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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) atau Problem-Based Learning
(PBL)

Menurut Pannen, dkk. (2005: 88) model PBL memiliki 5 asumsi utama yaitu.

1. Permasalahan sebagai pemandu.

Permasalahan menjadi acuan yang harus menjadi perhatian siswa. Bacaan

diberikan sejalan dengan permasalahan.  Siswa ditugaskan untuk membaca

dengan selalu mengacu pada permasalahan. Permasalahan menjadi

kerangka pikir dalam mengerjakan tugas.

2. Permasalahan sebagai kesatuan.

Permasalahan diberikan kepada siswa setelah tugas-tugas dan penjelasan

diberikan.  Tujuannya memberikan kesempatan pada siswa untuk

menerapkan pengetahuan yang sudah diperolehnya dalam pemecahan

masalah.

3. Permasalahan sebagai contoh.

Permasalahan merupakan salah satu contoh dan bagian dari bahan

pelajaran siswa. Permasalahan digunakan untuk menggambarkan teori,

konsep, atau prinsip dan dibahas dalam diskusi kelompok.

4. Permasalahan sebagai sarana yang memfasilitasi terjadinya proses.

Permasalahan menjadi alat untuk melatih siswa dalam bernalar dan

berpikir kritis.
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5. Permasalahan sebagai stimulus dalam aktivitas belajar.

Fokusnya pada pengembangan keterampilan pemecahan masalah dari

kasus - kasus serupa. Keterampilan tidak diajarkan oleh guru, tetapi

ditemukan dan dikembangkan sendiri oleh siswa melalui aktivitas

pemecahan masalah.  Keterampilan dimaksudkan meliputi keterampilan

fisik. keterampilan data dan menganalisis data yang berkaitan dengan

permasalahan, dan keterampilan metakognitif.

Pannen (2005: 99) juga mengungkapkan bahwa model PBL memiliki

kekuatan sebagai berikut:

1. Fokus pada kebermaknaan, bukan fakta (deep versus surface learning)

Dalam pembelajaran tradisional, siswa diharuskan mengingat banyak

sekali informasi dan kemudian mengeluarkan ingatannya dalam ujian.

Informasi yang sedemikian banyak yang harus diingat siswa dalam

proses belajar setelah proses pembelajaran selesai. Pembelajaran

berbasis masalah semata-mata tidak menyajikan informasi untuk diingat

siswa.  Jika pembelajaran berbasis masalah menyajikan informasi, maka

informasi tersebut harus digunakan dalam pemecahan masalah, sehingga

terjadi proses kebermaknaan terhadap informasi.

2. Meningkatkan kemampuan siswa untuk berinisiatif

Penerapan PBL membiasakan siswa untuk berinisiatif, sehingga pada

akhirnya kemampuan tersebut akan meningkat.

3. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan

Metode PBL memberikan makna yang lebih, contoh nyata penerapan,

dan manfaat yang jelas dari materi pembelajaran (fakta, konsep, prinsip,
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prosedur).   Semakin tinggi tingkat kompleksitas permasalahan, semakin

tinggi keterampilan dan pengetahuan siswa yang dituntut untuk mampu

memecahkan masalah.

4. Pengembangan keterampilan interpersonal dan dinamika kelompok

Keterampilan interaksi sosial merupakan keterampilan yang amat

diperlukan siswa di dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan

sehari-hari.

5. Pengembangan sikap “Self-Motivated”

Pembelajaran berbasis masalah yang memberikan kebebasan untuk siswa

bereksplorasi bersama siswa lain dalam bimbingan guru merupakan

proses pembelajaran yang disenangi siswa.  Dengan situasi belajar yang

menyenangkan, siswa dengan sendirinya termotivasi untuk belajar terus.

6. Tumbuhnya hubungan siswa-fasilitator

Hubungan siswa-fasilitator yang terjadi dalam  model PBL pada akhirnya

dapat menjadi lebih menyenangkan bagi guru maupun siswa.

7. Jenjang pencapaian pembelajaran dapat ditingkatkan

Proses pembelajaran dengan model PBL dapat menghasilkan pencapaian

siswa dalam penguasaan materi yang sama luas dan sama dalamnya

dengan pembelajaran tradisional.  Belum lagi, keragaman keterampilan

dan kebermaknaan yang dapat dicapai oleh siswa merupakan nilai

tambah pemanfaatan model PBL

Menurut Arends (dalam Dasna dan Sutrisna, 2010: 5-8) merinci langkah-

langkah pelaksanaan PBM.  Arends mengemukakan ada 5 fase yang perlu

dilakukan untuk mengimplementasikan PBM.  Fase-fase tersebut merujuk
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pada tahapan-tahapan praktis yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran

dengan PBM sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Fase 1: Mengorientasikan Siswa pada Masalah

Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan

aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan.  Dalam penggunaan PBM,

tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan

rinci apa yang harus dilakukan oleh siswa.  Di samping proses yang

akan berlangsung, sangat penting juga dijelaskan bagaimana guru

akan mengevaluasi proses pembelajaran.  Hal ini sangat penting

untuk memberikan motivasi agar siswa dapat engage dalam

pembelajaran yang akan dilakukan.

Tabel 1.  Sintaks model PBM.

Fase Aktivitas Guru

1. Mengorientasikan
siswa pada masalah

Menjelaskan tujuan pembelajaran, logistik yang
diperlukan, memotivasi siswa terlibat aktif pada
aktivitas pemecahan masalah yang dipilih.

2. Mengorganisasi siswa
untuk belajar

Membantu siswa membatasi dan mengorganisasi
tugas belajar yang berhubungan dengan masalah
yang dihadapi.

3. Membimbing
penyelidikan individu
maupun kelompok

Mendorong siswa mengumpulkan informasi yang
sesuai, melaksanakan eksperimen, dan mencari
untuk penjelasan dan pemecahan.

4. Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

Membantu siswa merencanakan dan menyiapkan
karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model,
dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan
temannya.

5. Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Membantu siswa melakukan refleksi terhadap
penyelidikan dan proses-proses yang digunakan
selama berlangsungnya pemecahan masalah.



14

Empat hal penting pada proses ini, yaitu:

(1) Tujuan utama pembelajaran ini tidak untuk mempelajari

sejumlah besar informasi baru, tetapi lebih kepada belajar

bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan

bagaimana menjadi siswa yang mandiri.

(2) Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak

mempunyai jawaban mutlak “benar”, sebuah masalah

yang rumit atau kompleks mempunyai banyak

penyelesaian dan seringkali bertentangan.

(3) Selama tahap penyelidikan (dalam pembelajaran ini),

siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari

informasi, guru akan bertindak sebagai pembimbing yang

siap membantu, tetapi siswa harus berusaha untuk bekerja

mandiri atau dengan temannya.

(4) Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa akan didorong

untuk menyatakan ide-idenya secara terbuka dan penuh

kebebasan, tidak ada ide yang akan ditertawakan oleh guru

atau teman sekelas, semua siswa diberi peluang untuk

menyumbang kepada penyelidikan dan menyampaikan

ide-ide mereka.

Fase 2: Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar

Selain mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, PBM

juga mendorong siswa untuk berkolaborasi.  Pemecahan suatu

masalah sangat membutuhkan kerjasama dan sharing antar
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anggota.  Oleh sebab itu, guru dapat memulai kegiatan

pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa

dimana masing-masing kelompok akan memilih dan memecahkan

masalah yang berbeda.  Prinsip-prinsip pengelompokan siswa

dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini

seperti:  kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi

antaranggota, komunikasi yang efektif, adanya tutor sebaya, dan

sebagainya.  Guru sangat penting memonitor dan mengevaluasi

kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan

dinamika kelompok selama pembelajaran.  Setelah siswa

diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok

belajar selanjutnya guru dan siswa menetapkan subtopik-subtopik

yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan, dan jadwal.  Tantangan

utama bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua

siswa aktif terlibat dalam sejumlah kegiatan penyelidikan dan hasil-

hasil penyelidikan ini dapat menghasilkan penyelesaian terhadap

permasalahan tersebut.

Fase 3: Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok

Penyelidikan adalah inti dari PBM.  Meskipun setiap situasi

permasalahan memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda,

tetapi pada umumnya tentu melibatkan karakter yang identik, yakni

pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan,

dan memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan

eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting. Pada tahap
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ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan

melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka

betul-betul memahami dimensi situasi permasalahan. Tujuannya

adalah agar siswa mengumpulkan cukup informasi untuk

menciptakan dan membangun ide mereka sendiri.

Pada fase ini seharusnya lebih dari sekedar membaca tentang

masalah-masalah dalam buku-buku.  Guru membantu siswa untuk

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai

sumber, dan ia seharusnya mengajukan pertanyaan pada siswa

untuk beripikir tentang masalah dan ragam informasi yang

dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat

dipertahankan.  Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan

memberikan permasalahan tentang fenomena yang mereka selidiki,

selanjutnya mereka mulai menawarkan penjelasan dalam bentuk

hipotesis, penjelasan, dan pemecahan.  Selama pengajaran pada

fase ini, guru mendorong siswa untuk menyampaikan semua ide-

idenya dan menerima secara penuh ide tersebut. Guru juga harus

mengajukan pertanyaan yang membuat siswa berfikir tentang

kelayakan hipotesis dan solusi yang mereka buat serta tentang

kualitas informasi yang dikumpulkan.  Pertanyaan-pertanyaan

berikut kiranya cukup memadai untuk membangkitkan semangat

penyelidikan bagi siswa.  ”Apa yang Anda butuhkan agar Anda

yakin bahwa pemecahan dengan cara Anda adalah yang terbaik?”

atau ”apa yang dapat Anda lakukan untuk menguji kelayakan



17

pemecahanmu?” atau ”apakah ada solusi lain yang dapat Anda

usulkan?”.  Oleh karena itu, selama fase ini, guru harus

menyediakan bantuan yang dibutuhkan tanpa mengganggu aktivitas

siswa dalam kegaitan penyelidikan.

Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Artefak (Hasil Karya) dan
Memamerkannya

Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil

karya) dan pameran.  Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis,

tetapi bisa suatu videotape (menunjukkan situasi masalah dan

pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari

situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian

multimedia.  Tentunya kecanggihan artefak sangat dipengaruhi

tingkat berfikir siswa.  Langkah selanjutnya adalah memamerkan

hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran.

Akan lebih baik jika dalam pemeran ini melibatkan siswa-siswa

lainnya, guru-guru, orangtua, dan lainnya yang dapat menjadi

“penilai” atau memberikan umpan balik.

Fase 5: Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah

Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBM.  Fase ini dimaksudkan

untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses

mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang

mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk

merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan

selama proses kegiatan belajarnya.  Kapan mereka pertama kali
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memperoleh pemahaman yang jelas tentang situasi masalah?

Kapan mereka yakin dalam pemecahan tertentu?  Mengapa mereka

dapat menerima penjelasan lebih siap dibanding yang lain?

Mengapa mereka menolak beberapa penjelasan?  Mengapa mereka

mengadopsi pemecahan akhir dari mereka?  Apakah mereka

berubah pikiran tentang situasi masalah ketika penyelidikan

berlangsung?  Apa penyebab perubahan itu?  Apakah mereka akan

melakukan secara berbeda di waktu yang akan datang?  Tentunya

masih banyak lagi pertanyaan yang dapat diajukan untuk

memberikan umpan balik dan menginvestigasi kelemahan dan

kekuatan PBM untuk pengajaran.

Duch (dalam Riyanto, 2010: 285)  menyatakan bahwa pembelajaran berbasis

masalah adalah suatu model pembelajaran yang menghadapkan peserta didik

pada tantangan “bekerja untuk belajar”.  Siswa aktif bekerja sama di dalam

kelompok untuk mencari solusi permasalahan dunia nyata.  Permasalahan ini

sebagai acuan bagi peserta didik untuk merumuskan, menganalisis, dan

memecahkannya.  Lebih lanjut Duch menyatakan bahwa modal ini

dimaksudkan untuk mengembangkan siswa berpikir kritis, analitis, dan untuk

menemukan dan menggunakan sumber daya yang sesuai untuk belajar.

Dalam model PBL, guru berperan mengajukan permasalahan nyata,

memberikan dorongan, memotivasi dan menyediakan bahan ajar, dan fasilitas

yang diperlukan peserta didik untuk memecahkan masalah.  Selain itu, guru

memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan temuan dan
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perkembangan intelektual peserta didik.  Beberapa faktor yang merupakan

kelebihan pembelajaran berbasis masalah adalah:

1. Peserta didik dapat belajar, mengingat, menerapkan, dan melanjutkan

proses belajar secara mandiri.  Prinsip-prinsip “membelajarkan” seperti ini

tidak bisa dilayani melalui ‘pembelajaran tradisional yang banyak

menggunakan pada kemampuan menghafal’.

2. Peserta didik diperlukan sebagai pribadi yang dewasa.  Perlakuan ini

memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengimplementasikan

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk memecahkan masalah.

PBM atau PBL mempunyai 2 (dua) tujuan utama berupa tujuan dan proses

tujuan. Tujuan mencakup: standar kurikulum, konsep yang spesifik, dan

hubungan antar ide dalam situasi masalah.  Sedangkan proses tujuan

mencakup: penyelidikan dan kemampuan memecahkan masalah,

kemampuan belajar sendiri, kemampuan berkolaborasi, dan keterampilan

manajemen proyek (Arends dan Kilcher, 2010: 330).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa PBL sebaiknya

digunakan dalam pembelajaran karena memiliki beberapa keunggulan sebagai

berikut (Dasna dan Sutrisna, 2010: 4).

1. Dengan PBM akan terjadi pembelajaran bermakna. Siswa yang belajar

memecahkan suatu masalah maka mereka akan menerapkan pengetahuan

yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan.

Artinya belajar tersebut ada pada konteks aplikasi konsep.  Belajar dapat
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semakin bermakna dan dapat diperluas ketika siswa berhadapan dengan

situasi di mana konsep diterapkan;

2. Dalam situasi PBM, siswa mengintegrasikan pengetahuan dan

keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks

yang relevan.  Artinya, apa yang mereka lakukan sesuai dengan keadaan

nyata bukan lagi teoritis sehingga masalah-masalah dalam aplikasi suatu

konsep atau teori mereka akan temukan sekaligus selama pembelajaran

berlangsung; dan

3. PBM dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan

inisiatif siswa/mahasiswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar,

dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja

kelompok.

Riyanto (2010: 307) mengusulkan langkah-langkah model ini secara

sederhana sebagai berikut:

1. Guru mempersiapkan dan melempar masalah kepada siswa.

2. Membentuk kelompok kecil, dan masing-masing kelompok siswa

mendiskusikan masalah tersebut dengan memanfaatkan dan merefleksi

pengetahuan/keterampilan yang mereka miliki. Siswa juga membuat

rumusan masalah dan membuat hipotesis-hipotesisnya.

3. Siswa mencari (hunting) informasi dan data yang berhubungan dengan

masalah yang sudah dirumuskan.

4. Siswa berkumpul dalam kelompoknya untuk melaporkan data apa yang

sudah diperoleh dan mendiskusikan dalam kelompoknya berdasarkan data-



21

data yang diperoleh tersebut. Langkah ini diulang-ulang sampai

memperoleh solusinya.

5. Kegiatan diskusi penutup sebagai kegiatan akhir apabila proses sudah

memperoleh solusi yang tepat.

Arends (dalam Riyanto, 2010: 287) mengidentifikasi 4 karakteristik

pembelajaran berbasis masalah yakni:  (1) pengajuan masalah, (2) keterkaitan

antardisiplin ilmu, (3) investigasi autentik, dan (4) kerja kolaborasi.  Selain

itu ada 5 tahap prosedur pembelajaran berbasis masalah, yakni:  (1) orientasi

masalah, (2) mengorganisasikan peserta didik ke dalam belajar, (3)

investigasi atas masalah, (4) mengembangkan dan menyajikan hasil

investigasi, dan (5) mengevaluasi dan menganalisis hasil pemecahan. Pada

umumnya, guru menerapkan model ini lebih menjurus pada pemecahan suatu

masalah kehidupan nyata yang dihadapi siswa sehari-hari dengan

menggunakan kemampuan problem solving.

B. Kemampuan Berpikir Kritis

Spliter (dalam Komalasari 2010: 266) juga mengemukakan bahwa

keterampilan berpikir kritis adalah keterampilan bernalar dan berpikir

reflektif yang difokuskan untuk memutuskan hal-hal yang diyakini dan

dilakukan.  Selain itu, keterampilan berpikir kritis adalah keterampilan yang

terarah pada tujuan, yaitu menghubungkan kognitif dengan dunia luar

sehingga mampu membuat keputusan, pertimbangan, tindakan, dan

keyakinan.
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Menurut Dewey (dalam Komalasari, 2010: 266) berpikir dimulai apabila

seseorang dihadapkan pada suatu masalah (perplexity). Ia menghadapi

sesuatu yang menghendaki adanya jalan keluar.  Situasi yang menghendaki

adanya jalan keluar tersebut, mengundang yang bersangkutan untuk

memanfaatkan pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan yang sudah

dimilikinya.  Untuk memanfaatkan pengetahuan, pemahaman, atau

keterampilan yang sudah dimilikinya terjadi suatu proses tertentu di otaknya

sehingga ia mampu menemukan sesuatu yang tepat dan sesuai untuk

digunakan mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya.  Dengan

demikian yang bersangkutan melakukan proses yang dinamakan berpikir.

Sugiarto (dalam Amri dan Ahmadi, 2010: 62) mengkategorikan proses

berpikir kompleks atau berpikir tingkat tinggi ke dalam empat kelompok

yang meliputi pemecahan masalah (problem solving), pengambilan keputusan

(decision making), berpikir kritis (critical thinking), dan berpikir kreatif

(creative thingking). Sedangkan, menurut Sanjaya (2006:228), berpikir

(thinking) adalah proses mental seseorang yang lebih dari sekedar mengingat

(remembering) dan memahami (comprehending). “Mengingat” pada dasarnya

hanya melibatkan usaha penyimpanan sesuatu yang telah dialami untuk suatu

saat dikeluarkan kembali atas permintaan, sedangkan “memahami”

memerlukan perolehan apa yang didengar dan dibaca serta melihat

keterkaitan antar-aspek dalam memori. Sehingga keterampilan berpikir

seseorang menyebabkan seseorang tersebut harus bergerak hingga di luar

informasi yang didengarnya, misalnya keterampilan berpikir seseorang untuk

menemukan solusi baru dari suatu persoalan yang dihadapi.



23

Beberapa keterampilan yang dikaitkan dengan konsep berpikir kritis menurut

Dressel (dalam Amri dan Ahmadi, 2010: 63) adalah keterampilan-

keterampilan untuk memahami masalah, menyeleksi informasi yang penting

untuk menyelesaikan masalah, memahami asumsi-asumsi, merumuskan dan

menyeleksi hipotesis yang relevan, serta menarik kesimpulan yang valid dan

menentukan kevalidan dari kesimpulan-kesimpulan. Keduanya juga

menambahkan bahwa dalam berpikir kritis, siswa dituntut menggunakan

strategi kognitif tertentu yang tepat untuk menguji keandalan gagasan,

pemecahan masalah, dan mengatasi masalah serta kekurangannya.

Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan yang sangat esensial

untuk kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek

kehidupan lainnya.  Hanya berpikir kritislah yang memungkinkan seseorang

menganalisis pemikiran sendiri untuk memastikan bahwa mereka telah

menentukan pilihan dan menarik kesimpulan yang cerdas. Seseorang yang

tidak berpikir kritis tidak dapat memutuskan untuk diri mereka sendiri

mengenai apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dipercaya, atau

bagaimana harus bertindak (Braun, 2004: 232).

Tabel 2. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis

Kemampuan
Berpikir Kritis

Indikator

1. Memberikan
penjelasan
dasar
(elementary
clarification)

Memfokuskan pertanyaan:
a. Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan
b. Mengidentifikasi atau memformulasikan kriteria jawaban yang

mungkin
c. Menjaga pikiran terhadap situasi yang sedang dihadapi
Menganalisis argumen:
a. Mengidentifikasi kesimpulan
b. Mengidentifikasi alasan yang dinyatakan
c. Mengidentifikasi alasan yang tidak dinyatakan
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d. Mencari persamaan dan perbedaan
e. Mengidentifikasi dan menangani ketidakrelevanan
f. Mencari struktur dari sebuah pendapat/argumen
g. Meringkas
Bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi dan pertanyaan yang
menantang:
Mengapa?
a. Apa yang menjadi alasan utama?
b. Apa yang kamu maksud dengan?
c. Apa yang menjadi contoh?
d. Apa yang bukan contoh?
e. Bagaiamana mengaplikasikan kasus tersebut?
f. Apa yang menjadikan perbedaannya?
h. Apa faktanya?
i. Apakah ini yang kamu katakan?
j. Apalagi yang akan kamu katakan tentang itu?

2. Membangun
keterampilan
dasar (basic
support)

Mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak?
a. Keahlian
b. Mengurangi konflik interest
c. Kesepakatan antar sumber
d. Reputasi
e. Menggunakan prosedur yang ada
f. Mengetahui resiko
g. Keterampilan memberikan alasan
h. Kebiasaan berhati-hati
Mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi:
a. Mengurangi praduga/menyangka
b. Mempersingkat waktu antara observasi dengan laporan
c. Laporan dilakukan oleh pengamat sendiri
d. Mencatat hal-hal yang sangat diperlukan
e. Penguatan
f. Kemungkinan dalam penguatan
g. Kondisi akses yang baik
h. Kompeten dalam menggunakan teknologi
i. Kepuasan pengamat atas kredibilitas kriteria

3. Menyimpulkan
(interference)

Mendeduksi dan mempertimbangkan deduksi:
a. Kelas logika
b. Mengkondisikan logika
c. Menginterpretasikan pernyataan
Menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi:
a. Menggeneralisasi
b. Berhipotesis
Membuat dan mengkaji nilai-nilai hasil pertimbangan:
a. Latar belakang fakta
b. Konsekuensi
c. Mengaplikasikan konsep ( prinsip-prinsip, hukum dan asas)
d. Mempertimbangkan alternatif
e. Menyeimbangkan, menimbang dan memutuskan

4. Membuat
penjelasan
lebih lanjut
(advanced
clarification)

Mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi:
Ada 3 dimensi:
a. Bentuk : sinonim, klarifikasi, rentang, ekspresi yang

sama, operasional, contoh dan noncontoh
b. Strategi definisi
c. Konten (isi)
Mengidentifikasi asumsi
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a. Alasan yang tidak dinyatakan
b. Asumsi yang diperlukan: rekonstruksi argumen

5. Strategi dan
taktik (strategy
and tactics)

Memutuskan suatu tindakan:
a. Mendefisikan masalah
b. Memilih kriteria yang mungkin sebagai solusi permasalahan
c. Merumuskan alternatif-alternatif untuk solusi
d. Memutuskan hal-hal yang akan dilakukan
e. Merivew
f. Memonitor implementasi
Berinteraksi dengan orang lain:
a. Memberi label
b. Strategi logis
c. Strategi retorik
d. Mempresentasikan suatu posisi, baik lisan atau tulisan

Sumber : Ennis dalam Costa (1985: 54).

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada keterampilan memberikan

penjelasan sederhana dengan indikator yang dikembangkan yaitu

merumuskan pertanyaan, mengidentifikasi kalimat-kalimat bukan pertanyaan,

mengapa?; dan keterampilan memberikan penjelasan lanjut indikator yang

dikembangkan yaitu merekonstruksi argumen.


