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ABSTRAK 

 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED 

INSTRUCTION (PBI) TERHADAP PENINGKATAN 

KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA 

PADA MATERI FISIKA DI SMA 
 

 
 

Oleh 
 

ENDRIARUM RIZKINA MAULIDA 
 
 
 

 
Hasil belajar siswa masih rendah karena siswa cenderung pasif, yaitu hanya 

menghafal rumus tanpa memahami konsep. Penerapan model pembelajaran 

problem based instruction (PBI) dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

siswa   dengan   mampu   memecahkan   permasalahan   suatu   konsep   melalui 

eksperimen yang dilakukan berkaitan dengan kehidupan nyata. Penelitian 

eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran PBI 

terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi fisika di SMA. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI di SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung dan sampel penelitiannya adalah siswa kelas XI MIPA 2. Desain 

penelitian menggunakan One-Group-pretest-posttest control group design. Data 

hasil penelitian dikumpulkan menggunakan instrumen tes keterampilan berpikir 

kritis. Hasil uji yang dilakukan untuk melihat pengaruh penerapan model PBI, 

yaitu nilai N-Gain sebesar 0,6 dengan kategori sedang, nilai N-Gain pada dua 

indikator  kemampuan  berpikir  kritis yaitu  Basic  Support  sebesar  0,6  kategori 
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sedang, dan indikator Inferring sebesar 0,7 kategori tinggi. Serta nilai signifikan 

 

uji Paired Sample T-test sebesar < 0,05 yang artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari N-Gain dan Paired Sample T- 

test yang artinya bahwa terdapat pengaruh secara  signifikan penerapan model 

pembelajaran PBI terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis. 

 

Kata Kunci: pengaruh model pembelajaran, problem based instruction, 

 
kemampuan berpikir kritis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii 



iv 
 

 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED 

INSTRUCTION (PBI) TERHADAP PENINGKATAN 

KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA 

PADA MATERI FISIKA DI SMA 

 

 

Oleh 

ENDRIARUM RIZKINA MAULIDA 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada 

 

Program Studi Pendidikan Fisika 

Jurusan Pendidikan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam 

 

 

 
 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 







 



 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis dilahirkan di kota Pekalongan, pada tanggal 28 Juli 1997, sebagai anak 

kesembilan dari sembilan bersaudara dari pasangan Bapak Sugeng Waluyo dan 

Ibu Endang Roosmundiyarti. 

 

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2001 di TK Al-Amanah. Pada 

tahun 2003 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Bendan 3 

Pekalongan, dan tamat sekolah pada tahun 2009. Pada tahun 2009, penulis 

melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekalongan , dan 

tamat pada tahun 20012. Pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekalongan hingga tahun 2015. Pada tahun 

2015, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung sebagai 

mahasiswa program studi Pendidikan Fisika, Jurusan Pendidikan Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melalui 

jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). 

 

Pada tahun 2018, penulis melaksanakan praktik mengajar melalui Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMPN 1 Cukuh Balak dan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) di Desa Pekondoh, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus. 



 
 

 

MOTTO 

 

“Sesungguhnya bersyukur akan menambahkan kenikmatan Allah, dan 

perbanyaklah doa” 

(HR. Ath-Thabrani) 

 

“Sukses tidak datang kepada anda, tapi kamu sendirilah yang pergi untuk 

mencapai kesuksesan itu” 

(Endriarum Rizkina Maulida) 



 
 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang selalu memberikan 

limpahan rahmatnya dan shalawat selalu terucapan kepada Nabi besar Muhammad  

Shalallahu’alaihi Wasallam. Dengan ini penulis mempersembahkan karya ini 

kepada : 

1. Orang tuaku tersayang dan tercinta, Ayah Sugeng Waluyo dan Ibu Endang 

Roosmundiyarti yang telah dengan sepenuh hati membesarkan, mencintai, 

mendukung, dan selalu mendoakan saya. 

2. Kakak-kakakku tersayang Endrianingsih, Endriasmoro, Edrias Tri, Endrias 

Romi, Endrias Yuli, Endrianingrum, Endrian M Ramanda, dan Dessy 

Novithasari yang selalu mendukung dan mendoakan saya. 

3. Semua sahabat-sahabatku yang di Pekalongan, Surabaya, Kalimantan, dan 

Lampung yang selalu menyemangati dan selalu mendoakan.  

4. Keluarga besar Pendidikan Fisika 2015 yang begitu tulus mendampingiku dan 

selalu mendukung serta memberikan pelajaran berharga bagi saya. 

5. Serta almamater tercinta Unila. 

 



xi 
 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan nikmat 

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat 

untuk mendapatkan gelar sarjana dengan melalui skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berpikir Kritis pada Materi Fisika di SMA”. 

 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini antara lain: 

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan; 

2. Bapak Dr. Caswita, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA; 

3. Bapak Dr. I Wayan Distrik, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Fisika Universitas Lampung; 

4. Bapak Drs. Feriansyah Sesunan, M.Pd., selaku Pembimbing Akademik 

selaku Pembimbing I atas kesediaan dan keikhlasannya memberikan 

bimbingan, arahan, dan motivasi selama penyusunan skripsi ini; 

5. Bapak Ismu Wahyudi, S.Pd., M.PFis., selaku Pembimbing II atas kesediaan 

dan keikhlasannya memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama 

penyusunan skripsi ini; 



xii 
 

6. Bapak Dr. Undang Rosidin, M.Pd., selaku Pembahas yang selalu memberikan 

bimbingan dan saran atas perbaikan skripsi ini; 

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Program Studi Pendidikan Fisika dan Jurusan 

Pendidikan MIPA; 

8. Ibu Dra. Iswani, selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung yang telah memberikan izin kepada penulis melaksanakan 

penelitian; 

9. Ibu Yani Suryani, M.Pd., selaku guru mitra dan mata pelajaran fisika kelas XI 

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung yang telah membantu penulis 

untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian; 

10. Siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung khususnya kelas XI 

MIPA 2 atas bantuan dan kerja samanya selama penelitian berlangsung. 

11. Sahabat-sahabatku Ni Luh, Mardiyah, Rani, Putri, atas kebersamaan dan 

kekompakannya. Semoga kita menjadi generasi yang sukses; 

12. Teman-teman Program Studi Pendidikan Fisika 2015, terima kasih atas 

dukungannya semoga kesuksesan menyertai kita; 

13. Teman-teman kelompok Microteaching Siti Nurmahudina, Nanda Caesarani, 

Andini, Ani, Ria, Fathoni, dan Niswa atas kebersamaan dan kekompakannya. 

Semoga kita sukses dunia dan akhirat; 

14. Keluarga besar ALMAFIKA 

15. Teman seperjuangan KKN-PPL Cukuh Balak desa Pekondoh, Selvi, Desti, 

Anggun, Ajeng, Lukti, Reka, Windi, Dani, dan Gustom, atas suka dan 

dukanya selama 45 hari. Semoga sukses selalu; 



xiii 
 

16. Sahabat-sahabatku yang selalu memberi semangat Fika, Bella, Anisah, Azki, 

Melia, Karima, Christin, Oddiq, Brahma, Dafit, Ilham, Izul, Yoyoo, Ridho, 

Dimas, atas dukungan dan do’anya. Semoga sukses selalu dunia dan akhirat; 

17. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

Bandar Lampung, 14 Mei 2019 

Penulis, 

 

 

Endriarum Rizkina Maulida 



xiv 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 Halaman 

 

ABSTRAK .................................................................................................    ii 

COVER DALAM ......................................................................................   iv 

LEMBAR PERSETUJUAN .....................................................................    v 

LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................   vi 

SURAT PERNYATAAN ..........................................................................  vii 

RIWAYAT HIDUP ...................................................................................         viii 

MOTTO .....................................................................................................   ix 

PERSEMBAHAN ......................................................................................    x 

SANWACANA ..........................................................................................   xi 

DAFTAR ISI ..............................................................................................          xiv 

DAFTAR TABEL......................................................................................        xvii 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................       xviii 

 

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................         xix 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ...............................................................................    1 

B. Rumusan Masalah ..........................................................................    5 

C. Tujuan Penelitian ...........................................................................    5 

D. Manfaat Penelitian .........................................................................    5 

E. Ruang Lingkup  ..............................................................................    5 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis ...........................................................................    7 

a. Model Pembelajaran Problem Based Instruction ....................    7 

b. Keterampilan Berpikir Kritis ...................................................  13 



xv 

 

B. Kerangka Pikir ...............................................................................  19 

C. Hipotesis ........................................................................................  21 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian ........................................................  22 

B. Populasi dan Sampel Penelitian .....................................................  22 

C. Variabel Penelitian .........................................................................  22 

D. Desain Penelitian ...........................................................................  23 

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian ....................................................  23 

F. Data dan Teknik Pengumpulan Data .............................................  24 

1. Data Penelitian .........................................................................  24 

2. Teknik Pengumpulan Data .......................................................  24 

G. Instrumen Penelitian ......................................................................  25 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)..............................  25 

2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).......................................  25 

3. Tes Soal ....................................................................................  25 

H. Analisis Instrumen .........................................................................  26 

1. Uji Validitas .............................................................................  26 

2. Reliabilitas ...............................................................................  27 

I. Analisis Data ..................................................................................  28 

1. N-Gain ......................................................................................  28 

2. Uji Hipotesis ............................................................................  28 

a. Uji Normalitas ....................................................................  28 

b. Paired Sample T-Test .........................................................  29 

J. Hipotesis Statistik ..........................................................................  29 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian .............................................................................  30 

1. Tahap Pelaksanaan ...................................................................  30 

2. Hasil Uji Instrumen ..................................................................  33 

a. Hasil Uji Validitas ..............................................................  33 

b. Hasil Uji Reliabilitas ..........................................................  34 

3. Hasil Uji Normalitas Pretest dan Posttest................................  35 

4. Data Kuantitatif Hasil Penelitian .............................................  36 

5. Hasil Uji Paired Sample T-test ................................................  38 

B. Pembahasan .....................................................................................  40 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan ........................................................................................  48 

B. Saran ..............................................................................................  48 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

  



xvi 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel        Halaman 

 

1. Tahap-tahapan Problem Based Instruction ......................................              10 

2. Indikator Keterampilan Berpikir Kritis ............................................             15 

3. Langkah-Langkah Pembelajaran Oleh Guru....................................              18 

4. Kriteria Validitas Butir ....................................................................             27 

5. Kriteria Interpretasi Indeks Reliabilitas ...........................................             27 

6. Kriteria Interpretasi Indeks N-Gain .................................................             28 

7. Hasil Uji Validitas Soal ...................................................................             34 

8. Hasil Uji Reliabilitas Soal ................................................................             35 

9. Hasil Uji Normalitas Pretest dan Posttest Siswa .............................             36 

10. Data Hasil Pretest, Postest, dan Gain Peserta didik .........................             37 

11. Data Hasil Gain Indikator Keterampilan Berpikir Kritis .................             37 

12. Hasil Uji Paired Sample T-test ........................................................             39 

 

  



xvii 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar       Halaman 

 

1. Diagram kerangka pemikiran ...........................................................              21 

2. Grafik Nilai Rata-Rata Hasil Pretest dan Posttest Siswa ................             41 

3. Grafik Nilai Pretest dan Posttest Perindikator Keterampilan 

Berpikir Kritis ..................................................................................              42 

4. Grafik Nilai N-Gain Perindikator Keterampilan Berpikir Kritis .....             44 

 

  



xviii 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran       Halaman 

 

1. Silabus Mata Pelajaran Fisika ..........................................................              52 

2. Rencana Pelaksanaan dan Pembelajaran..........................................             57 

3. Instrumen Soal Elastisitas dan Hukum Hooke Berpikir Kritis ........             69 

4. Soal Pretest dan Posttest Elastisitas Hukum Hooke ........................             94 

5. Hasil Uji Validitas Instrumen Berpikir Kritis ..................................             96 

6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Berpikir Kritis ..............................             98 

7. Daftar Nilai Keterampilan Berpikir Kritis .......................................              99 

8. Hasil Uji Normalitas ........................................................................             101 

9. Hasil Uji N-Gain ..............................................................................             102 

10. Hasil Uji Paired Sample T-Test .......................................................             104 

11. Lembar Kerja Siswa PBI .................................................................             105 

 

 



1 
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Keterampilan pembelajaran pada abad ke-21 memiliki prinsip pokok yaitu 

pembelajaran berpusat pada siswa, berpusat kolaboratif, konstektual, dan 

terintegrasi dengan masyarakat. Keterampilan abad ke-21 menurut Wagner 

(2010: 128-136) siswa ditekankan pada keterampilan kemampuan berpikir kritis 

dan pemecahan masalah, ketangkasan dan kemampuan beradaptasi, dan mampu 

berkomunikasi dengan baik yang merupakan 3 dari 10 alasan pengembangan 

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menurut Poerwati (2013: 278-280)  adalah 

suatu model kurikulum terpadu dengan pendekatan pembelajaran yang 

melibatkan mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan 

luas kepada peserta didik.  

 

Indonesia saat ini menggunakan kurikulum 2013 yang sebelumnya adalah 

Kurikulum Tingkat Standar Pendidikan (KTSP). Penerapan kurikulum 2013 oleh 

pemerintah memiliki tujuan yaitu mengharapkan pendidikan di Indonesia akan 

lebih baik dengan siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran yang tidak hanya 

menerima semua pembelajaran dari guru. Pembelajaran dengan kurikulum 2013 
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bagi siswa dilakukan untuk menumbuhkan keterampilan berpikir siswa dalam 

memecahkan masalah. Pembelajaran kurikulum 2013 khususnya dibidang sains 

yaitu fisika sangat membutuhkan untuk melakukan kegiatan eksperimen dalam 

menyelidiki permasalahan.  

 

Kurikulum 2013 juga dapat mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan 

siswa. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai 

pembelajaran fisika dapat dilihat dari kemampuan berpikir kritis siswa. 

Kemampuan berpikir kritis dapat menganalisis suatu permasalahan dengan 

mengevaluasi permasalahan menggunakan strategi atau taktik secara akurat. 

Selain itu kemampuan berpikir kritis membantu siswa dalam mengembangkan 

kepercayaan diri dalam berargumen mengenai hasil evaluasi yang dilakukan. 

Kemampuan berpikir kritis menurut Ennis (1985: 45)  adalah aktivitas mental 

dalam mengevaluasi suatu argumen dan membuat keputusan yang dapat 

menuntun diri seseorang dalam mengembangkan kepercayaan dan melakukan 

tindakan.  

 

Faktanya yang sedang terjadi pada saat ini di Indonesia pencapaian siswa bidang 

fisika masih lemah. Siswa di dalam kelas hanya menerima materi dari guru 

sehingga kemampuan berpikir kritis siswa belum dikembangkan. Pembelajaran 

yang didapat oleh siswa masih cenderung pasif yaitu siswa hanya menerima dan 

mengingat informasi yang disampaikan guru. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi 

PISA tahun 2015 bahwa Indonesia menempati peringkat 403 dari 491 negara 

pencapaian anak bidang sains. Hasil studi PISA dapat disimpulkan menurut 
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Khaerudin (2016) pembelajaran sains di Indonesia masih di bawah rata-rata 

dalam dunia Internasional, oleh sebab itu kualitas pembelajaran sains perlu utuk 

ditingkatkan.  

 

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan guru fisika di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung menunjukkan bahwa terdapat banyak siswa 

yang cenderung kurang aktif dalam proses pembelajaran, apabila guru bertanya 

tidak ada yang berani untuk menjawab sendiri namun menjawab dengan 

bersama-sama, siswa juga kurang berinisiatif untuk bertanya apabila masih ada 

yang kurang jelas. Hal ini terjadi karena pembelajaran masih bersifat teacher 

centered (terpusat pada guru), sehingga menjadikan siswa cenderung hanya 

menerima materi tanpa mau menelaah lebih lanjut. Siswa juga mengalami 

kesulitan dalam pemahaman konsep untuk memecahkan masalah soal fisika, 

karena siswa hanya menghafal rumus tanpa memahami maksud dan konsepnya. 

Siswa  sudah beranggapan bahwa pelajaran fisika adalah pelajaran yang lebih 

sulit dari pelajaran matematika. Hal ini membuat kemampuan berpikir kritis 

siswa tidak berkembang. 

 

Kurikulum 2013 memiliki tujuan yang menuntut siswa untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran dan lebih mendalami pada pemahaman konsep. Hal ini didukung 

oleh penelitian Katon, dkk. (2016) bahwa rendahnya hasil belajar siswa karena 

siswa cenderung menghafal rumus tanpa memhaminya secara konseptual 

maupun procedural, sehingga ketika siswa diberikan soal atau permasalahan 

yang berbeda, siswa akan kebingungan. Siswa cenderung kurang mampu 
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mengembangkan yang dipelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut 

diaplikasikan pada soal-soal. 

 

Hasil pemaparan masalah tersebut, maka perlu dilakukan tindakan untuk 

mengubah persepsi negatif siswa terhadap pembelajaran fisika. Persepsi negatif 

tersebut dapat diubah dengan  pikiran yang positif yaitu bahwa mata pelajaran 

fisika adalah mata pelajaran yang mengasikkan yang tidak hanya selalu bermain 

dengan angka atau rumus, namun fisika dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa di 

alam, bermain teknologi, dan penerapan-penerapan ilmu fisika yang 

memudahkan manusia di kehidupan sehari-hari. Guru harus menerapkan metode 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, agar peserta 

didik mampu dalam memecahkan permasalahan suatu konsep baik melalui 

metode demonstrasi ataupun eksperimen.  

 

Model pembelajaran yang dapat menjadi alternatif adalah model pembelajaran 

berbasis masalah atau Problem Based Instruction (PBI). Pemilihan model 

pembelajaran PBI digunakan dalam pembelajaran didukung oleh penelitian 

Rusmiyati (2009) bahwa penerapan model pembelajaran PBI dapat 

meningkatkan keterampil proses sains pada siswa. Penelitian yang dilakukan 

oleh Purwati (2013) menunjukkan bahwa model pembelajaran PBI dapat 

meningkatkan keaktifan belajar siswa dan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh model pembelajaran Problem Based 
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Instruction (PBI) terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada 

maetri fisika di SMA”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh model pembelajaran PBI terhadap keterampilan 

berpikir kritis siswa pada materi fisika? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 

model pembelajaran PBI terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa 

pada materi fisika. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberi informasi guru 

fisika dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan cara 

menerapkan model pembelajaran PBI. 

 

E. Ruang Lingkup 

 

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang dirumuskan, peneliti membatasi ruang 

lingkup penelitian sebagai berikut: 
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1. penelitian ini menggunakan model pembelajaran PBI. Sintaks model PBI 

yaitu mengorientasi, penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, 

serta menganalisis dan mengevaluasi 

2. pengaruh penerapan model PBI yang akan diamati adalah keterampilan 

berpikir kritis siswa 

3. indikator kemampuan berpikir kritis yang digunakan yaitu aspek 

keterampilan membangun keterampilan dasar dan aspek keterampilan 

menyimpulkan 

4. penelitian ini dilakukan pada materi elastisitas dan hukum Hooke untuk 

mencapai KD. 3.6 yaitu Menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan 

sehari-hari 

5. subyek penelitian adalah siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2018/2019 

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kerangka Teoritis 

 

a. Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) 

 

Perkembangan pembelajaran pada abad ke-21 memiliki prinsip pokok yaitu 

berpusat pada siswa, kolaboratif, konstektual, dan terintegrasi dengan 

masyarakat. Pembelajaran akan berjalan baik apabila dilakukan dengan tidak 

hanya berceramah dan menulis, namun guru perlu menerapkan model 

pembelajaran agar siswa tidak cepat bosan dan dapat menyerap pembelajaran 

dengan mudah. Model pembelajaran yang digunakan dapat dilakukan siswa 

untuk memecahkan masalah yaitu model pembelajaran PBI. Penerapan 

Model pembelajaran ini berdasarkan teori-teori belajar dalam pembelajaran 

yaitu teori belajar kognitivistik dan teori belajar konstruktivistik.  

 

Rusman (2014: 52) mengatakan bahwa menurut teori belajar kognitivistik, 

bahwa perilaku yang dimiliki oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh apa 

yang ada di dalam diri, selain itu perilaku seseorang ditentukan juga oleh 

masa kini. Teori kognitif dipelopori oleh Jean Piaget (1896-1980) yang pada 
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abad terakhir mulai berkembang. Berkembangnya teori kognitif oleh Piaget 

sebagai protes terhadap perilaku sebelumnya yang sudah berkembang. Model 

kognitif ini memiliki perspektif bahwa siswa menerima informasi dan 

pembelajaran dengan mengorganisir, menyimpan, dan menghubungkan 

antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan lama. 

 

Teori belajar konstruktivis diungkapkan oleh Piaget bahwa menyesuaikan 

antara belajar dengan tahap perkembangan kognitif siswa akan menunjang 

keberberhasilan belajar. Siregar dan Nara (2010: 41) mengungkapkan: 

Dalam hal sarana belajar, pendekatan konstruktivistik menekankan 

bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa 

dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, melalui bahan, media, 

peralatan, lingkungan, dana fasilitas lainnya yang disebabkan untuk 

membantu pembentukan tersebut. 

 

 

Berdasarkan teori-teori belajar di atas, berikut ini juga akan diuraikan teori-

teori mengenai PBI. Rusman (2014: 237) menyatakan bahwa PBI adalah 

model pembelajaran yang membangkitkan kemampuan pemahaman siswa 

terhadap masalah, pemecahan masalah, pengetahuan, dan memiliki persepsi 

bahwa siswa mampu untuk memecahkan masalah. Model pembelajaran PBI 

menggunakan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata dengan tujuan 

agar siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat yang lebih 

tinggi. 

 

Amelia, dkk. (2014) menyatakan bahwa model pembelajaran PBI merupakan 

pembelajaran yang menerapkan pemberian masalah berkaitan dengan 
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kehidupan sehari-hari. Siswa dilibatkan untuk aktif selama proses 

pembelajaran, sedangkan guru lebih fokus untuk membantu siswa dalam 

memecahkan masalah sendiri sesuai dengan konsep, sehingga siswa tidak 

hanya mendengar, menulis, dan menghafal konsep. Dengan demikian 

penerapan model PBI dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

proses sains (KPS) pada siswa. 

 

Amalia, dkk. (2018) menyatakan bahwa model PBI adalah model 

pembelajaran berdasarkan masalah yang penyelesaiannya dikerjakan secara 

berkelompok dengan bekerja sama untuk memecahkan permasalahannya. 

Penerapan model PBI telah mampu melatih siswa dalam menggunakan 

keterampilan berpikir kritis. Guru dalam model PBI memandu siswa pada 

tahap-tahap kegiatan untuk memecahkan masalah, guru memberi contoh 

kepada siswa dalam strategi yang dibutuhkan agar tugas-tugas dapat 

terselesaikan, dan guru menciptakan kelas yang fleksibel.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Afrizon, dkk. (2015) bahwa model 

pembelajaran PBI berhasil meningkatkan perilaku berkarakter siswa dan 

mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada pembelajaran 

fisika. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih, dkk. (2013) 

menunjukkan bahwa model pembelajaran PBI dapat meningkatkan keaktifan 

belajar siswa dan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Model PBI digunakan dalam proses pembelajaran yang menuntut siswa untuk 

mengembangkan kreativitasnya dalam kemampuan berpikir, pemecahan 
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masalah, dan keterampilan intelektual. Guru berperan hanya membantu 

memberikan informasi yang tidak banyak karena agar siswa mengembangkan 

sendiri, model PBI peran guru hanya sebagai fasilitator. Penerapan model 

PBI berdasarkan teori konstruktivis. Didukung oleh pernyataan Warsono dan 

Hariyanto dalam Wicaksono (2016) PBI merupakan konstruktivisme dalam 

pengajaran dan belajar. Teori belajar konstruktivis menurut Lowenthal dan 

Muth (2008) yaitu suatu teori belajar yang mengkonseptualisasikan belajar 

sebagai hasil dari membangun makna berdasarkan pengalaman dan 

pengetahuan sebelumnya. 

 

Tujuan utama pembelajaran PBI menurut Kurniasih (2015: 48) adalah untuk 

menggali daya kreativitas siswa dalam berpikir dan memotivasi siswa untuk 

terus belajar. Pembelajaran PBI memilik 5 sintaks menurut Nur dalam 

Afrizon, dkk. (2012) yaitu: 

Tabel 1. Tahapan-tahapan Problem Based Instruction 

No 

(1) 

Fase atau Tahap 

(2) 

Tingkah Laku Guru 

(3) 

1 Mengorientasikan siswa 

kepada masalah 

Guru menginformasikan tujuan-

tujuan pembelajaran, 

mendeskripsikan kebutuhan-

kebutuhan logistik penting, dan 

memotivasi siswa agar terlibat dalam 

kegiatan pemecahan masalah yang 

mereka pilih sendiri. 

2 Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

Guru membantu siswa menentukan 

dan mengatur tugas-tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah 

itu. 

 

3 Membantu penyelidikan  Guru mendorong siswa 
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(1) (2) (3) 

 mandiri dan kelompok mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen, 

mencari penjelasan, dan solusi. 

 

4 

 

 

 

 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

serta memamerkannya 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan hasil 

karya yang sesuai sepeti laporan, 

poster, rekaman video, dan model, 

serta membantu mereka berbagi 

karya mereka. 

 

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atas penyelidikan 

dan proses-proses yang mereka 

gunakan. 

 

 

Model pembelajaran PBI adalah model pembelajaran yang sangat baik untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran, akan tetapi tidak semua pelajaran 

dapat menggunakan model PBI. Pelajaran yang dapat menggunakan model 

PBI menurut Kurniasih (2015: 49-50) harus memiliki kriteria sebagai berikut: 

1) Materi pelajaran diharuskan mengandung konflik-konflik yang bersumber 

contohnya sumber dari berita, koran, video, rekaman, dan lain sebagainya. 

2) Memilih materi yang autentik di kehidupan siswa, sehingga membuat 

siswa mudah untuk mengikuti pembelajaran.  

3) Menerapkan materi pembelajaran yang berhubungan dengan masyarakat, 

sehingga akan terlihat manfaatnya.  

4) Pemilihan materi pembelajaran harus menyesuaikan dengan tujuan dan 

kompetensi siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  
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5) Materi yang dipilih harus sesuai dengan minat siswa, sehingga siswa akan 

tertarik dalam mempelajarinya.  

Model PBI memiliki kelebihan yang banyak, yaitu dintaranya sebagai 

berikut: 

1) Dapat mengembangkan keterampilan berpikir krtis dan kreatif siswa 

2) Dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah dengan 

bekerja sama pada kelompoknya. 

3) Meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih giat. 

4) Membantu siswa dalam berinisiatif terhadap pengetahuan yang serba 

baru. 

5) Mendorong siswa berinisiatif untuk belajar secara mandiri 

6) Mendorong siswa berkreativitas dalam mengungkap hasil penyelidikan 

masalah yang telah dilakukan. 

7) Pembelajaran akan bermakna bagi siswa. 

8) Dapat mengembangkan hubungan siswa dengan teman-temanya ketika 

bekerja kelompok.  

 

Model PBI selaim memiliki kelebihan, model PBI jugs memiliki kelemahan 

yaitu, seperti yang diungkapkan oleh Rusmiyati dan Yulianto (2009) bahwa 

penerapan model PBI bahwa siswa masih kesulitan karena kurangnya 

pengalaman melibatkan langsung siswa dalam pembelajaran, siswa tidak 

terbiasa melakukan percobaan dalam pembelajaran, dan siswa kurang berani 

dalam mengajukan pertanyaan. 
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b. Keterampilan Berpikir Kritis 

 

Pembelajaran yang mewajibkan siswa mengembangkan gagasan melalui 

langkah khusus dengan memanipulasi pengetahuan yang didapat yang 

menghasilkan pengetahuan baru disebut dengan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi atau Higher Order Thinking Skill (Pratiwi, 2015).  

 

Proses belajar harus dimiliki oleh siswa untuk menunjang kemampuan 

berpikir siswa. Sehingga dengan proses belajar siswa mampu memahami 

materi yang diajarkan. Didukung oleh pendapat Afrizon, dkk. (2012) 

menyataka bahwa proses belajar mampu mempengaruhi perkembangan 

mental yang digunakan untuk kognitif dan konsep yang digunakan untuk 

belajar. Keterampilan berpikir meliputi keterampilan nerpikir kritis, berpikir 

kreatif, berpikir pemcahan masalah, dan berpikir metakognitif.  

 

Pendidikan saat ini kemampuan berpikir kritis merupakan komponen yang 

sangat penting. Karena dapat berpengaruh besar terhadap perkembangan 

peserta didik. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan yang menyebabkan 

berpikir kritis itu perlu dalam pendidikan seperti yang diungkapkan oleh 

Michael dalam Abidin (2016: 9-19) yaitu: 

1) (Respect as person) dapat mengembangkan berpikir kritis kepada siswa 

berarti memberikan suatu penghargaan sebagai pribadi. Hal ini membuat 

siswa diberikan kesempatan dan dihormati akan haknya dalam 

perkembangan pribadinya. 
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2) (Self-direction) berpikir kritis memiliki tujuan yang ideal kepada siswa 

karena untuk mempersiapkan pada kehidupan dewasanya. 

Mempersiapkan siswa pada kehidupan dewasa bukan berarti memberikan 

sesuatu yang telah siap, namun mengikutsertakan siswa dalam memenuhi 

perkembang diri sendiri dan arah perkembangannya. 

3) Suatu cita-cita tradisional yang ingin dicapai melalui pelajaran eksata dan 

kealaman serta mata pelajaran lainnya adalah melalui pengembangan 

berpikir kritis dalam proses pendidik. 

 

Berpikir kritis menurut Ennis (2011:45) adalah aktivitas mental dalam 

mengevaluasi suatu argumen atau proposisi dan membuat keputusan yang 

dapat menuntun diri seseorang dalam mengembangkan kepercayaan dan 

melakukan tindakan, selama tingkat berpikir kritis rendah akan berpengaruh 

terhadap keberhasilan dalam area-area yang memerlukan berpikir kritis. 

Berpikir kritis menurut Ennis (2011: 2-4) memiliki 12 indikator yang 

dikelompokkan dalam lima besar aktivitas yaitu sebagai berikut: 

1. memberikan penjelasan sederhana yang berisi: memfokuskan 

pertanyaan, menganalisis pertanyaan dan bertanya, serta menjawab 

pertanyaan tentang suatu penjelasan atau pernyataan 

2. membangun keterampilan dasar, yang terdiri dari 

mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak dan 

mengamati serta mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi 

3. menyimpulkan yang terdiri dari kegiatan mendeduksi atau 

mempertimbangkan hasil deduksi, menginduksi atau 

mempertimbangkan hasil induksi, untuk sampai pada kesimpulan 

4. memberikan penjelasan lanjut yang terdiri dari mengidentifikasi 

istilah-istilah dan definisi pertimbangan dan juga dimensi, serta 

mengidentifikasi asumsi 

5. mengatur strategi dan taktik, yang terdiri dari menentukan tindakan 

dan berinteraksi dengan orang lain 
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Tabel 2. Indikator keterampilian berpikir kritis  

 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Kritis 

(1) 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 

(2) 

Indikator 

 

(3) 

1. Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

(elementary 

clarification) 

1. Memfokuskan 

Pertanyaan 

a. Mengidentifikasi atau 

memformulasikan 

suatu pertanyaan. 

b. Mengidentifikasi atau 

merumuskan kriteria 

untuk 

mempertimbangkan 

jawaban yang 

mungkin. 

c. Mengatur pikiran 

terhadap situasi yang 

sedang dihadapi. 

2. Menganalisis 

Argumen 

a. Mengidentifikasi 

ataumemfokuskan 

suatu pertanyaan. 

b. Mengidentifikasi atau 

merumuskan kriteria 

untuk 

mempertimbangkan 

jawaban yang 

mungkin. 

c. Mengatur pikiran 

terhadap situasi yang 

sedang dihadapi. 

3. Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

klarifikasi dan 

pertanyaan yang 

meanantang. 

a. Mengidentifikasi 

kesimpulan. 

b. Mengidentifikasi 

alasan yang 

dinyatakan atau tidak 

dinyatakan. 

c. Mencari persamaan 

dan perbedaan. 

d. Mengidentifikasi dan 

menangani 

ketidakrelevanan. 

e. Mencaru struktur 

sebuah argument. 

f. Merangkum. 

 

2. Membangun 

keterampilan dasar 

(basic support) 

 

4. Mempertimbangkan 

apakah sumber dapat 

dipercaya atau tidak? 

 

a. Keahlian. 

b. Mengurangi konflik 

interest. 

c. Kesepakatan antar 
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(1) (2) (3) 

 sumber. 

d. Reputasi. 

e. Menggunakan 

prosedur yang ada. 

f. Mengetahui resiko. 

g. Kemampuan 

memberikan alasan. 

h. Kebiasaan berhati-

hati 

5. Mengobservasi 

mempertimbangkan 

hasil observasi 

a. Ikut terlibat dalam 

menyimpulkan. 

b. Dilaporkan oleh 

pengamat sendiri. 

c. Mencatat hal-hal yang 

diinginkan. 

d. Penguatan. 

e. Kondisu akses yang 

baik. 

f. Kepuasan observer 

atas kreadibilitas 

kriteria. 

3. Menyimpulkan 

(Inferring) 

6. Mendeduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil deduksi. 

a. Kelompok yang logis. 

b. Mengkondisikan 

logika. 

c. Menginterpretasikan 

pernyatan. 

7. Mendeduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi. 

a. Membuat generalisasi 

b. Menyimpulkan dan 

berhipotesis. 

8. Membuat dan 

mengkaji nilai hasil 

pertimbangan 

a. Latarbelakang fakta. 

b. Konsekuensi. 

c. Penerapan konsep, 

prinsip, hokum, asas. 

d. Mempertimbangkan, 

menimbang dan 

memutuskan. 

4. Memberikan 

penjelasan lanjut 

(advanced 

clarification) 

 

 

 

 

 

 

 

9. Mengidentifikasi 

istilah dan 

mempertimbangkan 

definisi. 

a. Bentuk: sinonim, 

klarifikasi, rentang, 

ekspresi yang sama, 

operasional, contoh 

dan non contoh. 

b. Model definisi. 

c. Konten (isi). 

10. Mengidentifikasi 

asumsi. 

 

 

a. Alasan yang tidak 

dinyatakan. 

b. Animasi untuk 

rekonstruksi 
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(1) (2) (3) 

  argument. 

5. Strategi dan taktik 

(strategies and 

tactics) 

11. Memutuskan suatu 

tindakan. 

a. Mendefinisikan 

masalah. 

b. Memilih kriteria 

sebagai solusi. 

c. merumuskan 

alternative-alternatif 

solusi. 

d. Memutuskan hal-hal 

secara interatif. 

e. Mereview. 

f. Memonitor 

implementasi. 

12. Berinteraksi dengan 

orang lain. 

a. Memberi label. 

b. Model logis. 

c. Model retorik. 

d. Mempresentasikan 

suatu posisi, baik 

lisan ataupun lisan. 

Ennis (2011: 2-4) 

 

Sumarmo (2012: 19-20) mengungkapkan bahwa kemampuan yang dimiliki 

berpikir kritis adalah kemampuan yang meliputi menyusun klasifikasi, 

membuat pertimbang yang bernilai, menyusun penjelasan yang berdasarkan 

pada data relevan dan yang tidak relevan, menganalisis dan mengevaluasi 

argumen dan bukti, serta mengidentifikasi dam mengevaluasi asumsi. 

 

Guru dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis. Nuraisah, dkk. (2015) mengungkapkan langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

1) guru berperan sebagai pemandu dalam membelajarkan materi sehingga 

siswa akan lebih aktif di dalam kelas. Guru dapat menuntunnya dengan 
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siswa menyusun pemikiran dirinya sendiri. Berikut adalah hal-hal yang 

dapat dilakukan: 

Tabel 3. Langkah-langkah pembelajaran oleh Guru 

No 

 
Fase atau Tahap 

 
Tingkah Laku Guru 

 

1 Memberikan apresiasi 

terhadap pemikiran dan 

gagasan yang dikemukakan 

oleh siswa. 

Menganggap bahwa siswa sebagai 

tempat yang tidak berisi dan 

mendorong siswa untuk mengikuti 

pemikiran guru. 

 

2 Menganggap pemikiran 

siswa adalah sesuatu yang 

baru. 

 

Berpatokan pada buku panduan. 

 

3 Memahami siswa dengan 

gaya berpikir setiap siswa. 

Hanya menjawab pertanyaan dengan 

benar tanpa tahu dari mana hal tersebut 

berasal. 

 

4 

 

 

 

 

Menuntun siswa untuk 

mengevaluasi kembali 

jawabannya dengan 

melakukan peyelidikan. 

 

5 Membangun kecerdasan 

siswa dengan membuat 

siswa penasaran dengan hal 

yang disampaikan. 

 

 

 

2) pertanyaan yang mengandung alasan untuk menjawabnya. Guru harus 

mengetahui pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk membantu 

guru dalam pengembangan daya berpikir kritis siswa dalam 

pembelajaran. Pembelajaran berbasis pelajaran, biasanya guru 

memberikan pengetahuan dalam pengajaran. Pendekatan berbasis 

pertanyaan, pembelajaran yang mengandung pengembangan daya 

berpikir siswa biasanya guru memberikan pertanyaan yang harus 
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diselesaikan. Pendekatan berbasis faktual biasanya menggunakan 

pertanyaan yang menggambarkan pengetahuan secara faktual 

3) mendorong rasa ingin tahu siswa untuk mampu bertanya, 

mempertimbangkan, melakukan riset, dan penelitian dalam pembelajaran 

4) melibatkan siswa dalam penyusunan pembelajaran 

5) membantu siswa dalam memunculkan berpikir kritisnya dengan 

menunjukkan kepadanya tokoh-tokoh yang mempunyai pemikiran yang 

positif dan kritis 

6) kemampuan berpikir kritis juga harus dicontohkan oleh guru. Hal ini 

dapat dilakukan dengan memperlihatkan kepada siswa bagaimana 

menjadi pemikir yang aktif, positif, kritis, dan rasa ingin tahu yang tinggi 

 

Faktor penghambat proses berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah, 

berikut ini faktor yang mempengaruhi proses berpikir kritis yang 

diungkapkan oleh Fatmawati, dkk. ( 2013: 921)  adalah sebagai berikut:   

a) siswa tidak terbiasa mengerjakan soal cerita sehingga siswa 

kurang mampu memahami soal; 

b) siswa kurang mampu mengubah soal cerita ke dalam model 

matematika sehingga siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal;  

c) siswa cenderung sering menyelesaikan soal hanya dengan 

menggunakan satu cara tanpa memperhatikan cara yang lain 

sehingga siswa juga sering tidak mengecek hasil pekerjaannya 

setelah selesai dikerjakan. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Proses pemecahan masalah selalu dilakukan oleh siswa ketika pembelajaran 

berlangsung. Pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa hanya dilakukan 
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dari pembelajaran yang didapatkan secara pasif sehingga keterampilan berpikir 

siswa terhambat dalam berkembang. Berdasarkan hal tersebut maka penerapan 

model PBI dapat dijadikan dalam pemecahan masalah yang dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir siswa, yaitu keterampilan berpikir kritis. Keaktifan siswa 

dalam mencari solusi dan bertanya akan menunjukkan kemampuan analisis dan 

pemecahan masalah yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

Dalam penerapan model PBI siswa akan disajikan masalah yang berkaitan 

dengan kehidupan nyata yang sering dilihat dan dilakukan oleh siswa, sehingga 

siswa akan lebih mudah mengerti dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran. 

Proses pemecahan masalah dilakukan dengan melakukan eksperimen atau 

percobaan dilakukan secara berkelompok yang dihubungkan dengan konsep 

teori. Penerapan model PBI juga meningkatkan motivasi belajar siswa lebih giat, 

dan pembelajaran akan lebih bermakna. Tahapan-tahapan pembelajaran PBI 

yaitu (1) Mengorientasikan Masalah, (2) Mengorganisasikan untuk Belajar, (3) 

Penyelidikan Mandiri dan Kelompok, (4) Mengembangkan dan Menyajikan 

Hasil Karya, (5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah.  

 

Pada penelitian ini variabel yang terlibat adalah variabel terikat, yaitu 

keterampilan berpikir kritis yang merupakan keterampilan berpikir yang harus 

dimiliki oleh siswa pada kurikulum 2013. Model pembelajaran PBI sebagai 

variabel bebas yaitu perlakuan yang diberikan pada pembelajaran yang akan 

mempengaruhi peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Indikator 

keterampilan berpikir kritis yang digunakan pada penelitian ini adalah 
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membangun keterampilan dasar (Basic Support) dan menyimpulkan (Inferring). 

Model pembelajaran PBI sintak 1, 2, dan 3 berpengaruh untuk peningkatan 

indikator Bassic Support, sedangkan sintak 4 dan 5 berpengaruh untuk 

peningkatan indikator Inferring. Kerangka pikir penelitian ini digambarkan 

melalui gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram kerangka pemikiran 

 

C. Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian 

ini adalah penggunaan model PBI pada pembelajaran fisika berpengaruh 

terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi fisika di 

SMA. 

Penggunaan Model Pembelajaran 

Problem Based Instruction (PBI) 

Kemampuan berpikir kritis siswa 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019 di 

kelas XI Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan mengambil populasi kelas 

XI di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung sebanyak 145 siswa yang 

terbagi menjadi empat kelas MIPA. Selanjutnya mengambil satu kelas untuk 

dijadikan sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel dilakukan 

pengambilan secara acak atau random dengan cara pemilihan secara bebas. 

Pengambilan sampel dibantu oleh guru fisika kelas XI. 

 

C. Variabel Penelitian  

 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (treatment) yaitu model 

pembelajaran problem based instruction (PBI), dan mempengaruhi variabel 

terikat yaitu keterampilan berpikir kritis. 
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D. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian eksperimen ini adalah One-Group-pretest-posttest control 

group design. Desain penelitian tersebut hanya menggunkan satu kelas 

eksperimen, dengan uji coba tidak menggunakan kelompok atau kelas kontrol, 

namun sudah menggunakan posttest sehingga sudah dapat mengetahui besar 

pengaruh model pembelajaran PBI. Desain ini dilakukan untuk mengetahui 

peningkatan kemapuan berpikir kritis siswa dengan melakukan tes sebelum 

memulai pembelajaran (pretest) dan hasil belajar setelah pembelajaran dengan 

model PBI (posttest). Gambar desain yang digunakan adalah: 

 

 

 

Gambar 2. Desain Eksperimen One-Group-Pretest-Posttest  

Control Group Design 

 

 

Keterangan: 

X : Perlakuan pembelajaran dengan model PBI 

O1 : Pretest 

O2 : Posttestt 

(Arikunto, 2002: 78) 

 

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut 

1) Observasi Penelitian Pendahuluan 

O1----------X----------O2 
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a. Meminta izin kepada Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 

Bandar Lampung untuk melalukan penelitian. 

b. Melakukan wawancara dengan guru mitra untuk mengetahui 

keadaan awal siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung. 

2) Pelaksanaan Penelitian 

a. Tahap persiapan yaitu dengan pembuatan perangkat pembelajaran. 

b. Tahap pelaksanaan pembelajaran yang terdiri atas: 

1. Memberikan soal pretest pada kelas eksperimen. 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran problem based instruction (PBI) pada kelas 

eksperimen. 

3. Memberikan soal posttest dengn indikator soal yang sama pada 

kelas eksperimen. 

4. Melakukan tabulasi dan menganalisis data yang diperoleh. 

5. Membuat kesimpulan dari penelitian. 

 

F. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 

1) Data Penelitian 

Penelitian menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari nilai pretest 

dan posttest dengan indikator keterampilan kemampuan beripikir kritis.  

2) Teknik Pengumpulan Data 
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Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa hasil belajar 

siswa pada aspek kognitif menggunakan soal. Langkah-langkah 

pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 

a. Pemberian soal pretest kepada seluruh sampel sebelum menerapkan 

model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI). 

b. Pemberian soal posttest kepada seluruh sampel setelah menerapkan 

model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI). 

 

G. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan untuk 

mengetahui standar kompetensi dasar yang dicapai pada silabus. RPP juga 

dapat mengetahui gambaran mengenai rencana pembelajaran yang sesuai 

menggunakan model pembelajaran PBI. 

2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Lembar kerja peserta didik yang digunakan siswa sebagai panduan belajar 

yang dibuat derdasarkan sintak pembelajaran Problem Based Instruction 

(PBI).  

3. Keterampilan Berpikir Kritis 

Bentuk soal yang digunakan yaitu berupa soal uraian. Tes diberikan 

sebelum dimulainya pembelajaran (pretest) dengan jumlah 6 soal essay 

beralasan dan setelah selesai pembelajaran (posttest) dengan jumlah soal 
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sama yaitu 6 soal essay beralasan. Soal pretest dan posttest menggunakan 

kisi-kisi instrumen soal yang sama dengan menggunakan dua indikator 

kemampuan keterampilan berpikir kritis.  

H. Ananlisis Instrumen 

 

Instrumen yang akan diberikan kepada sampel harus di uji terlebih dahulu 

dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang dapat di uji dengan 

program aplikasi SPSS versi 22.0 

. 

1. Uji Validitas 

Pengujian kesuaian soal dengan materi dan tujuan penelitian maka harus 

dilakukan uji validitas dan konstruk. Perangkat pembelajaran yang 

digunakan penelitian harus dilakukan evaluasi oleh para ahli yaitu RPP 

dan instrumen kemampuan berpikir kritis. Hasil penelitian yang valid bila 

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang harusnya diukur. 

Sugiyono (2012: 172-173) 

 

Kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,3 

maka instrument dinyatakan valid, dan jika korelasi antar butir dengan 

skor total kurang atau sama dengan 0,3 maka instrument tersebut 

dinyatakan tidak valid.  
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Kriteria koefisien validitas butir soal adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Kriteria Validitas Butir 

Koefisien Korelasi Kriteria 

0,80-1,00 

0,60-0,79 

0,40-0,59 

0,20-0,39 

0,00-0,19 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 

 

Arikunto (2012: 120) 

 

2. Reliabilitas  

Instrumen yang telah di uji validitas kemudian dilakukan uji reliabilitas 

agar instrument benar-benar dapat dipercaya. Instrumen ini dikatakan 

reliabel jika sudah digunakan beberapa kali untuk mengukur objek sama 

akan menghasilkan data yang sama pula. 

Tabel berikut adalah kriteria indeks reliabilitas sebagaimana yang 

ditampilkan pada tabel 3. 

 

Tabel 5. Kriteria Interpretasi Indeks Reliabilitas 

Indeks Reliabilitas 

 

Kriteria 

 

0,800-1,000 

0,600-0,800 

0,400-0,600 

0,200-0,400 

0,000-0,200 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 

 

Sugiyono (2010: 45) 
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I. Analisis Data 

 

1) N-Gain  

Analisis N-Gain adalah analisis data yang diperoleh dari hasil belajar 

pretest dan posttestt. Analisis N-Gain digunakan untuk mengetahui hasil 

selisih nilai pretest dan posttest. Rumus N-Gain yaitu sebagai berikut: 

𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Tabel 6. Kriteria Interpretasi N-Gain 

Kriteria Pengujian Kriteria 

n-gain>0,7 

0,3≤n-gain≥0,7 

n-gain<0,3 

Tinggi 

Sedang 

Kecil 

(Hake, 2002) 

 

2) Uji Hipotesis 

a. Uji Normalitas 

Data yang telah diperoleh pada penelitian menggunakan uji normalitas 

yang didapat dengan uji statistik nonparametrik. Uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui sampel dari populasi tersebut 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk menentukan hipotesis uji 

caranya adalah: 

H0 = data tidak terdistribusi secara normal 

H1 = data terdistribusi secara normal 

Kriteria pengambilan keputusan: 

a) Jika nilai Sig atau signifikansi ≤ 0,05 maka distribusinya adalah 

tidak normal atau terima H0. 
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b) Jika nilai Sig atau signifikansi > 0,05 maka distribusinya adalah 

normal atau terima H1. 

Arikunto (2011: 149) 

 

b. Paired Sample T-Test 

Paired Sample T-Test digunakan untuk mengetahui peningkatan rata-

rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkan 

model PBI. Dasar pengambilan keputusan pada uji hipotesis ini 

adalah: 

a) Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka terdapat pengaruh PBI 

terhadap peningkatan berpikir kritis dari adanya peningkatan yang 

signifikan antara hasil pretest dan posttest. 

b) Jika nilai Sig. (2-tailed) ≥ 0,05 maka tidak terdapat pengaruh PBI 

terhadap peningkatan berpikir kritis dari adanya peningkatan yang 

signifikan antara hasil pretest dan posttest. 

Arikunto (2012: 120) 

  

J. Hipotesis Statistik 

 

Hipotesis statistik dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. H0 = tidak terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran PBI 

terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. 

2. H1 = terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran PBI terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. 



 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model Problem Based 

Instructio (PBI) terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada 

materi fisika. Dibuktikan dengan nilai N-Gain sebesar 0,6 dengan  perbedaan 

rata-rata hasil pretest dan posttest siswa yang signifikan pada taraf 

kepercayaan 95%. Model Problem Based Instruction (PBI) berpengaruh 

terhadap peningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, dengan 

dibuktikannya hasil perolehan N-Gain dalam kategori sedang. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran 

kepada guru hendaknya memanfaatkan contoh-contoh nyata dalam kehidupan 

sehari-hari dalam menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Instruction (PBI) sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang dapat 

diterapkan untuk upaya peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. 
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