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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Model Problem Based Learning (PBL) 

 

 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

 

      Model pembelajaran merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

digunakan untuk meningkatkan aktivitas, sikap, dan pengetahuan siswa. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hanafiah (2009: 41) yang 

mengungkapkan bahwa model pembelajaran merupakan salah satu 

pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik 

secara adaptif maupun generatif. Sedangkan Zubaidi (2011: 185) 

mengungkapkan bahwa model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran 

yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh 

guru di kelas. Selanjutnya, pada pengembangan model pembelajaran 

menurut pandangan konstruktivis harus memperhatikan dan 

mempertimbangkan pengetahuan awal siswa yang mungkin diperoleh di 

luar sekolah serta dalam pembelajarannya harus melibatkan siswa dalam 

suatu kegiatan yang nyata (Rustaman, 2011: 2.17). 

Berdasarkan berberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang digunakan guru 
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pada proses pembelajaran di dalam kelas yang memperhatikan 

pengetahuan awal siswa dan melibatkan siswa secara langsung berupa 

kegiatan nyata sehingga aktivitas, keterampilan, sikap, dan pengetahuan 

siswa dapat meningkat. 

 

2. Pengertian Model PBL 

 

      Model PBL dikembangkan berdasarkan konsep-konsep yang 

dicetuskan oleh Jerome Bruner. Konsep tersebut adalah belajar 

penemuan atau discovery learning. Konsep tersebut memberikan 

dukungan teoritis terhadap pengembangan model PBL yang berorientasi 

pada kecakapan memproses informasi. 

      Menurut Tan (dalam Rusman, 2010: 229) PBL merupakan 

penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk 

melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan 

untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. 

Pendapat di atas diperjelas oleh Ibrahim dan Nur (dalam Rusman, 2010: 

241) bahwa PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi 

yang berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk di dalamnya 

belajar bagaimana belajar. Seperti yang telah diungkapkan oleh pakar 

PBL Barrows (dalam gayahidupalami.wordpress.com, 2014) PBL 

merupakan sebuah model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip 

bahwa masalah (problem) dapat digunakan sebagai titik awal untuk 

mendapatkan atau mengintegrasikan pengetahuan (knowledge) baru. 
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      Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan PBL 

adalah suatu model pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan 

masalah yang diintegrasikan dengan kehidupan nyata. Dalam PBL 

diharapkan siswa dapat membentuk pengetahuan atau konsep baru dari 

informasi yang didapatnya, sehingga kemampuan berpikir siswa benar-

benar terlatih. 

 

3. Karakteristik Model PBL 

 

      Setiap model pembelajaran, memiliki karakteristik masing-masing 

untuk membedakan model yang satu dengan model yang lain. Seperti 

yang diungkapkan Trianto (2009: 93) bahwa karakteristik model PBL 

yaitu: (a) adanya pengajuan pertanyaan atau masalah, (b) berfokus pada 

keterkaitan antar disiplin, (c) penyelidikan autentik, (d) menghasilkan 

produk atau karya dan mempresentasikannya, dan (e) kerja sama. 

      Sedangkan karakteristik model PBL menurut Rusman (2010: 232) 

adalah sebagai berikut: 

a) Permasalahan menjadi starting point dalam belajar. 

b) Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia 

nyata yang tidak terstruktur. 

c) Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple perspective). 

d) Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, 

sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi 

kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. 

e) Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. 

f) Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, 

dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial 

dalam problem based learning. 

g) Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. 

h) Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama 

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi 

dari sebuah permasalahan. 

i) sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. 
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j) Problem based learning melibatkan evaluasi dan review pengalaman 

siswa dan proses belajar. 

 

      Selain itu, ada hal khusus yang membedakan model PBL dengan 

model lain yang sering digunakan guru. Perbedaan tersebut dapat dilihat 

pada tabel 2 yang dikemukakan oleh Slavin, dkk. (dalam Amir, 2010: 23). 

 

Tabel 2.1 : Perbedaan PBL dengan Metode Lain 

 

No Metode belajar Deskripsi 

1 Ceramah 

 

Informasi dipresentasikan dan 

didiskusikan oleh guru dan siswa. 

 

2 Studi Kasus 

 

Pembahasan kasus biasanya dilakukan 

di akhir pembelajaran dan selalu 

disertai dengan pembahasan di kelas 

tentang materi (dan sumber-

sumbernya) atau konsep terkait 

dengan kasus. 

 

3 PBL 

 

Informasi tertulis yang berupa 

masalah diberikan diawal kegiatan 

pembelajaran. Fokusnya adalah 

bagaimana siswa mengidentifikasi isu 

pembelajaran sendiri untuk 

memecahkan masalah. Materi dan 

konsep yang relevan ditemukan oleh 

siswa 

 

 

 

4. Tujuan  Model PBL 

 

      Setiap model pembelajaran memiliki tujuan yang ingin dicapai. Seperti 

yang diungkapkan Rusman (2010: 238) bahwa tujuan model PBL adalah 

penguasaan isi belajar dari disiplin heuristik dan pengembangan 
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keterampilan pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan karakteristik 

model PBL yaitu belajar tentang kehidupan yang lebih luas, keterampilan 

memaknai informasi, kolaboratif, dan belajar tim, serta kemampuan 

berpikir reflektif dan evaluatif.  

      Sedangkan Ibrahim dan Nur (dalam Rusman, 2010: 242) 

mengemukakan tujuan model PBL secara lebih rinci yaitu: (a) membantu 

siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah; 

(b) belajar berbagai peran orang dewasa melalui keterlibatan mereka 

dalam pengalaman nyata dan; (c) menjadi para siswa yang otonom atau 

mandiri. 

 

5. Kelebihan dan Kelemahan Model PBL 

 

      Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, 

sebagaimana model PBL juga memiliki kelemahan dan kelebihan yang 

perlu dicermati untuk keberhasilan penggunaannya. Menurut (Warsono 

dan Hariyanto, 2012, 152) kelebihan PBL antara lain: 

a. Siswa akan terbiasa menghadapi masalah (problem posing) dan 

tertantang untuk menyelesaikan masalah tidak hanya terkait dengan 

pembelajaran di kelas tetapi juga menghadapi masalah yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari (real world). 

b. Memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-

teman. 

c. Makin mengakrabkan guru dengan siswa. 

d. Membiasakan siswa melakukan eksperimen. 

 

Kelemahan dari penerapan model ini antara lain: 

a. Tidak banyak guru yang mampu mengantarkan siswa kepada 

pemecahan masalah. 

b. Seringkali memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang 

panjang. 

c. Aktivitas siswa di luar sekolah sulit dipantau. 
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6. Peran Guru dalam Model PBL 

 

      Seorang guru dalam model PBL harus mengetahui apa peranannya, 

mengingat model PBL menuntut siswa untuk mengevaluasi secara kritis 

dan berpikir berdayaguna. Peran guru dalam model PBL berbeda dengan 

peran guru di dalam kelas. 

      Peran guru dalam model PBL menurut Rusman (2010: 245) antara 

lain: 

a. Menyiapkan perangkat berpikir siswa 

Menyiapkan perangkat berpikir siswa bertujuan agar siswa benar-

benar siap untuk mengikuti pembelajaran dengan model PBL. 

Seperti, membantu siswa mengubah cara berpikirnya, 

menyiapkan siswa untuk pembaruan dan kesulitan yang akan 

menghadang, membantu siswa merasa memiliki masalah, dan 

mengkomunikasikan tujuan, hasil, dan harapan. 

 

b. Menekankan belajar kooperatif 

 

Dalam prosesnya, model PBL berbentuk inquiry yang bersifat 

kolaboratif dan belajar. Seperti yang diungkapkan Bray, dkk 

(dalam Rusman, 2010: 235) inkuiri kolaboratif sebagai proses di 

mana orang melakukan refleksi dan kegiatan secara berulang-

ulang, mereka bekerja dalam tim untuk menjawab pertanyaan 

penting. Sehingga siswa dapat memahami bahwa bekerja dalam 

tim itu penting untuk mengembangkan proses kognitif. 

 

c. Memfasilitasi pembelajaran kelompok kecil dalam model PBL  

 

Belajar dalam bentuk kelompok lebih mudah dilakukan, karena 

dengan jumlah anggota kelompok yang sedikit akan lebih mudah 

mengontrolnya. Sehingga guru dapat menggunakan berbagai 

teknik belajar kooperatif untuk menggabungkan kelompok-

kelompok tersebut untuk menyatukan ide. 
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d. Melaksanakan PBL  

 

Dalam pelaksanaannya guru harus dapat mengatur lingkungan 

belajar yang mendorong dan melibatkan siswa dalam masalah. 

Selain itu, guru juga berperan sebagai fasilitator dalam proses  

inkuiri kolaboratif dan belajar siswa. 

 

 

7. Langkah-langkah Model PBL 

 

      Model PBL memiliki beberapa langkah pada implementasinya dalam 

proses pembelajaran. Menurut Ibrahim dan Nur (dalam Rusman, 2010: 

243) mengemukakan bahwa langkah-langkah PBL adalah sebagai berikut. 

a. Orientasi siswa pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang 

diperlukan, dan memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan 

masalah. 

b. Mengorganisasi siswa untuk belajar. 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

c. Membimbing pengalaman individual/kelompok.  

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan 

dan pemecahan masalah. 

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.  

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan, dan membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan temannya dan, 

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.  

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka lakukan. 

 

 

B. Belajar 

 

 

1. Pengertian Belajar 

 

     Belajar merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, karena dengan 

belajar seseorang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang semua itu baik bagi dirinya maupun orang lain dalam 
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kehidupan bermasyarakat. Menurut Syah (2002: 113) belajar adalah 

tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan menetap 

sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 

kognitif. Selanjutnya Rumiati (2007: 1.2) menyatakan bahwa seseorang 

dapat dikatakan belajar apabila di dalam diri orang tersebut terjadi suatu 

aktivitas yang mengakibatkan perubahan tingkah laku yang diamati 

relatif lama. Menurut Hernawan (2007: 2) belajar merupakan proses 

perubahan perilaku dimana perilaku tersebut dilakukan secara sadar dan 

bersifat menetap, yang mencakup dalam hal kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

      Menurut pandangan konstruktivistik dalam Budiningsih (2005: 58), 

belajar adalah suatu proses konstruksi pengetahuan. Pembentukan ini 

harus dilakukan oleh orang yang belajar. Ia harus aktif melakukan 

kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang 

hal-hal yang sedang dipelajari. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Sardiman (2011: 20) menyatakan bahwa belajar adalah perubahan 

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya 

dengan membaca, mengamati, mendengarkan, dan meniru.  

      Seiring dengan pendapat di atas, Rustaman (2011: 2.14) 

mengemukakan belajar menurut pendangan konstruktivis merupakan 

upaya untuk membangun konsep atau argumen yang harus dilakukan 

sendiri oleh siswa yang belajar (dengan bantuan guru atau orang dewasa). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan kita adalah bentukan kita 

sendiri. Selanjutnya Gagne (Winataputra, 2008: 3.30) mendefinisikan 
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belajar adalah seperangkat proses kognitif yang dapat mengubah sifat 

stimulus dari lingkungan menjadi beberapa tahap pengolahan informasi 

untuk memperoleh kapasitas yang baru.  

      Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh pengalaman atau 

pengetahuan baru sehingga seseorang tersebut mengalami perubahan 

tingkah laku dan sikap yang dilakukan secara sadar dan berlangsung 

sepanjang hayat. 

 

2. Teori Belajar 

 

      Belajar merupakan proses bagi manusia untuk menguasai berbagai 

kompetensi, keterampilan, dan sikap. Proses belajar dimulai sejak 

manusia masih bayi sampai sepanjang hayatnya. Banyak teori tentang 

belajar yang telah dikembangkan oleh para ahli, diantaranya yaitu teori 

belajar behaviorisme, teori belajar kognitif, dan teori belajar 

konstruktivisme.  

a. Teori belajar behaviorisme 

      Perspektif behaviorisme pertama kali dikemukakan oleh Ivan 

Pavlov pada tahun 1927, seorang fisiologist Rusia, dan selanjutnya 

dikembangkan oleh Skinner pada tahun 1953.  

      Menurut Winataputra (2008: 2.5) mengemukakan bahwa 

„belajar‟ pada teori behaviorisme merupakan perubahan perilaku, 

khususnya perubahan kapasitas siswa  untuk berperilaku (yang 

baru) sebagai hasil belajar, bukan sebagai hasil proses 

pematangan (atau pendewasaan) semata. Belajar diartikan pula 

sebagai perubahan tingkah laku hasil interaksi antara stimulus 
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dan respon, yaitu proses manusia untuk memberikan respon 

tertentu berdasarkan stimulus yang datang dari luar.  

      Pada dasarnya perspektif behaviorisme menjelaskan bahwa 

seseorang akan berubah perilakunya (belajar) apabila dia berada 

dalam suatu kondisi belajar yang meregulasi perilaku. Menurut 

Suprijono (2010: 17) perilaku dalam pandangan behaviorisme adalah 

segala sesuatu yang dilakukan dan dapat dilihat secara langsung. 

Perilaku tersebut dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati 

bukan melalui proses mental. Lapono, dkk (2008: 1.15) konsep dasar 

belajar dalam teori Behaviorisme didasarkan pada pemikiran bahwa 

belajar merupakan salah satu jenis perilaku (behavior) individu atau 

peserta didik yang dilakukan secara sadar. Individu berperilaku 

apabila ada rangsangan (stimuli), sehingga dapat dikatakan peserta 

didik akan belajar apabila menerima rangsangan dari guru.  

      Teori behaviorisme sering disebut stimulus-respons (S-R) 

psikologis yang artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan 

oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari 

lingkungan. Proses stimulus-respons terdiri dari beberapa unsur, 

yaittu dorongan (drive), stimulus atau rangsangan, respons, dan 

penguatan (reinforcement).  

      Teori belajar behaviorisme sangat menekankan pada hasil belajar 

(outcome), yaitu perubahan tingkah laku yang dapat dilihat, dan tidak 

begitu memperhatikan apa yang terjadi dalam otak manusia karena 
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hal tersebut tidak dapat dilihat. Sesorang dianggap telah belajar 

sesuatu apabila mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. 

b. Teori Belajar Kognitif 

      Teori belajar kognitif memandang bahwa belajar bukan semata-

mata proses perubahan tingkah laku yang tampak, melainkan sesuatu 

yang kompleks yang sangat dipengaruhi oleh kondisi mental siswa 

yang tidak tampak. Perspektif teori kognitif, belajar merupakan 

peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral meskipun hal-hal yang 

bersifat behavioral tampak lebih nyata hampir dalam setiap peristiwa 

belajar. Menurut Suprijono (2010: 22) teori kognitif menekankan 

belajar sebagai proses internal. Belajar adalah proses mental yang 

aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. 

      Prinsip teori psikologi kognitif adalah bahwa setiap orang 

dalam bertingkah laku dan mengerjakan segala sesuatu 

senantiasa dipengaruhi oleh tingkat-tingkat perkembangan dan 

pemahaman atas dirinya sendiri. Teori belajar kognitif dibentuk 

dengan tujuan mengkonstruksi prinsip-prinsip belajar secara 

ilmiah Hasilnya berupa prosedur-prosedur yang dapat diterapkan 

pada situasi kelas untuk mendapatkan hasil yang sangat produktif 

(Winataputra, 2008: 3.4)  

.   

      Menurut Lapono, dkk (2008: 1.23) struktur mental individu 

berkembangan sesuai dengan tingkatan perkembangan kognitif 

seseorang. Semakin tinggi tingkat perkembangan kognitif seseorang 

semakin tinggi pula kemampuan dan keterampilannya dalam 

memproses berbagai informasi atau pengetahuan yang diterimanya 

dari lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 
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      Menurut Bruner (Suprijono, 2010: 24) perkembangan kognitif 

individu dapat ditingkatkan melalui penyusunan materi pelajaran dan 

mempresentasikannya sesuai dengan tahap perkembangan individu 

tersebut. Tekanan utama psikologi kognitif adalah struktur kognitif, 

yaitu perbendaharaan pengetahuan pribadi individu yang mencakup 

ingatan jangka panjang (long-term memory). 

c. Teori Belajar Konstruktivisme 

      Konstruktivisme memaknai belajar sebagai proses 

mengkonstruksi pengetahuan melalui proses internal seseorang dan 

interaksi dengan orang lain. Dengan demikian hasil belajar akan 

dipengaruhi oleh kompetensi dan struktur intelektual sesorang. 

Menurut Suprijono (2010: 30) gagasan konstruktivisme mengenai 

pengetahuan adalah sebagai berikut: 

1) Pengetahuan bukanlah gambaran dunia kenyataan belaka, 

tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui 

kegiatan subjek. 

2) Subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep dan 

struktur yang perlu untuk pengetahuan. 

3) Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep sesorang. 

Struktur konsep membentuk pengetahuan jika konsep itu 

berlaku dalam berhadapan dengan pengalaman-pengalaman 

seseorang. 

 

      Pengetahuan menurut konstruktivisme bersifat subjektif, bukan 

objektif. Pengetahuan tidak pernah tunggal. Pengetahuan merupakan 

realitas plural. Semua pengetahuan adalah hasil konstruksi dari 

kegiatan atau tindakan sesorang. Teori konstruktivisme menekankan 

pada belajar autentik bukan artifisial yang berarti belajar bukan 
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sekedar mempelajari teks-teks (tekstual), terpenting ialah bagaimana 

menghubungkan teks itu dengan kondisi nyata atau kontekstual. 

      Menurut lapono, dkk (2008: 1.25) mengemukakan bahwa konsep 

dasar belajar menurut teori belajar konstruktivisme adalah 

pengetahuan baru dikonstruksi sendiri oleh peserta didik secara aktif 

berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. 

      Menurut Winataputra (2008: 6.15) perspektif konstruktivisme 

pembelajaran dimaksudkan untuk mendukung proses belajar 

yang aktif yang berguna untuk membentuk pengetahuan dan 

pemahaman. Dan pandangan konstruktivisme belajar sebagai 

sebuah proses di mana pelajar aktif membangun atau 

membangun ide-ide baru atau konsep. 

      Pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran  didasari 

oleh kenyataan bahwa tiap individu memiliki kemampuan untuk 

mengkonstruksi kembali pengalaman atau pengetahuan yang telah 

dimilikinya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

konstruktivisme merupakan satu teknik pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik untuk membina  sendiri secara aktif  

pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan yang telah ada 

dalam diri mereka masing-masing. 

 

3. Hasil Belajar 

 

 

a. Pengertian Hasil Belajar 

 

      Kegiatan akhir dalam pembelajaran adalah proses evaluasi yang 

bertujuan untuk mengetahui hasil belajar yang telah diperoleh siswa. 

Sebelum melaksanakan penilaian, seorang guru harus tahu apa yang 
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harus dinilai serta bagaimana cara menilainya.  Secara sederhana, 

hasil belajar merupakan perubahan perilaku anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Nashar (2004: 77) hasil belajar adalah kemampuan 

yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Lebih 

lanjut Bloom (Sudjana, 2012: 22), membagi hasil belajar atas tiga 

ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. 

Sudjana (2012: 22-23) menjelaskan tiga ranah tersebut. 

      Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual 

yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua 

aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat 

aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

      Ranah afektif berkenaaan dengan sikap yang terdiri dari lima 

aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, 

organisai, dan ternalisasi. 

      Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 

psikomotoris, yakni (a) gerakan refleks, (b) keterampilan 

gerakan dasar, (c) kemampuan perseptual, (d) keharmonisan 

atau ketepatan, (e) gerakan keterampilan kompleks, dan (f) 

gerakan ekspresif dan interpretative. 

 

      Kemendikbud (2013: 33) tentang Kompetensi Inti (KI) di sekolah 

dasar menjelaskan bahwa: 

a. Ranah kognitif adalah memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.  

b. Ranah Afektif yaitu memiliki perilaku jujur, percaya diri, disiplin, 

tanggung jawab, santun, peduli, dan gotong royong atau kerja sama 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 
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Kunandar (2013: 100) menjelaskan ranah afektif berhubungan 

dengan minat dan sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerja 

sama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat 

orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri yang merupakan 

karekateristik manusia sebagai hasil belajar dalam bidang 

pendidikan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menilai sikap 

Disiplin dan Tanggung Jawab 

1. Disiplin 

      Kemendikbud (2013) menjelaskan bahwa disiplin adalah 

tindakan yang menunjukkan perilaku tertib. Lebih lanjut 

Kemendikbud (2013) menyebutkan bahwa indikator sikap 

disiplin yaitu:  

a. Datang tepat waktu 

b. Patuh pada tata tertib atau aturan bersama/ sekolah 

c. Mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai  dengan waktu 

yang ditentukan 

2. Tanggung Jawab 

      Kemendikbud (2013) menjelaskan bahwa tanggung jawab 

adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut Kemendikbud 

(2013) menyebutkan bahwa indikator sikap tanggung jawab 

yaitu:  
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a. Melaksanakan tugas individu dengan baik  

b. Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan 

c. Menepati janji 

d. Melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa 

disuruh/diminta 

c. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ranah 

psikomotor dikemukakan oleh Simpson dalam Sudijono (2011: 57) 

yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam 

bentuk keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak individual.  

Aspek keterampilan dapat dinilai dengan cara berikut ini. 

1. Penilaian Kinerja 

      Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang meminta 

siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang 

sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan.  Misalnya tugas memainkan 

alat musik, menggunakan mikroskop, menyanyi, bermain 

peran, menari. 

      Pengamatan atas kinerja peserta didik perlu dilakukan 

dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian 

kemampuan tertentu. Untuk mengamati kinerja peserta didik 

dapat menggunakan alat atau instrumen, seperti penilaian 
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sikap, observasi perilaku, pertanyaan langsung, atau 

pertanyaan pribadi. 

2. Penilaian Proyek 

      Penilaian proyek (project assessment) merupakan kegiatan 

penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta 

didik menurut periode/waktu tertentu. Penyelesaian tugas 

dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, 

mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, 

pengolahan, analisis, dan penyajian data. Dengan demikian, 

penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman, 

mengaplikasikan, penyelidikan, dan lain-lain. 

      Hasil kerja akhir proyek dapat berupa laporan tertulis, 

rekaman video, atau gabungan keduanya, dan lain-lain.  

Penilaian proyek dapat menggunakan instrumen daftar cek, 

skala penilaian, atau narasi.  Laporan penilaian dapat 

dituangkan dalam bentuk poster atau tertulis. 

3. Penilaian Portofolio 

      Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan 

artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai 

hasil kerja dari dunia nyata.  Penilaian portofolio bisa 

berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau 

diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta 

didik, dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. 
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      Penilaian keterampilan yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah adalah penilaian kinerja.  Penilaian 

kinerja digunakan untuk melihat unjuk kerja siswa dalam 

setiap kegiatan pembelajaran, khususnya keterampilan siswa 

berinteraksi dalam kegiatan diskusi. 

C. Kinerja Guru 

 

      Guru memiliki peranan penting dalam pendidikan. Perencanaan 

pembelajaran yang dilakukan guru akan berimbas kepada hasil belajar yang 

diperoleh siswa.  Agar pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, maka guru harus memiliki berbagai keterampilan/kinerja 

yang menunjang dari profesinya tersebut. 

      Menurut Rusman (2012: 50) wujud perilaku guru tersebut, di antaranya 

adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran, yaitu kegiatan guru dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil belajar.  Maka, kinerja guru 

tidak hanya terbatas pada saat terjadi proses belajar mengajar di ruang kelas, 

akan tetapi termasuk juga kegiatan guru dalam mempersiapkan proses 

pembelajaran tersebut. 

      Kompetensi guru menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Sanjaya 2006: 18-20)  menjelaskan 

tentang empat kompetensi guru. 
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a. Kompetensi Pedagogik  

      Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi: (1) pemahaman 

wawasan terhadap atau landasan kependidikan; (2) pemahaman terhadap 

peserta didik; (3) pengembangan kurikulum/ silabus; (4) perancangan 

pembelajaran; (4) perancangan pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran; 

(5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (6) 

pemanfaatan teknologi pembelajaran; (7) evaluasi hasil belajar; dan (8) 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. 

b. Kompetensi Kepribadian 

      Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian 

yang: (1) mantap; (2) stabil; (3) dewasa; (4) arif dan bijaksana; (5) 

beribawa; (6) berakhlak mulia; (7) menjadi teladan bagi peserta didik dan 

masyarakat; (8) secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan (9) 

mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 

c. Kompetensi Sosial 

      Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi komponen untuk: (1) 

berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat; (2) menggunakan 

teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (3) bergaul secara 

efektif dengan  peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua/wali peserta didik; dan (4) bergaul secara santun dengan 

masyarakat sekitar. 
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d. Kompetensi Profesional 

      Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang 

berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan tentang 

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.  Beberapa 

kemampuan yang berhubungan dengan kompetensi ini diantaranya: (1) 

kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan; (2) pemahaman 

dalam bidang psikologi pendidikan; (3) kemampuan dalam penguasaan 

materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya; (4) 

kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi 

pembelajaran; (5) kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai 

media dan sumber belajar; (6) kemampuan dalam melaksanakan evaluasi 

pembelajaran; (7) kemampuan dalam menyusun program pembelajaran; 

(8) kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang; (9) 

kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berfikir ilmiah untuk 

meningkatkan kinerja.  

      Kemendikbud (2013, 195-197) menyebutkan apsek yang diaamati dalam 

praktik guru menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik 

selama proses pembelajaran yaitu: 

a. Pada kegiatan pendahuluan, guru memberikan apersepsi, motivasi dan 

penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan. 

b. Pada kegitan inti, guru mampu menguasai materi pelajaran, menerapkan 

strategi pembelajaran yang mendidik, penerapan pendekatan saintifik, 

menerapkan pembelajaran tematik, memanfaatkan sumber belajar/media 
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dalam pembelajaran, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, dan 

menggunakan bahasa yang tepat dan benar dalam pembelajaran. 

c. Pada kegiatan penutup guru menutup pembelajaran dengan melakukan 

refleksi, tes lisan atau tulisan, mengumpulkan hasil kerja, dan 

melaksanakan tindak lanjut. 

      Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis simpulkan bahwa kinerja 

guru adalah wujud unjuk kerja atau perilaku guru dalam melaksanakan 

perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil 

belajar, sehingga guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pembelajaran. Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan 

indikator kinerja guru menurut Kemendikbud (2013, 195-197). 

D. Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 

      Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mengutamakan pemahaman, 

skill, dan pendidikan berkarakter, Siswa dituntut untuk paham atas materi, 

aktif dalam berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun disiplin 

yang tinggi. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara 

yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia. 

      Pembelajaran Kurikulum 2013 memilliki tiga ciri utama dalam 

pembelajarannya, yaitu sebagai berikut: 
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1. Pembelajaran Tematik 

      Pembelajaran Tematik merupakan pembelajaran yang secara sengaja 

mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun 

antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan tersebut, peserta didik 

akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga 

pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik. Hal itu sejalan 

dengan pendapat Trianto (2010: 83) Pembelajaran tematik menawarkan 

model-model pembelajaran yang menjadikan aktivitas pembelajaran itu 

relevan dan penuh makana bagi siswa, baik aktivitas formal maupun 

informal. Karakteristik pembelajaran tematik yaitu: 1) berpusat pada 

siswa; 2) memberikan pengalaman langsung; 3) pemisahan mata 

pelajaran tidak begitu jelas; 4) menyajikan konsep-konsep dari berbagai 

mata pelajaran; 5) bersifat fleksibel; 6) hasil pembelajaran sesuai dengan 

minat dan kebutuhan siswa; 7) menggunakan prinsip belajar sambil 

bermain dan menyenangkan (Hernawan, 2007: 131). 

2. Pendekatan Scientific 

      Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajarannya yaitu menggunakan pendekatan ilmiah atau Scientific. 

Kemendikbud (2013: 9-11) menjelaskan pendekatan Scientific adalah 

pembelajaran yang mendorong anak melakukan keterampilan-

keterampilan ilmiah, yaitu sebagai berikut: 1) mengamati; 2) menanya; 3) 

mengumpulkan informasi; 4) mengolah informasi; 5) 

mengomunikasikan. 
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3. Penilaian Autentik 

      Pembelajaran Kurikulum 2013 menekankan kepada keaktifan siswa 

dalam proses belajar, sehingga penilaian tidak hanya dilihat dari hasil 

belajar saja namun juga dari proses belajar yang dialami siswa baik pada 

aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Teknik penilain autentik di 

sd adalah: 

1) Sikap. Penilaian aspek sikap melalui observasi, penilaian diri, 

penilaian antar teman, dan jurnal. 

2) Pengetahuan. Aspek pengetahuan dapat dinilai dengan tes tulis, tes 

lisan, dan penugasan. 

3) Keterampilan. Aspek keterampilan dapat dinilai dari kinerja atau 

performance, projek, dan fortofolio 

 

E. Kerangka Pikir 

      Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mewajibkan kegiatan 

pembelajaran menggunakan pendekatan scientific. Untuk itu, banyak faktor 

yang menentukan keberhasilan belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Faktor-faktor tersebut, saling mempengaruhi dan memiliki kontribusi besar 

dalam mengoptimalkan tujuan belajar yang diharapkan. Dalam penerapan 

Model Problem Based Learning dengan pendekatan scientific pada 

pembelajaran tematik, maka aktivitas dan hasil belajar siswa akan meningkat. 

      Secara sederhana, kerangka pikir dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah:  
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F. Hipotesis Tindakan 

 

      Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

tindakan kelas yaitu “Apabila dalam pembelajaran tematik menggunakan 

model Problem Based Learning (PBL) dengan langkah-langkah yang tepat 

maka hasil belajar siswa kelas IV B SD Negeri 1 Metro Barat Kota Metro 

dapat  meningkat” 

 

1. Siswa masih pasif dalam pembelajaran  

2. Hasil belajar siswa rendah 

 

Model Pembelajaran Problem Based Learning 

dengan pendekatan scientific yaitu dengan  

Pemberian masalah, pembagian anggota 

kelompok, mengajukan pertanyaan pada 

lembar soal, menukarkan lembar soal kepada 

kelompok lainnya, menjawab soal pada lembar 

jawab, mempresentasikan lembar soal dan 

lembar jawab 

 

hasil belajar pada aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor meningkat sehingga siswa yang 

tuntas mencapai ≥75% dari jumlah siswa 

 

Input 

Output 

Proses 


