995: 152) mengemukakan tentang pembelajaran

berbasis masalah: Children learn best by acting on their environment and discovery

outcomes in a chaleeenging manner. As they accumulate experiences of the type, teacher will

be able to gradually vary the complexity of the problem and may encourage children to

employ increasingly advanced strategies. Pembelajaran berdasarkan masalah akan membantu

siswa mengumpulkan pengalaman dan guru dapat lebih mudah mendapati berbagai masalah

dan dapat memberi kesempatan pada siswa untuk meningkatkan strategi mereka.
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Perbedaan berfikir kritis siswa antara yang diberi penugasan proyek dan portofolio

dapat terlihat dari cara siswa melaksanakan penugasan tersebut. Dalam melakukan tugas

proyek, tahapan diawali dengan pertanyaan esensial yang dicetuskan guru, dilanjutkan

perencanaan aturan pengerjaan proyek, membuat jadwal, memonitoring proyek siswa,

penilaian hasil kerja dan evaluasi. Sehingga penugasan proyek akan dilaksanakan secara lebih

terinci sesuai tahapan yang telah direncanakan. Tahapan ini sejalan dengan pembelajaran

berdasarkan masalah yang lebih menekankan pada kemandirian siswa. Dengan demikian

penugasan proyek telah melibatkan kemampuan berfikir kritis siswa, sejak perencanaan

hingga evaluasi. Adapun penggunaan portofolio dalam metode pembelajaran berdasarkan

masalah akan memperlihatkan kemampuan berfikir kritis siswa dalam menampilkan hasil

karya yang selalu lebih baik dari karya sebelumnya. Hal ini dapat memperlihatkan

peningkatan dalam kemampuan berpikir secara kritis terutama dalam accumulate experiences

atau akumulasi pengalaman.

Siswa dapat berupaya memecahkan masalah melalui penugasan proyek atau

portofolio. Melalui penugasan proyek, siswa akan memperlihatkan bagaimana  menggunakan

kemampuan berfikir kritisnya untuk menyelesaikan proyek tersebut secara lebih mandiri.

Sedangkan melalui portofolio akan memperlihatkan kemampuan berpikir kritis siswa untuk

menampilkan berbagai perjalanan hasil karya nya dalam memecahkan masalah secara lebih

baik dari tugas satu ke tugas yang lain melalui model pembelajaran berbasis masalah.

7. Kemampuan berfikir kritis siswa yang diberi penugasan proyek lebih rendah
dibandingkan dengan penugasan portofolio pada siswa yang diajarkan
menggunakan metode scaffolding

Model pembelajaran scaffolding yang dilakukan melalui pendampingan baik yang

dilakukan oleh teman maupun oleh guru akan membangun sebuah pemahaman dan

ketrampilan dalam berfikir kritis sehingga akan membawa siswa pada pemecahan masalah

melalui suatu penyelidikan yang dikemas dalam suatu proyek dan ditampilkan juga dalam
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artefak portofolio. Pendampingan oleh guru dibutuhkan dalam pembelajaran IPS sebagai

strategi pembelajaran, sebagaimana diungkapkan Maxim (1995: 29) berikut: Teaching

strategies should help students become both indepent and cooperative learnes who develop

skills of problem solving, decision making, negotiation, and conflict resolution.

Metode scaffolding dalam penugasan proyek akan menekankan terutama pada

monitoring proyek siswa oleh guru, sebagaimana al Tabany (2015: 53) mengemukakan

bahwa pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas siswa

selama menyelesaikan proyek, monitoring dilakukan dengan cara menfasilitasi siswa pada

setiap proses. Metode scaffolding akan terlihat lebih berperan pada penugasan portofolio,

karena portofolio merupakan kumpulan karya dari tugas yang berbeda sehingga siswa dengan

bimbingan guru akan meningkatkan keterampilannya dalam memecahkan masalah dengan

kemampuan berpikir kritis lebih tinggi dari satu tugas ke tugas yang lain.

Penugasan ini akan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berfikir

kritis sehingga akan terlihat perbedaan kemampuan berfikir kritis antara siswa dalam upaya

melakukan pemecahan masalah yang dihadapi dan kemudian akan dituangkan dalam

penugasan proyek dan portofolio. Penugasan portofolio dan proyek dalam scaffolding akan

memperlihatkan perbedaan hasil pelaporan yang menuntut bentuk portofolio dan proyek yang

selalu meningkat tingkat kualitasnya serta hasil pelaporan yang lebih baik dari waktu ke

waktu dengan tetap dalam bimbingan guru.

Variabel bebas (Independen) dalam penelitian ini adalah penerapan metode

pembelajaran berdasarkan masalah dan metode scaffolding. Variabel terikat (dependen)

dalam penelitian ini adalah kemampuan berfikir kritis siswa dan variabel moderatornya

adalah penugasan proyek dan portofolio. Berdasarkan uraian di atas, kerangka pikir dalam

penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut :
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Gambar 1. Paradigma Penelitian

Selanjutnya kerangka pikir tersebut dapat diuraikan dalam model diagram analisis dua

jalan sebagai berikut:

Gambar 2. Model Diagram analisis dua jalan ( pengelompokkan 2 x 2)

Kemampuan Berfikir Kritis (Y)
Metode Pembelajaran (X)

A

B

Pembelajaran Berdasarkan
Masalah

(A1)

Scaffolding
(A2)

Proyek (B1) A1B1 A2B1

Portofolio (B2) A1B2 A2B2

1. A1≠A2 4. A1B1  > A2B1 7. A2B1 < A2B1
2. B1≠ B2 5. A2B2 > A1B2
3. A X B 6. A1B1 > A1B2

2.8 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka,hasil penelitian yang relevan,kerangka pikir, kerangka

eksperimen, dan anggapan dasar yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Metode

Pembelajaran
Berdasarkan
Masalah

Scaffolding

Penugasan
Proyek

Berpikir
Kritis

Berpikir
Kritis

Berpikir
Kritis

Berpikir
Kritis

Penugasan
Portofolio

Penugasan
Proyek

Penugasan
Portofolio
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1. terdapat perbedaan kemampuan berfikir kritis antara siswa yang diajarkan

menggunakan metode pembelajaran berdarsarkan masalah dengan siswa yang

diajarkan menggunakan metode scaffolding

2. terdapat perbedaan kemampuan berfikir kritis antara siswa yang diberikan penugasan

proyek dengan siswa yang diberi penugasan portofolio

3. terdapat Interaksi antara metode pembelajaran dengan bentuk penugasan terhadap

kemampuan berfikir kritis

4. kemampuan berfikir kritis siswa yang diajarkan menggunakan metode pembelajaran

berdasarkan masalah lebih baik dibandingkan dengan dengan metode scaffolding pada

siswa yang diberi penugasan proyek

5. kemampuan berfikir kritis siswa yang diajarkan menggunakan metode pembelajaran

berasarkan masalah lebih rendah dibandingkan dengan metode scaffolding pada siswa

yang diberi penugasan portofolio

6. kemampuan berfikir kritis siswa yang diberi penugasan proyek lebih baik

dibandingkan dengan penugasan portofolio pada siswa yang diajarkan menggunakan

metode pembelajaran berdasarkan masalah

7. kemampuan berfikir kritis siswa yang diberi penugasan proyek lebih rendah

dibandingkan dengan penugasan portofolio pada siswa yang diajarkan menggunakan

metode scaffolding

2.9 Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian lain yang relevan antara lain :

1. Teacher - based scaffolding as a teacher proffesional development program in Indonesia.
By: Bujang Rahman, Abdurrahman Abdurrahman,Budi Kadaryanto, Nurlaksana Eko
Rusminto

Abstract: Improvement of teachers’ content knowledge has long been regarded as a
priority in Indonesian school systems, and has been the goal for many teacher professional
development programs. In this paper we report the evaluation of a professional development
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program to improve content knowledge for 147 Indonesian teachers. The teachers were
divided into three experimental groups, and each group was treated to one of the three
professional development models frequently used in developing countries.

The results showed that all three models led to improvement in the teachers’ content
knowledge; however, the teacher-based scaffolding model proved tobe the most effective. In
our account of why this program of teacher based scaffolding was successful, we compared it
with other studies

Sumber: Australian Journal of Teacher Education.Vol. 40. 2015

2. Mengkaji tahapan scaffolding dalam pelajaran memecahkan masalah di SMP N 9
Pontianak. Oleh: Indri Fitriani, Bambang Hudiono, dan Hamdani

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) melihat tahapan scaffolding dalam

pembelajaran pada siswa saat memecahkan masalah. (2) melihat kemampuan siswa dalam

memecahkan masalah setelah proses pembelajaran melalui scaffolding. Metode dalam

penelitian ini adalah metode pre-eksperimental dengan bentuk One-shot Case Study.

Subyek dalam penelitian meliputi 30 siswa kelas VII SMPN 9 Pontianak.

Hasil dari analisis data memperlihatkan (1) tahapan scaffolding melalui pembelajaran

pemecahan masalah terdiri atas tanya jawab ketika siswa memahami masalah, merencanakan

pemecahan masalah dan menyelesaikan masalah serta mengajak siswa aktif memecahkan

masalah saat pengecekan kembali. (2) kemampuan siswa setelah diberikan perlakuan melalui

tahapan scaffolding efektif mendapatkan rata-rata nilai siswa adalah 67,5.

Sumber: Jurnal Universitas Tanjung Pura. Vol.3. No.11. 2014

3. Meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa SMP melalui pendekatan matematika
realistik, oleh Hasrastuddin.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perbedaan peningkatan

kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan pendekatan matematika realistik dengan

pembelajaran biasa. Jenis penelitian adalah quasi-ekperimen. Populasi penelitian adalah

siswa SMP di Kota Medan, dengan sampel siswa kelas VIII yang diambil secara acak kelas

dari sekolah peringkat tinggi, sedang dan rendah berdasarkan perolehan nilai Ujian Nasional
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Tahun 2008 yang dikeluarkan Diknas. Instrumen penelitian terdiri dari tes berpikir kritis

matematika bentuk uraian. Analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif,

Mann-Whitney U, uji-T, ANOVA dan uji Post Hoc.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat perbedaan peningkatan kemampuan

berpikir kritis siswa antara yang diberi pendekatan matematika realistik dengan pembelajaran

biasa, 2) terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan

peringkat sekolah, 3) terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa

berdasarkan gender, 4) tidak terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan

peringkat sekolah terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa, 5) tidak terdapat

interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan gender terhadap peningkatan kemampuan

berpikir kritis siswa, dan 6) siswa memiliki respon yang positif terhadap pembelajaran

matematika realistik. Secara umum, melalui pembelajaran matematika realistik dapat

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan demikian, yang menjadi saran atas

hasil penelitian ini adalah pembelajaran matematika dengan pendekatan matematika realistik

dapat diimplementasikan dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa

dengan tidak harus membedakan peringkat sekolah dan gender.

Sumber: Jurnal Universitas Sriwijaya. Vol.4. No.2. 2010.

4. Penerapan pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir
kritis dan komunikasi matematis siswa sekolah dasar. Oleh Fachrurazi

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada upaya mengungkapkan peningkatan

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi matematis, sebagai akibat yang

diberikan berupa perlakuan pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran konvensional.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan sampelnya adalah siswa kelas IV SD

di Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen dari tiga kategori sekolah dengan level tinggi,

sedang dan rendah sebanyak enam kelas dengan tiga kelas eksperimen dan tiga kelas kontrol.
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Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain terdapat perbedaan

peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi matematis antara siswa

yang belajar matematika menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan siswa

yang memperoleh pembelajaran konvensional ditinjau dari faktor pembelajaran dan level

sekolah. Selain itu, berdasarkan data angket memperlihatkan bahwa siswa yang

pembelajarannya dengan model pembelajaran berbasis masalah sebagian besar bersikap

positif terhadap pembelajaran matematika. Penulis merekomendasi kepada guru yang

mengajar matematika untuk menggunakan model pembelajaran berbasis masalah secara tepat

dengan menyajikan masalah menantang yang sesuai dengan kemampuan awal siswa,

intervensi guru seminimal mungkin dalam proses pembelajaran, dan mengupayakan interaksi

antar siswa berlangsung secara optimal.

Sumber: Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. No. 1. 2011

5. Model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis
dan kreatif matematik siswa SMA di Kota Tasikmalaya. Oleh: Yoni Sunaryo

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir

kritis dan kreatif matematik siswa yang lebih baik antara yang menggunakan model pembelajaran

berbasis masalah dan model pembelajaran langsung, mengetahui sikap siswa terhadap model

pembelajaran berbasis masalah dan mengetahui assosiasi antara sikap siswa terhadap model

pembelajaran berbasis masalah dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif

matematik siswa setelah model pembelajaran berbasis masalah diberikan. Populasi pada

penelitian ini yaitu seluruh siswa SMA di Kota Tasikmalaya. Tempat penelitian dipilih dari

sekolah level sedang yaitu SMA N 3 Tasikmalaya. Sampel penelitian yaitu kelas X1,X2,X3 dan

X4. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi soal tes kemampuan berpikir kritis

dan kreatif matematik siswa serta angket skala sikap yang digunakan untuk mengetahui sikap

siswa terhadap Model Pembelajaran Berbasis Masalah. Analisis data menggunakan uji-t.
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Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan

berpikir kritis dan kreatif matematik siswa yang pada pembelajarannya menerapkan model

pembelajaran berbasis masalah lebih baik dari peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif

matematik siswa yang pada pembelajarannya menerapkan model pembelajaran langsung. Sikap

siswa terhadap penerapan model pembelajaran berbasis masalah menunjukkan sikap positif.

Assosiasi antara sikap siswa pada penerapan model pembelajaran berbasis masalah dan

peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematik siswa menunjukkan assosiasi yang

cukup kuat.

Sumber: Jurnal Pendidikan dan Keguruan,Universitas Terbuka. Vol.1. No.2. 2014

6. Penggunaan Pembelajaran Berbasis Masalah Dalam Meningkatkan Kemampuan
Berpikir Kritis Siswa Pada Pembelajaran IPS di MI Darussaadah Pandeglang. Oleh :
Darmawan

Abstrak. Kemampuan berpikir kritis akan muncul dalam diri siswa apabila selama

proses belajar di dalam kelas, guru membangun pola interaksi dan komunikasi yang lebih

menekankan pada proses pembentukan pengetahuan secara aktif oleh siswa. Sejalan dengan

tujuan tersebut, maka skenario Pembelajaran Berbasis Masalah dikemas oleh suatu masalah

dan dihadirkan pada permulaan pembelajaran sebelum memperkenalkan konsep yang baru.

Pembelajaran berbasis masalah (PBM) merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa

yang menekankan pembelajaran bermakna melalui pemecahan masalah yang bersifat open

ended. Target akhir pembelajaran adalah terjadinya peristiwa belajar. Belajar sebagai suatu

proses aktif, interaktif dan konstruktif terwujud manakala pembelajaran sebagai konteks

sosial dan eksternal diterjadikan sebagai mediasi kognitif dan situasi stimulasi. Konteks sosial

dimana setiap pebelajar dapat mencipta makna-makna melalui penginteraksian atau pengaitan

diri dengan pengetahuan yang telah ada dalam struktur kognitifnya. Pembelajaran sebagai

suatu sistem tindakan yang dapat mempertemukan antara dimensi-dimensi pembelajaran

dengan dimensi-dimensi belajar.
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Dalam paradigma ini pula, penggunaan pembelajaran berbasis masalah dalam

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPS di kelas V menjadi

sangat relevan dan argumentatif. Penelitian ini berhasil menemukan berbagai dimensi

pembelajaran IPS, kinerja guru dan siswa yang dapat meningkatkan iklim sosial

pembelajaran IPS SD dan memberikan rekomendasi yang diperlukan, baik yang bersifat

konseptual tentang pembelajaran IPS SD maupun yang bersifat praktis, yaitu mewujudkan

perubahan dan peningkatan pada kinerja guru, kinerja siswa, dan iklim sosial pembelajaran

IPS SD.

Sumber: Jurnal Penelitian Pendidikan. Universitas Pendidikan Indonesia. Vol II. No 20. 2010

7. Pengaruh Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terhadap Kemampuan
Berpikir Kritis Siswa Kelas X SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013
Oleh Lia Ullynuha.

Abstract- This research is to know the effect of studying Problem Based Learning (PBL)
to tenth grade of SMA Negeri 6 Surakarta students critical thingking ability in academic year
2012/2013.This research include on Quasy Experiment with the research design posttest only non
equivalent group design. This research applies Problem Based Learning (PBL) to the experiment
group and variative communication method learning to control group. The population research is
the whole of tenth students of SMA 6 Surakarta year 2012/2013. The withdrawal sample technic
is sampling cluster and is taken two clasess the experiment group and control group. The data
collection technic uses test technic to know the environment pollution and the measure the
students’ critical ability, the school documentation as the first ability used to test the balace, and
observation sheet to see the doing activity in the form of: the students’ action, ability, and
attitude. Hypothesis test uses T-test with SPSS 16 program.

This research results is to show that through application learning Problem Based
Learning, students participate actively in the learning process. The hypothesis test results the
conclusion test (sig) 0,05 until the HO is refused. This means that the average result critical
ability between control class and experiment class are different. The pronouncement is also
supported descriptively that is form the average value of critical ability in the amount of
76.14862 for the experiment class and 83.24593 for the control class. This research concludes
that Problem Based Learning affects to the tenth students' critical ability of SMAN 6 Surakarta
year 2012/2013.

Sumber: Jurnal Pendidikan Biologi FKIP Universitas Negeri Surakarta. Vol.7. 2015

2.10 Kajian Integratif

Dari penjelasan tersebut maka kajian integratif terhadap permasalahan yang diajukan

dapat di uraikan dalam paparan berikut. Pada masalah pertama, yaitu; apakah ada perbedaan
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kemampuan berfikir kritis antara siswa yang diajarkan menggunakan metode pembelajaran

berbasis masalah dengan siswa yang diajarkan menggunakan metode scaffolding ?

Teori Skinner sejalan dengan upaya terhadap peningkatan kemampuan berfikir kritis,

di mana stimuli diskriminatif dalam hal ini adalah masalah yang dimunculkan, kontingensi

penguatan dilakukan melalui model pembelajaran berbasis masalah dan scaffolding

Penerapan teori skinner terhadap proses pembelajaran sebagaimana dikemukakan

Gredler (2011: 141) adalah: a) stimuli diskriminatif (kejadian spesifik yang akan direspon

siswa), b) kontingensi penguatan, termasuk mengatur siswa, karakteristik siswa,

membedakan perilaku yang diatur kontingensi atau dengan peraturan, c) dinamika ruang

kelas.

Perbedaan akan terlihat pada proses pembelajaran antara metode pembelajaran

berdasarkan masalah dan metode scaffolding, karena dalam pembelajaran berdasarkan

masalah siswa akan lebih mandiri dalam memecahkan masalah, sedangkan dalam scaffolding

siswa mendapat bimbingan dari guru lebih intensif karena tingkat kesulitan pembelajaran

yang berada dalam ZPD (zone of proximal development) para siswa yang merupakan daerah

antar tingkat perkembangan yang diartikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di

bawah bimbingan guru atau teman sebaya yang lebih mampu.

Metode pembelajaran berdasarkan masalah sejalan dengan teori konstruktivisme dan

kognitif yang di dukung oleh Brunner. Menurut Brunner belajar adalah upaya membebaskan

siswa untuk belajar mandiri yaitu melalui discovery (belajar dengan cara menemukan).

Kurikulum dilakukan secara spiral yaitu pemberian materi dari yang sederhana sampai yang

kompleks.

Adapun Metode scaffolding lebih sesuai dengan teori belajar kognitif sosial. Beberapa

asumsi teori belajar kognitif sosial (Gredler, 2011: 422), adalah: 1) pembelajar dapat

mengabstraksikan informasi berdasarkan pengamatan, dan pengambilan keputusan tentang
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perilaku yang akan dilakukan. 2) terdapat tiga cara relasi antara perilaku, yaitu lingkungan,

kejadian personal internal,  akan menjelaskan belajar. 3) belajar merupakan akuisisi yang

merepresentasikan simbolik yang berbentuk kode verbal atau visual.

Pada masalah kedua, apakah ada perbedaan kemampuan berfikir kritis antara siswa

yang di berikan bentuk penugasan proyek dengan siswa yang di beri penugasan portofolio ?

Perbedaan yang terjadi di mungkinkan karena adanya karakteristik yang berbeda dari kedua

jenis penugasan tersebut.

Sebagaimana pendapat al-Tabany (2015: 52), cara  berfikir siswa dalam

menyelesaikan proyek akan membantu perkembangan intelektual siswa. Pada kegiatan

pembelajaran berdasarkan masalah siswa diberi tugas yang sulit, kompleks lengkap akan

tetapi nyata, realistis dan autentik. cara  berfikir siswa dalam menyelesaikan proyek akan

membantu perkembangan intelektualnya.

Adapun portofolio merupakan sekumpulan tugas yang merupakan gambaran

perkembangan belajar siswa sebagaimana dikemukakan Maxim (1995: 636) berikut:

Portfolio assessment offers students the opportunity to set individual goals, select the item for

evaluation, and reflect on their work. In this way it encourages pride in learning and helps

them develop motivation to improve.

Penugasan proyek sejalan teori konstruktivisme yang di dukung oleh Dewey,di

kemukakannya bahwa belajar harus bersifat aktif dan berpusat pada siswa dalam konteks

pengalaman sosial. Dalam hal ini guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Teori belajar

konstruktivisme mengemukakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan

lama dan merevisinya apabila aturan itu tidak sesuai lagi (al-Tabany, 2014: 29).

Pertanyaan berikutnya adalah apakah ada pengaruh interaksi antara metode

pembelajaran dengan bentuk penugasan terhadap berfikir kritis?
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Interaksi yang terjadi antara metode pembelajaran berbasis masalah dan scaffolding

dengan penugasan proyek dan portofolio terletak pada kebermaknaan yang diperoleh siswa

dalam mengikuti kegiatan belajar melalui metode yang di dukung oleh tugas, yang dapat

dikemukakan berdasarkan teori belajar.

Salah satu teori belajar yang mendukung adalah tentang pembelajaran bermakna

dalam teori kognitif. Siswa akan lebih mudah memahami pelajaran bila terjadi kebermaknaan

dalam proses pembelajaran. Teori kognitif yang didukung oleh David Ausubel,

mengemukakan tentang konsep pembelajaran bermakna melalui teori advance organizers,

mendukung proses pembelajaran langsung ketika akan mempelajari isi informasi,

pembelajaran bukan semata-mata menghafal tetapi harus menciptakan kegiatan yang

bermakna, menghubungkan ide baru dan konsep dengan pengetahuan yang dimiliki siswa.

Selanjutnya pada pertanyaan apakah kemampuan berfikir kritis siswa yang diajarkan

menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah lebih baik dibandingkan dengan

metode scaffolding pada siswa yang diberi penugasan proyek?

Kondisi ini dapat terjadi karena metode pembelajaran berbasis masalah lebih sejalan

dengan penugasan proyek. Keduanya saling mendukung karena metode pembelajaran

berbasis masalah berusaha memecahkan permasalahan sedangkan penugasan proyek

membantu siswa secara lebih nyata memahami masalah dan memecahkannya dengan

menghasilkan suatu produk tertentu.

Antara metode pembelajaran berbasias masalah dan penugasan proyek sejalan dengan

teori asosiasi. Teori asosiasi dikemukakan oleh Thorndike dan Watson, teori ini disebut juga

teori pengkondisian instrumental  (Pidarta, 2009: 212). Menurut teori ini belajar merupakan

asosiasi antara stimulus (S) dan respon (R). Respon merupakan perubahan yang datang dari

lingkungan eksternal yang menjadi tanda bagi organisme untuk bereaksi (R), adapun respon

adalah tingkah laku yang muncul akibat adanya perangsang.
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Namun dukungan bentuk penugasan portofolio belum tentu sesuai dengan metode

pembelajaran berbasis masalah, sebagaimana pertanyaan kelima, apakah kemampuan berfikir

kritis siswa yang diajarkan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah lebih

rendah dibandingkan dengan metode scaffolding pada siswa yang diberi penugasan

portofolio?

Portofolio merupakan artefak kumpulan hasil karya siswa pada suatu periode tertentu.

Dalam proses pengumpulan karya tersebut, peran guru sangat besar dalam membimbing

siswa, sehingga hal ini sejalan dengan metode scaffolding yang menekankan pada aspek

interaksi dalam proses belajar. Sebagaimana tampak pada pendapat Stiggins (dalam Maxim,

1995: 633)  berikut:

There is no single list of item recommended for all portfolios. Stiggins advises that what
is included should be determined by the following considerations: 1) Purposes. As the
reason for assesment varies, so will the story to be told and the audience. For example, a
portfolio intended to document a student’s improvement over a semester for motivational
purpose will contain different ingredients from a portfolio to be evaluated for (progress
during a thematic unit). 2) Nature of the outcome(s)-the knowledge, reasoning, skills,
products and/or affect to be described in the portfolio will dictate the student work
samples to be collected. 3) Focus of the efidence-the portfolio can either show change in
student performance over time or status at one point in time. This factor is an issue in
grading as well as in designing portfolios. 4) Time span-if student improvement is the
focus, over what time period-a month,a term, should work be collected? 5) Nature of the
evidence-what kind of evidence will be used to show student proficiency-tests, work
sample, observation?

Bimbingan secara intensif dari guru tersebut sejalan dengan pendapat Vygotsky,

bahwa interaksi sosial mempermainkan peran dasar dalam membangun kognisi dan terdapat

dua level dalam proses belajar, pertama melalui interaksi yang kemudian terintegrasi dalam

struktur mental, dan aspek kedua bahwa pembangunan kognitif dibatasi oleh Zone of

Proximal Development (ZPD),  yaitu zone eksplorasi yang dipersiapkan untuk membangun

kognitif siswa.
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Adapun pertanyaan keenam, apakah kemampuan berfikir kritis siswa yang diberi

penugasan proyek lebih baik dibandingkan penugasan portofolio pada siswa yang diajarkan

menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah? Hal ini dapat terjadi bila meninjau

dari karakter yang berbeda di antara penugasan proyek dan portofolio yang akan berpengaruh

terhadap pembelajaran dengan metode pembelajaran berbasis masalah.

Penugasan portofolio yang lebih menekankan pada pemantauan perkembangan belajar

melalui dokumentasi tugas yang di kumpulkan lebih membutuhkan banyak perhatian guru

dalam memantau perkembangan belajar. Sehingga portofolio kurang spesifik untuk

menunjang pembelajaran berbasis masalah, namun lebih sesuai dengan metode scaffolding

yang memberikan ruang bagi siswa untuk berinteraksi dengan guru secara intensif untuk

menuju tahapan zone of proximal development.

Sehingga hal ini sekaligus dapat menjelaskan pertanyaan ketujuh yaitu apakah

kemampuan berfikir kritis siswa yang diberi penugasan proyek lebih rendah dibandingkan

penugasan portofolio pada siswa yang diajarkan menggunakan metode scaffolding? Karena

metode scaffolding lebih sesuai dengan penugasan portofolio maka keadaan dimana

kemampuan berfikir kritis siswa lebih rendah pada penugasan proyek dimungkinkan untuk

terjadi.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian di laksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2016 / 2017 di MTsN 1

Lampung Selatan, yang berada di jalan Soekarno Hatta, Desa Simpur Kedaton. Kecamatan

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII MTsN.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas VIII yang terdiri atas 5

kelas dengan jumlah siswa sebanyak 197 siswa. Pengambilan sampel dilakukan

menggunakan teknik cluster random sampling. Hasil teknik cluster random sampling

diperoleh sampel kelas VIII B yang berjumlah 42 siswa dan VIII D yang berjumlah 40 siswa.

Selanjutnya dilakukan pengundian terhadap kedua kelas tersebut untuk menentukan

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil undian diperoleh kelas VIII B sebagai kelas

eksperimen yang akan menggunakan metode pembelajaran berdasarkan masalah dan kelas

VIII D sebagai kelas kontrol yang akan di ajarkan menggunakan metode scaffolding.

Kemudian masing kelas dibagi dalam dua kelompok yang akan diberi penugasan proyek dan

portofolio. Pembagian tugas dari masing-masing kelompok di uraikan pada tabel berikut :

Tabel 4. Pembagian Tugas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

No Kelas Kelompok Metode Jenis
Penugasan

Materi

1 VIII B 1 PBM Portofolio Bentuk interaksi manusia dengan
lingkungan alam

2 VIII B 2 PBM Proyek Kerusakan hutan
3 VIII B 3 PBM Portofolio Pencemaran air
4 VIII B 4 PBM Proyek Pencemaran tanah
5 VIII B 5 PBM Portofolio Pencemaran udara
6 VIII B 6 PBM Proyek Interaksi sosial
7 VIII B 7 PBM Portofolio Interaksi asosiatif
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8 VIII B 8 PBM Proyek Interaksi disosiatif
9 VIII D 1 Scaffolding Portofolio Bentuk interaksi manusia dengan

lingkungan alam
10 VIII D 2 Scaffolding Proyek Kerusakan hutan
11 VIII D 3 Scaffolding Portofolio Pencemaran air
12 VIII D 4 Scaffolding Proyek Pencemaran tanah
13 VIII D 5 Scaffolding Portofolio Pencemaran udara
14 VIII D 6 Scaffolding Proyek Interaksi sosial
15 VIII D 7 Scaffolding Portofolio Interaksi asosiatif
16 VIII D 8 Scaffolding Proyek Interaksi disosiatif
Sumber: data primer, tahun 2016

3.3 Desain Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experiment

(eksperimen semu). Subjek penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok

eksperimen dan pembanding. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang mendapatkan

perlakuan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah, sedangkan kelompok

pembanding adalah kelompok yang mendapatkan perlakuan menggunakan metode

pembelajaran scaffolding, kedua kelompok mendapat penugasan proyek dan portofolio.

Desain penelitian quasi experiment ini ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5. Desain Penelitian Eksperimen Faktorial 2 X 2
Kemampuan Berfikir Kritis (Y)

Penugasan
(V moderator)

X
Pembelajaran

Berbasis Masalah
A

Metode
Scaffolding

B

Proyek (Vmod.1)
A1 A2
B1 B2
A1 B1

Portofolio (Vmod.2)
B1 A2
A1 B2
B2 A2

Penelitian eksperimen dilakukan untuk mengukur apakah ada perbedaan kemampuan

berpikir kritis siswa menggunakan model pembelajaran berbasis pemecahan masalah dan

scaffolding berdasarkan penugasan proyek dan portofolio.
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3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek,

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 60). Variabel dalam penelitian ini meliputi

variabel bebas (independent variable), variabel terikat (dependent variable) dan variabel

moderator.

1. Variabel bebas (independent variable)

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi penyebab atau mempengaruhi

variabel lain. Variabel bebas biasanya dilambangkan dengan huruf X. Dalam penelitian ini

variabel bebasnya adalah metode pembelajaran berbasis masalah (X1) dan metode

scaffolding (X2).

2. Variabel terikat (dependent variable)

Variabel terikat merupakan variabel utama yang merupakan variabel terpengaruh dari

variabel bebas. Variabel terikat biasanya dilambangkan dengan huruf Y. Dalam penelitian ini

variabel terikatnya adalah kemampuan berfikir kritis kelas eksperimen (Y1) dan kemampuan

berfikir kritis kelas kontrol (Y2)

3. Variabel moderator

Variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan

memperlemah) hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono,

2010:62). Dalam penelitian ini, di duga jenis penugasan berupa proyek dan portofolio akan

mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antar metode pembelajaran

dengan kemampuan berfikir kritis yaitu melalui metode pembelajaran berbasis masalah dan

scaffolding.
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3.5 Definisi Konseptual Variabel

3.5.1 Kemampuan Berfikir Kritis

Berfikir kritis adalah cara berfikir yang dilakukan ketika seseorang akan menguji

terhadap sesuatu hal atau pendapat untuk mendapatkan sebuah kepercayaan atau pemahaman

yang jelas (melakukan klarifikasi). Indikator berpikir kritis meliputi :

1. kemampuan menganalisis, meliputi kata operasional: mengilustrasikan,

menyimpulkan, memerinci, menyusun diagram, membedakan, mengidentifikasi,

menunjukkan, menghubungkan, memilih,  memisahkan serta membagi.

2. kemampuan mensintesis, meliputi kata operasional: mengategorikan,

mengorganisasikan, menyusun, menghubungkan, mengombinasikan, mengarang,

menciptakan, menjelaskan, merevisi, menuliskan kekmbali dan menceritakan

3. kemampuan memecahkan masalah, meliputi kata operasional: mengubah,

mengoperasikan, meramalkan, menyiapkan, menghitung, mendemonstrasikan,

menghasilkan, menghubungkan, menunjukkan, memecahkan serta menggunakan.

4. kemampuan menilai atau evaluasi, meliputi kata operasional: menilai, mengkritik,

mendeskripsikan, membandingkan, menyimpulkan, menafsirkan, menerangkan,

memutuskan.

5. kemampuan menyimpulkan, meliputi kata operasional: menjelaskan, mengategorikan,

memisahkan, menceritakan, memerinci dan menghubungkan.

6. kemampuan mengambil keputusan.

3.5.2 Pembelajaran Berdasarkan Masalah

Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu metode pembelajaran yang memberi

kesempatan peserta didik merumuskan serta memilih topik masalah yang akan dijawab

terkait suatu materi pembelajaran di mana siswa bekerja secara kelompok untuk memecahkan

suatu permasalahan.
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3.5.3. Metode Scaffolding

Metode scaffolding merupakan metode yang dilakukan berdasarkan zone

perkembangan kemampuan siswa yang dilaksanakan dalam bentuk pendampingan kepada

siswa oleh siswa lain yang  memiliki kemampuan lebih tinggi atau  oleh guru.

3.5.4 Penugasan Proyek

Penugasan proyek adalah suatu penilaian terhadap proyek yang ditugaskan kepada

siswa berupa kegiatan yang di dalamnya memuat tugas yang kompleks berdasarkan kepada

pertanyaan dan permasalahan yang menuntut peserta didik untuk merancang, memecahkan

masalah, membuat keputusan, melakukan investigasi dan harus diselesaikan oleh siswa dalam

periode / waktu tertentu.

3.5.5 Penugasan Portofolio

Portofolio merupakan suatu bentuk penugasan yang merupakan  kumpulan hasil karya

siswa baik berupa tulisan maupun penampilan yang memperlihatkan perkembangan belajar

siswa baik didalam kelas maupun diluar kelas berdasarkan indikator dan kriteria tertentu

untuk mencapai tujuan kompetensi yang telah ditentukan.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Agar tidak terjadi salah penafsiran maka definisi operasional dalam penelitian ini

meliputi:

3.6.1. Kemampuan Berfikir Kritis

Berfikir kritis adalah cara berfikir yang dilakukan ketika seseorang akan menguji terhadap

sesuatu hal atau pendapat untuk mendapatkan sebuah kepercayaan atau pemahaman yang

jelas (melakukan klarifikasi).
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3.7 Kisi-kisi Instrumen

Kisi-kisi instrument dalam penelitian ini menggunakan kisi-kisi instrumen kemampuan

berfikir kritis yang dapat diihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Kisi-kisi Soal Tes Kemampuan Berfikir Kritis

Kompetensi dasar: mendeskripsikan bentuk-bentuk dan sifat dinamika interaksi manusia
dengan lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi

Indikator Materi Pokok Indikator Soal Indikator
Berfikir Kritis

No
Ite
m

1.
Memahami,menerapkan,
menganalisis Interaksi
manusia dengan
lingkungan alam

2.
Memahami,mengidentifik
asi,mensintesis,
menerapkan,
menganalisis interaksi
sosial bersifat asosiatif

Interaksi
manusia dengan
lingkungan alam

Interaksi
asosiatif dalam
kehidupan
masyarakat

 Mengenali
bentuk-bentuk
interaksi manusia
dengan
lingkungan alam

 Menghubungkan
perilaku manusia
yang
menyebabkan
kerusakan
lingkungan alam

 Menunjukkan
upaya
pencegahan
pencemaran
lingkungan

 Menyimpulkan
penyebab
masalah
pencemaran

 Memberikan
kritik terhadap
masalah
lingkungan

 Menilai syarat
interaksi sosial

 Menggolongkan
interaksi yang
bersifat asosiatif

 Menggunakan
bentuk interaksi
asosiatif dengan
lingkungan sosial
budaya

 Membedakan
bentuk interaksi

Menganalisis

Mengenali
masalah

Memecahkan
masalah

Menyimpulkan

Mengevaluasi

Menilai

Menggolongkan

Menggunakan

Membedakan

1,2,
3

4,5

6,7,
8

9,10

11,1
2

13,1
4

15,1
6

17,
18
19

20,
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3.
Memahami,
mengidentifikasi,
menerapkan,
menganalisis interaksi
sosial bersifat disosiatif

Interaksi
disosiatif dalam
kehidupan
masyarakat

manusia di
lingkungan
sekitar

 Menguraikan
masalah dalam
interaksi asosiatif

 Menilai bentuk
interaksi asosiatif
yang terjadi di
lingkungan
sekitar

 Memilih bentuk
interaksi asosiatif
pada lingkungan
sekitar

 Mensintesis
interaksi yang
bersifat disosiatif

 Menghubungkan
bentuk-bentuk
interaksi
disosiatif dengan
lingkungan sosial
budaya

 Menilai bentuk
interaksi
disosiatif  di
lingkungan
sekitar

 Menguraikan
masalah dalam
interaksi
disosiatif

 Menunjukkan
solusi
Mengatasi konflik

 Mengambil
keputusan dalam
menghadapi
pertentangan

Menguraikan

Menilai

Memilih

Mensintesis

Menghubungkan

Menilai

Menguraikan

Menunjukkan
solusi

Mengambil
keputusan

21

22,
23

24,
25

26,
27

28,
29,
30

31,
32

33,3
4

35,
36

37,
38

39,
40

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang mendukung dalam penelitian ini menggunakan teknik

sebagai berikut:

1. tes
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Instrumen ini untuk mengukur kemampuan berfikir kritis siswa, melalui tes pilihan

jamak berjumlah 40 butir soal yang terdiri atas 4 jawaban yaitu 1, 2, 3, 4 dengan ketentuan

menjawab setipe dengan petunjuk soal SBMPTN.

2. tes unjuk kerja

Instrumen ini digunakan untuk menilai tugas proyek dan portofolio.

3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

3.9.1 Uji Validitas

Validitas menurut Arikunto (2013: 167) adalah keadaan yang menggambarkan tingkat

instrument yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur. Sehingga suatu

instrument disebut valid apabila benar-benar mampu mengukur apa yang akan diukur. Untuk

menguji validitas. Mendasarkan pada pendapat Azwar (2009) jawaban yang paling masuk

akal adalah “yang tertinggi yang anda peroleh, yaitu koefisien yang berkisar antara 0,30

sampai 0,50”.

Untuk mengukur validitas pada butir soal yang memiliki skor dikotomi, yaitu 1 dan 0

dapat digunakan rumus point biserial (Purnomo, 2015: 137). Rumus korelasi point biserial

adalah:

rpbi =  koefisien korelasi
Xp =  rerata data interval kategori 1
Xq =  rerata data interval kategori 0
s = standar deviasi seluruh data interval
p = proporsi kasus kategori 1
q = proporsi kasus kategori 0

Kriteria yang dgunakan mengacu pada r product moment, yaitu : Apabila rhitung > r tabel maka item

tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya bila rhitung < rtabel maka item tersebut dinyatakan tidak valid,

dengan α 0,05 dan dk = n.
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Hasil perhitungan uji validitas terhadap soal pilihan jamak dari 40 soal yang diujikan semua soal

tersebut berada pada kriteria valid.

3.9.2 Uji Reliabilitas

Adapun uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah instrumen yang berupa tes pilihan

jamak dapat digunakan lebih dari satu kali sehingga akan terlihat konsistensinya. Untuk

mengukur realibilitas dapat digunakan rumus Kuder dan Richardson  atau KR 20, yaitu:

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan
n     = banyaknya item
S     = standar deviasi
P     = proporsi subyek yang menjawab dengan benar
q     = proporsi subyek yang menjawab dengan salah (q=1- p)
Σpq = jumlah hasil kali p dan q
(Arikunto : 2006 : 273)

Selanjutnya untuk mengukur tingkat besarnya reliabilitas, digunakan kriteria

berdasarkan pendapat Arikunto (2006: 276) sebagai berikut :

 antara 0,800 sampai 1.000 = Sangat tinggi
 antara 0.600 sampai 0,799 = Tinggi
 antara 0,400 sampai 0,599 = Cukup
 antara 0.200 sampai 0,399 = Rendah
 antara 0,000 sampai 1,999 = Sangat rendah

Hasil perhitungan uji reliabilitas soal tes pilihan jamak adalah sebesar 0,798 yang

berarti memiliki tingkat reliabilitas tinggi. Perhitungan uji reliabilitas terdapat pada lampiran.

3.10 Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran merupakan peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat

kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks (Purnomo, 2015: 120).

Tingkat kesukaran dinyatakan dalam rumus :
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Keterangan:

P = indeks kesukaran

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar

JS = Jumlah seluruh peserta tes (testee)

Ketentuan yang digunakan dalam mengklasifikasikan indeks kesukaran menurut

Arikunto (2006: 208) adalah sebagai berikut:

 soal dengan P 1,00 sampai 0,30 adalah soal sukar

 soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang

 soal dengan P 0,70 sampa 1,00 adalah soal mudah

Perhitungan indeks kesukaran soal pilihan jamak diperoleh hasil sebagai berikut :

dari 40 soal yang di ujikan sebanyak 12 soal tergolong mudah yaitu soal nomor 1, 4, 7, 8, 12,

20, 23, 24, 27, 33, 34, 38. Kemudian 16 soal tergolong sedang, yaitu : 2, 3, 6, 9, 10, 13, 14,

16, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 37, 40. Dan sisanya merupakan soal yang tegolong sukar.

3.11 Daya Beda

Daya beda merupakan kemampuan suatu soal membedakan testee dengan

kemampuan tinggi dan rendah. Rumus yang digunakan adalah:

Keterangan:

J : jumlah peserta tes
JA : banyaknya peserta kelompok atas
JB :  banyaknya peserta kelompok bawah
BA :  banyaknya testee yang menjawab benar
BB : banyaknya tesetee yang menjawab benar dari kelompok bawah
PA : proporsi testee kelompok atas yang menjawab benar
PB :  proporsi testee kelompok bawah yang menjawab benar
(Purnomo, 2015: 124).

Selanjutnya, Arikunto (2006: 213) mengemukakan kriteria daya beda sebagai

berikut :

0,00 - 0,20 jelek
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0,21 – 0,40 cukup

0,41 – 0,70 baik

0,71 – 1.00 baik sekali

Hasil perhitungan daya beda soal pada 40 soal pilihan jamak terdapat 34 item soal

tergolong baik dan selebihnya sebanyak 6 soal tergolong baik sekali yaitu soal nomor 5, 11,

15, 21, 28, 39 .

3.12 Persyaratan Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis.

Data yang diperoleh dari pretes dan postes di kelas eksperimen dan control akan dianalisis

menggunakan uji statistik melalui langkah berikut:

3.12.1. Uji Normalitas Data

Dilakukan untuk mengetahui apakah data diambil dari populasi yang berdistribusi

normal atau tidak. Maka dilakukan uji chi-kuadrat (X²) melalui langkah berikut:

a. mencari nilai rata-rata dari data posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol’

b. mencari standar deviasi dengan menggunakan perhitungan langsung menggunakan

kalkulator fx 3600

c. membuat daftar frekuensi observasi dan mencari standar deviasi frekuensi ekpetasi

melalui langkah:

1) mencari banyaknya kelas interval (K) dengan rumus :

K= 1+3.3, Log n

2) mencari rentang ( r ) dengan rumus : r = skor tertinggi – skor terendah

3) mencari panjang kelas interval

4) membuat tabel tabulasi

5) membuat tabel distribusi

4) menghitung nilai  Chi –kuadrat
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5) menentukan derajat kebebasan (db)

6) menentukan nilai chi-kuadrat dari daftar dengan taraf kepercayaan 99%

7) menentukan normalitas distribusi melalui ketentuan : jika x² hitung < x², 0.09 maka sample

diambil dari populasi yang berdistribusi normal, dan jika  x² hitung > x² 0.09 maka sample

diambil dari populasi yang tidak berdistribusi normal

3.12.2 Uji Homogenitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kesamaan dua varian pada kedua kelompok

sama atau sebaliknya. Uji homogenitas dilakukan menggunakan Uji F. Data yang diuji

homogenitasnya berasal dari data yang dikelompokkan ke dalam dua pengujian homogenitas

yaitu menurut kemampuan berfikir kritis dan jenis penugasan.

Hipotesis yang digunakan untuk menguji homogenitas adalah:

H0 : sampel varian homogen

H : sampel varian tidak homogen

Kriteria yang digunakan adalah H0 diterima jika F hitung < F tabel

Rumus Uji F:

1. Mencari varians dan standar deviasi

2. Mencari F hitung

.

Uji homogenitas dilakukan kepada data varian skor variabel Y setelah skor varian

variabel X dikelompokkan. Pengujian ini dilakukan karena varians merupakan gambaran

keadaan populasi sebenarnya. Sehingga asumsi homogenitas varian harus terpenuhi karena

jika tidak terpenuhi maka hasil pengujian dan hasil analisa data menjadi tidak bermakna
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menjelaskan populasi.  Uji homogenitas varians dari sample diperlukan agar hasil kesimpulan

atas analisis data yang telah dilakukan dapat digeneralisasikan pada populasi penelitian.

3.13 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis varian (anava) dua jalan, uji

lanjut, dan uji t-dunnet.

3.13.1 Analisis Varians dua jalan

Pada penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan menggunakan teknik analisis

varians (anava) dua jalan. Arikunto (2013: 401) mengemukakan bahwa analisis varians

(Analysis of Variance) merupakan sebuah teknik inferensial yang digunakan untuk menguji

perbedaan rerata nilai, dengan kegunaan sebagai berikut:

1) dapat digunakan untuk menentukan apakah rerata nilai dari dua atau lebih sampel
berbeda secara signifikan atau tidak. 2) perhitungan anava menghasilkan harga F yang
secara signifikan menunjukkan kepada peneliti bahwa sampel yang diteliti berasal
dari populasi yang berbeda. 3) anava dapat digunakan untuk menganalisis data yang
dihasilkan dengan desain faktorial jamak (complex factorial design).

Anava dua jalan dapat digunakan untuk menelusuri dua sumber yang berpengaruh

terhadap hasil perlakuan, yaitu pengaruh dari faktor utama dan pengaruh faktor interaksi.

Arikunto (2013: 437) menguraikannya sebagai berikut:

1. pengaruh faktor utama terdiri dari:

a. pengaruh faktor A

b. pengaruh faktor B

2. Pengaruh faktor interaksi hanya ada satu macam saja yaitu pengaruh interaksi AB

Selanjutnya Arikunto (2013: 424) mengemukakan analisis varians dua jalan

merupakan teknik analisis data penelitian dengan desain faktorial dua faktor, dimana terdapat

judul kolom dan baris, menggunakan klasifikasi dua variabel yang digunakan sebagai dasar

tinjauan skor untuk variabel terikat.
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Sugiyono (2011: 113) mengemukakan bahwa desain faktorial merupakan modifikasi

dari design true exsperimental, yaitu dengan mempertahankan kemungkinan adanya variabel

moderator yang mempengaruhi perlakuan (variabel independen) terhadap hasil (variabel

dependen).

Dalam desain ini variabel bebas dibentuk menjadi dua sisi, yaitu sisi pertama

variabel model pembelajaran berdasarkan masalah (A1) dan model scaffolding (A2), sisi

kedua variabel moderator diklasifikasikan menjadi dua yaitu penugasan proyek (B1) dan

penugasan portofolio (B2), adapun variabel terikatnya adalah berfikir kritis. Desain analisis

penelitian eksperimen ditunjukan pada tabel  berikut.

Tabel 7. Rancangan Analisis Data dengan Menggunakan Anava
Dua Jalan (2 x 2)

B
A

A1 A2

B1 A1B1 A2B1

B2 A1B2 A2B2

Keterangan:

AB : kemampuan berpikir kritis antara metode pembelajaran dan antara
penugasan .

A1A2 : kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan metode
pembelajaran berdasarkan masalah dan scaffolding

B1B2 : kemampuan berpikir kritis antara kelompok siswa yang diberi penugasan
proyek dan kelompok siswa yang diberi penugasan portofolio.

A1A2 x B1B2 : interaksi yang signifikan antar model pembelajaran dengan antar penugasan.
X A1A2 : efektivitas antar model pembelajaran

Membuat Tabel Statistik

Dengan kerangka sama dengan tabel persiapan Anava, selanjutnya dibuat tabel

statistik dengan menambahkan kolom “statistik” dan kolom serta baris “jumlah” (Arikunto,

1992: 290).

Yang perlu dicari dalam mengisi tabel statistik adalah:

a. N = banyaknya subyek dalam tiap sel (N tidak harus sama).

b. ∑X= jumlah skor (X) dalam satu sel.
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c. X = rata-rata skor variabel terikat untuk setiap sel..

d.∑X2= jumlah skor setelah masing-masing dikuadratkan.

Berikut ini adalah rumus anava dua arah dengan interaksi :

Tabel 8. ANOVA 2 Arah dengan Interaksi

3.13.2 Uji Simple Effect

Jika analisis menunjukkan perbedaan dan interaksi yang signifikan antar variabel

maka analisis dilanjutkan untuk mengukur besarnya perbedaan, korelasi atau efek antar

variabel menggunakan uji lanjut (simple effect ).

Santoso (2010: 2) mengemukakan bahwa uji effect merupakan ukuran mengenai

signifikansi praktis hasil penelitian yang berupa ukuran besarnya korelasi atau perbedaan,

atau efek dari suatu variabel pada variabel lain. Ukuran ini melengkapi informasi hasil

analisis yang disediakan oleh uji signifikansi. Informasi mengenai effect size ini dapat

digunakan juga untuk membandingkan efek suatu variabel dari penelitian-penelitian yang

menggunakan skala pengukuran yang berbeda.

Effect size dapat digunakan untuk menentukan variabel yang dapat diteliti lebih jauh.

Sebagaimana dikemukakan Santoso (2010: 2) bahwa variabel yang dipilih tidak harus selalu

variabel yang memiliki effect size yang besar atau moderat, peneliti dapat juga memilih
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variabel dengan effect size yang kecil, misalnya jika ketertarikan penelitian pada variabel-

variabel yang memoderasi atau memediasi variabel lainnya. Dalam penelitian ini uji lanjut

simple effect diselesaikan melalui one way anova. Menurut Kadir (2015: 351) prosedur uji

lanjut dengan one way anova dilakukan melalui konversi data dalam empat perlakuan atau

kelompok, misalnya kelompok tersebut adalah A1B1,A2B1,A1B2,A2B2.

3.13.3. Uji t-Dunnet

Uji lanjut t-Dunnet digunakan untuk mengetahui perbedaan signifikan diantara dua

kelompok sampel. Kadir (2015: 315) mengemukakan tahap yang dilakukan meliputi:

1. Merumuskan hipotesis

H0 : µ1 ≤ µ2

H1 : µ1 > µ2

2. Merumskan harga “t” observasi, ditulis”t0 atau t hitung” dengan rumus :

3. Hasil perhitungan bandingkan dengan t tabel. Bila t 0 > t tab berarti hipotesis 0 di

tolak dan hipotesis 1 diterima.

[ Ῡi - Ῡj]
t 0 =

√ RJK(D) ( 1/n i +1/n j)



V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan, hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka kesimpulan yang

diperoleh  sebagai berikut:

1. diketahui ada perbedaan kemampuan berfikir kritis antara siswa yang diajarkan

menggunakan metode pembelajaran berdasarkan masalah dengan siswa yang

diajarkan menggunakan metode scaffolding di kelas VIII MTsN 1 Lampung Selatan

Tahun Pelajaran 2016/2017. Hal ini diperkuat berdasarkan perhitungan terhadap

hipotesis 1 pada perbedaan antar variabel A (metode pembelajaran berdasarkan

masalah dan scaffolding) , MKA/MKd = 123,37 dan db pembilang 1, db penyebut 77,

ftab 3,98 sehingga 123,37 > 3,98, hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima.

2. ditemukan ada perbedaan kemampuan berfikir kritis antara siswa yang diberikan

penugasan proyek dengan siswa yang diberi penugasan portofolio. Kemampuan

berfikir kritis siswa lebih tinggi pada penugasan proyek dengan menggunakan metode

pembelajaran berdasarkan masalah di kelas VIII MTsN 1 Lampung Selatan Tahun

Pelajaran 2016/2017. Hal ini dibuktikan juga dari hasil perhitungan terhadap hipotesis

2 pada variabel antar B (pengasan proyek dan portofolio), dimana F0 (B) = 16,4458 >

F tab = 3,98 .Maka hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima

3. ada Interaksi antara metode pembelajaran berdasarkan masalah dan scaffolding

dengan penugasan proyek dan portofolio terhadap kemampuan berfikir kritis di kelas

VIII MTsN 1 Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2016/2017. Kesimpulan diperkuat

melalui hasil perhitungan antar AB (metode pembelajaran dan penugasan), F0 (AB) =

6498, 83 > F tab =3,98 maka H0 di tolak dan Ha diterima.
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4. terdapat perbedaan kemampuan berfikir kritis siswa yang diajarkan menggunakan

metode pembelajaran berdasarkan masalah dengan metode scaffolding pada siswa

yang diberi penugasan proyek di kelas VIII MTsN 1 Lampung Selatan Tahun

Pelajaran 2016/2017. Kesimpulan ini diperkuat dari hasil perhitungan uji t-Dunnet,

dimana t0 = 1,77 > t tab =1,66 maka H0 di tolak dan H1 diterima

5. terdapat perbedaan kemampuan berfikir kritis siswa yang diajarkan menggunakan

metode pembelajaran berbasis masalah dengan scaffolding pada siswa yang diberi

penugasan portofolio di kelas VIII MTsN 1 Lampung Selatan Tahun Pelajaran

2016/2017. Hal ini diperkuat denan hasil perhitungan melalui uji t-Dunnet, t0 = 10,34

> t tab = 1,66 maka H0 ditolak dan H1 diterima.

6. terdapat perbedaan kemampuan berfikir kritis siswa yang diberi penugasan proyek

dengan penugasan portofolio pada siswa yang diajarkan menggunakan metode

pembelajaran berbasis masalah di kelas VIII MTsN 1 Lampung Selatan Tahun

Pelajaran 2016/2017. Kesimpulan ini diperkuat melalui hasil perhitungan uji t-

Dunnet, t0 =1,78 > t tab = 1,66 , maka H0 di tolak dan H1 diterima.

7. terdapat perbedaan kemampuan berfikir kritis siswa yang diberi penugasan proyek

dengan penugasan portofolio pada siswa yang diajarkan menggunakan metode

scaffolding di kelas VIII MTsN 1 Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2016/2017.

kesimpulan ini diperkuat dari hasil perhitungan uji t-Dunnet, t0 = 6,94 > t tab = 1,66,

H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga hipotesis dapat terima.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi penelitian ini bertindak lanjut pada

upaya peningkatan kemampuan berfikir kritis. Metode pembelajaran berbasis masalah dengan

bentuk penugasan proyek dan metode scaffolding dengan bentuk penugasan portofolio akan
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melatih siswa membangun pengetahuannya melalui pengalaman belajar langsung dari

pemecahan masalah. Implikasi secara teoritis dan empiris sebagai berikut:

1. implikasi teoritis

Untuk dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa, guru dapat menggunakan

metode pembelajaran berbasis masalah dengan bentuk penugasan proyek dan metode

scaffolding dengan bentuk penugasan portofolio. Penggunaan metode dengan bentuk

penugasan tersebut sesuai untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran IPS.

Pertimbangan tersebut untuk memastikan bahwa metode dan bentuk penugasan

tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk proses pembelajaran yang mampu

meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa.

2. implikasi empiris

Secara empiris metode pembelajaran berbasis masalah dan scaffolding serta bentuk

penugasan proyek dan portofolio dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis

siswa. Metode dan bentuk penugasan dapat melibatkan siswa untuk berfikir tingkat

tinggi dalam menyelesaikan tugasnya.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. bagi guru

a) Guru dapat meningkatkan pengetahuan tentang metode pembelajaran berdasarkan

masalah dan metode scaffolding dengan mempertimbangkan penugasan proyek

dan portofolio.

b) Tujuan pembelajaran dapat dicapai para guru melalui penggunaan model

pembelajaran yang sesuai dan dapat mendorong siswa pada berbagai keterampilan

sosial, salah satunya adalah keterampilan berfikir kritis.
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c) Proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah dan

scaffolding dapat membantu guru untuk mengoptimalkan proses pembelajaran

sesuai dengan karakteristik belajar siswa. Kedua metode tersebut membutuhkan

perencanaan yang baik sehingga keterampilan belajar yang di kehendaki dapat

tercapai.

d) Untuk menerapkan proses belajar guru sebaiknya mampu memahami karakter

belajar siswa. Dengan memahami karakter belajar siswa maka poros belajar akan

lebih memusat pada siswa dan bukan pada guru. Hal ini sejalan dengan pesan

yang terkandung dalam kurikulum 2013.

2. bagi siswa

a) Siswa dapat meningkatkan keterampilan berfikir kritis melalui penggunaan

metode pembelajaran berdasarkan masalah dan scaffolding serta melaksanakan

penugasan proyek dan portofolio.

b) Siswa hendaknya dapat mengikuti proses pembelajaran dengan aktif, semangat

dan antusias. Hal ini di wujudkan dalam aktif untuk bertanya, menyampaikan

pendapat dan mengikuti rangkaian pembelajaran dengan disiplin.

c) Siswa hendaknya meningkatkan keterampilan sosial khususnya kemampuan

dalam berfikir kritis dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah sehingga

tertantang untuk selalu mencari hal baru dan mempertanyakan berbagai hal yang

belum jelas.

d) Siswa hendaknya selalu mengembangkan pengetahuan serta tidak hanya

mengandalkan informasi yang diterima dari guru. Terlebih saat ini sumber

informasi sangat berlimpah sehingga siswa dapat mengkolaborasikan pengetahuan

yang telah diperolehnya ke dalam proses belajar di sekolah.

3. bagi peneliti lain
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a) Kajian lebih mendalam perlu dilakukan peneliti lain terhadap variabel yang terkait

metode pembelajaran berbasis masalah dan scaffolding dalam upaya

meningkatkan kemampuan berfikir kritis.

b) Peneliti lain perlu mengkaji penggunaan metode pembelajaran konstruktivis lain

yang di dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berfikir kritis siswa.
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