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ABSTRAK
PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUKAN
MEDIA RODA PUTAR TERHADAP KETERAMPILAN BERFIKIR
KRITIS DAN SIKAP ILMIAH SISWA KELAS XI PADA MATERI
SISTEM GERAK SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian quasi eksperimen. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Problem Based Learning
berbantukan media roda putar terhadap sikap ilmiah dan keterampilan berpikir
kritis. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah The Matching
Only Postest Control Group Desain yang menggunakan kelompok eksperimen
dan kontrol. Kelompok eksperimen diberi perlakuan menggunakan model
Problem Based Learning berbantukan media roda putar, sedangkan kelompok
kontrol menggunakan model konvensional dalam pembelajaran di kelas. Tekhnik
dalam pengumpulan data menggunakan Cluster Random Sampling, Variabel
penelitian ini terdiri atas variabel bebas yaitu model Problem Based Learning
berbantukan media roda putar dan Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu
keterampilan berfikir kritis dan sikap ilmiah siswa. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3 SMA AL-AZHAR 3
BANDAR LAMPUNG yang berjumlah 35 siswa. Data yang diperoleh berupa
angket sikap ilmiah dan soal keterampilan berpikir kritis. Instrumen yang
digunakan berupa tes dan angket.
Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan
membandingkan nilai rata-rata post-test kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol. Uji statistik yang digunakan adalah Uji t, uji prasyarat menggunakan Uji
Liliefors dan Uji Fisher, diperoleh bahwa kedua sampel berdistribusi normal dan
homogen.
Berdasarkan hasil uji hipotesis t untuk keterapilan berfikir kritis diperoleh
hasil thitung = 15,5 sedangkan untuk uji hipotesis uji t pada sikap ilmiah diperoleh
hasil ttabel = 1,98 dengan (db 100) dengan demikian bahwa H0 diterima dan Ha
ditolak. Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh dari penggunaan model
Problem Based Learning berbantukan media roda putar terhadap keterampilan
berfikir kritis dan sikap ilmiah siswa pada mata pelajaran sistem gerak di SMA
AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG.
Kata kunci: Keterampilan berpikir kritis, Problem Based Learnin,g Sikap ilmiah
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MOTTO

۟

ۢ
ۭ

ۭ
ۭ

Artinya :
Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan
siang, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu)
orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan
berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya
berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia;
Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.” (QS. Ali-‘Imran: 190191).1

1

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran.Jakarta: PT. Intermasa, hal

109-110
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan usaha yang disengaja baik secara langsung ataupun
tidak langsung yang bertujuan membantu peserta didik dalam mengembangkan
kemampuan diri. Pendidikan sebagai sumber daya insani sepatutnya mendapat
perhatian intensif dan berkesinambungan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan
secara keseluruhan. Pendidikan memang sangat diperlukan oleh manusia, karena
dengan pendidikan manusia dapat mengarahkan perkembangan fisik, mental,
emosional, sosial dan dan etikanya menuju kearah yang lebih baik dan menuju kearah
kematangan dan kedewasaan.
Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 disebutkan
bahwa :
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecenderungan, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yanng diperuntukkan
dirinya, masyarakat
bangsa dan Negara.1
Proses pencerdasan bangsa bisa terlaksana jika dilakukan melalui jalur
pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
sebagai faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan atau kegagalan proses
1

UU.SISDIKNAS no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta : Sinar
Grafika, 2009), h. 3
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pendidikan tergantung pada faktor peserta didik, instrument pembelajaran, instrument
penunjang dan penggerak proses pendidikan.2
Pendidikan menuntut keaktifan dari peserta didik, khususnya pembelajaran
sains yang berhubungan dengan pengalaman dan kehidupan sehari – hari yang pernah
dialami peserta didik. Pembelajaran sains pada kenyataannya masih didominasi oleh
penggunaan Teacher Centered khususnya mata pelajaran Biologi. Peserta didik hanya
mendengarkan penjelasan guru dan mencatat hal – hal yang dianggap penting, dari
hasil observasi yang telah dilakukan di sekolah Al Ahzar 3 Bandar Lampung proses
pembelajaran siswa dilaksanakan secara pasif dan hanya dilakukan di ruang kelas.
Menjadi guru biologi harus mampu menguasai materi biologi secara lebih mendalam
dengan strategi serta keterampilan mengajar yang baik.3
Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang
ada disekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada
tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan
proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu4. Pembelajaran pada hakikatnya
adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan
interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang
diharapkan5. Berdasarkan hal tersebut, dalam pembelajaran terjadi interaksi dua arah
antara guru dengan peserta didik, dimana antara keduanya terjadi komunikasi yang
2

Departemen Agama RI, Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam. (Jakarta: 2001), h. 11
Nuryani.. Strategi Belajar Mengajar Biologi. (Malang: UM Press.2005)
4
Sudjana,Nana.. Dasar-dasar Proses Belajar mengajar. (Bandung : CV Sinar Baru 1989)
5
Trianto. Mendesain ModelPembelajaran Inovatif-Progresif:Konsep, Landasan, dan
Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP). (Jakarta: Kencana 2011)
3

3

intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses
kegiatan belajar mengajar, siswa sebagai subjek dan sebagai objek dari kegiatan
pembelajaran. Inti dari proses pengajaran tidak lain adalah kegiatan belajar siswa
dalam mencapai suatu tujuan pengajaran.
Allah swt berfirman dalam QS : Al-Mujadalah : 11 yang berbunyi :

م
َ ح انهَ ُّ َنكُىْ ۖ َٔإِذَا قِي
ِ ّس
َ ّْسحُٕا يَف
َ ْم َنكُ ْى َتفَّسَحُٕا فِي انًَْجَاِنسِ فَاف
َ ٍ آ َيُُٕا إِذَا قِي
َ يَا َأيَُٓا انَذِي
ٍ أُٔتُٕا انْعِهْ َى َدرَجَاتٍ ۚ َٔانهَ ُّ ِتًَا
َ ٍ آ َيُُٕا ِيُْ ُك ْى َٔانَذِي
َ ششُٔا فَاَْشُشُٔا يَزْفَ ِع انهَ ُّ انَذِي
ُ َْا
ٌ خَثِي ٌز
َ َُٕتعًَْه
Artinya :
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “berilah
kelapangan didalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan
memberi kelapanngan untukmu. Dan apabila dikatakan, “ Berdirilah kamu,“ maka
berdirilah niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman
diantaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha
teliti apa yang kamu kerjakan.”6
Tujuan pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas
yang ada pada siswa, baik dari segi prilaku maupun cara berfikir tingkat tinggi yang
telah dikehendakinya. Dampak dari pengajaran tersebut menghasilkan siswa yang
mampu berdiri sendiri menuju keutuhan dan kemandirian.7 Tujuan pembelajaran
tingkat tinggi adalah membentuk siswa yang memiliki kemampuan berfikir kritis.

6
7

Departemen Agama Republik Indonesia CV Di Ponegoro 2008, h 543
Hamzah B Uno,dkk. Desain Pembelajaran. (Bandung: Publishing.2010).
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Tujuan khusus pembelajaran berpikir kritis dalam pendidikan sains maupun
disiplin yang lain adalah untuk meningkatkan keterampilan be rpikir siswa dan
menyiapkan mereka untuk sukses dalam menjalani kehidupan. Kemampuan berpikir
kritis yang dimilki siswa SMA diharapkan mampu mencapai standar kompetensi
yang telah ditetapkan dalam kurikulum, sehingga siswa mampu merancang dan
mengurangi kehidupannya pada masa mendatang yang penuh dengan tantangan,
persaingan, dan ketidakpastian. Berpikir kritis dapat diajarkan melalui kegiatan
laboratorium, inkuiri, term paper, pekerjaan rumah yang menyajikan berbagai
kesempatan untuk menggugah berpikir kritis.8
Berfikir kritis sangat berpengaruh pada dampak prestasi seorang siswa karena
berfikir kritis menentukan aktif tidaknya siswa tersebut dalam mengikuti semua
kegiatan pembelajaran biologi.9 Guru harus membantu siswa untuk mengembangkan
keterampilan kritis melalui beberapa hal diantaranya model dan metode pembelajaran
yang mendukung siswa untuk belajar secara aktif.
Keaktifan siswa tidak hanya dituntut dari segi fisik dan segi kejiwaan. Fisik
siswa yang aktif tetapi pikiran dan mentalnya kurang aktif, kemungkinan besar tujuan
pembelajaran tidak tercapai. Siswa mengalami suatu proses belajar, dengan
menggunakan kemampuan-kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan ajar dan

8

Daniel Dike. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dengan Model TASC (Thinking
Actively in a Social Context) pada Pembelajaran IPS. Jurnal Penelitian.2010) h. 15-29.
9
Belen, S. Kompetensi, indikator dan penilaian dalam Belajar Aktif. (Jakarta : Erlangga.
2007) h 36
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siswa belajar didorong oleh keingintahuan.10 Berdasarkan hasil observasi yang telah
dilakukan, siswa masih pasif dalam menerima informasi dari guru dan guru tidak
memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan gagasan dan ide-idenya,
sehingga siswa hanya menghafal materi yang diberikan oleh guru.
Guru mempunyai kedudukan yang penting untuk menentukan tujuan dalam
kegiatan belajar mengajar. Kedudukan guru sangat strategis karena guru dapat
menentukan kedalaman, keluasan materi subjek dan bersifat menentukan, karena guru
yang memilah dan memilih materi subjek yang disajikan kepada siswa. Faktor yang
mempengaruhi guru dalam memperluas dan memperdalam materi subjek adalah
rancangan pembelajaran yang dibuat atau dipilihnya.11 Siswa yang berpikir kritis
dapat menolong dirinya atau orang lain dalam memecahkan permasalahan yang
dihadapi. Upaya untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa sering
terabaikan. Terlihat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru lebih
banyak memberi informasi, diskusi dan latihan dengan frekuensi yang sangat
terbatas.
Berdasarkan hasil survei kemampuan berfikir krtitis siswa masih tergolong
rendah dan perlu adanya pemberdayaan terhadap keterampilan berfikir kritis pada
siswa SMA AL AHZAR 3 Bandar Lampung. Kemampuan seseorang untuk dapat
berhasil dalam kehidupannya antaralain ditentukan oleh keterampilan berfikirnya,
terutama dalam upaya memecahkan masalah kehidupan yang dihadapinya. Berfikir

10
11

Dimyati. Belajar dan pembelajaran. (Jakarta : Reinika cipta.2006) h.22
Ibid hal 158
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kritis dapat muncul kapanpun dalam proses penilaian, keputusan atau penyelesaian
masalah secara umum. Pada kenyataanya kemampuan berfikir kritis siswa masih
rendah, data profil awal kemampuan berfikir kritis siswa SMA AL AHZAR 3 Bandar
Lampung dapat dilihat pada tabel 1.1
Tabel 1.1 Profil Awal Kemampuan Berfikir Kritis Siswa Kelas XI
No.

KELAS

NILAI

RATA-RATA

1

Kelas XI IPA.1

60,00 %

60

2

Kelas XI IPA.2

60,00%

60

3

Kelas XI IPA.3

65,00%

65

4

Kelas XI IPA.4

60,00%

60

5

Kelas XI IPA.5

65,00%

65

Sumber : diperoleh pada saat observasi ke sekolah SMA AL AHZAR 3 BANDAR
LAMPUNG PADA KELAS XI.

Permasalahan berikutnya tingkat kedisiplinan siswa, masih sangat kurang
dalam kegiatan praktikum sehingga waktu yang dibutuhkanpun untuk praktikum
tidak cukup. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru mata
pelajaran biologi bahwa sikap ilmiah siswa SMA AL AHZAR 3 Bandar Lampung
masih sangat rendah. Kegiatan praktikum tidak selalu dilakukan setiap kali pelajaran
dikarenakan waktu yang terlalu singkat, kondisi laboratorium yang kurang
memungkinkan untuk dilakukan praktikum, dan tidak semua materi biologi bisa
dipraktikumkan. Siswa banyak yang tidak memperhatikan penjelasan guru tentang
prosedur penelitian. Hasil dari pengumpulan laporan yang masih banyak gagal,
dikarenakan data yang diperoleh tidak berdasarkan fakta, masih kurangnya
pemahaman siswa terhadap alat-alat yang digunakan praktikum, dan cara kerja siswa
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dalam melaksanakan praktikum masih banyak yang salah. Dibutuhkan perubahan
metode mengajar yang dapat memberdayakan berfikir kritis dan sikap ilmiah. Salah
satu model pembelajaran yang dapat memberdayakan berfikir kritis dan sikap ilmiah
adalah model Problem Based Learning. Model pembelajaran PBL memilki
karakteristik merangsang siswa aktif dalam pembelajaran yaitu melalui kegiatan
pemecahan masalah.
Pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk
pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pengajaran berbasis masalah tidak dapat
dilaksanakan jika guru tidak mengembangkan lingkungan kelas yang memungkinkan
terjadinya pertukaran ide secara terbuka. Siswa dihadapkan situasi masalah yang
otentik dan bermakna yang dapat menantang siswa untuk memecahkannya.12 Guru
memiliki posisi yang menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama
guru adalah merancang, mengelola dan mengevaluasi pembelajaran dalam kegiatan
belajar mengajar.13 salah satu model pembelajaran yang menekankan pemecahan
masalah digunakan adalah Problem Based Learning. Model pembelajaran Problem
Based Learning memiliki kelebihan dan kelemahan dalam proses pembelajaran yaitu
salah satu kelebihannya adalah terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja
kelompok.

12

13

Nurhadi. Kurikulum Pertanyaan dan Jawaban. (Jakarta: PT. Grasindo. 2004).

Gagne, R. M. Essentials of Learning for Instruction. (New York : Holt Renihart and
Winston.jurnal pendidikan kimia. 1989).
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Problem Based Learning memiliki kelemahan yaitu terjadi kesulitan dalam
pembagian tugas karena dalam satu kelas memiliki tingkat keragaman berfikir siswa
yang berbeda-beda.
Pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning
diperlukan suatu media yang membantu proses pengajaran berlangsung. Proses
pembelajaran Biologi sangat diperlukan adanya media untuk menunjang proses
pembelajaran yang lebih optimal dan menarik bagi siswa. Penggunaan media pada
pembelajaran Biologi memiliki peranan yang penting. Pembelajaran biologi sangat
membutuhkan media yang mampu memberikan gambaran yang lebih kongkrit dan
juga menarik. Menurut Arsyad Azhar dalam bukunya :
Media mempunyai fungsi sebagai alat bantu visual dalam kegiatan
pembelajaran yaitu berupa saran yang dapat memberikan pengalaman visual
kepada siswa antara lain untuk mendorong motivasi belajar siswa. Salah satu
media komunikasi yang dapat digunakan adalah media visual. Bentuk visual
bisa berupa gambar reprepersentasi seperti gambar, lukisan atau foto yang
yang menunjukan bagaimana tampaknya suatu benda, diagaram yang
melukiskan hubungan-hubungan konsep,organisasi, struktur isi materi, peta
yang menunjukan hubungan-hubungan ruang antara unsur-unsur dalam isi
materi,grafik seperti tabel, grafik, chart (bagan) yang menyajikan gambaran
atau kecenderungan data atau antar hubungan seperangkat gambar atau angkaangka.14
Penggunaan media sangat membantu terlaksananya proses pembelajaran,
tentunya dalam penggunaan media tersebut mampu menciptakan suasana yang
menyenangkan dan menarik bagi siswa. Media yang digunakan yaitu media roda
putar. Media roda putar memilki kelebihan yaitu diantaranya media ini sangat
14

Arsyad, Azhar .. Media Pembelajaran. (Jakarta : Rajawali Pers. 2011) h 91-92
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sederhana, sangat mudah digunakan untuk perorangan ataupun kelompok, tidak
membutuhkan proyektor dan layar untuk memproyeksikan perangkat lunak. Dilihat
dari kelemahan model Problem Based Learning yaitu terjadi kesulitan dalam
pembagian tugas karena dalam satu kelas memiki tingkat keragaman berfikir siswa
yang berbeda-beda. Media roda putar membantu dalam proses pembagian tugas,
karena salah satu kelebihan media ini adalah mudah digunakan dalam berkelompok.
Dalam satu kelompok siswa dituntut untuk berfikir bersama

memecahakan

permasalahan yang berbeda-beda.
Model pembelajaran Problem Based Learning tentu lebih menarik apabila
berbantukan media roda putar. Model Problem Based Learning merupakan model
pembelajaran yang berpusat pada suatu pemecahan masalah, apabila dibantu dengan
menggunakan media roda putar tentu proses pembelajaran lebih bermakna,
menyenangkan dan menarik perhatian siswa. Berdasarkan permasalahan yang telah di
uraikan di atas penulis akan mengadakan suatu penelitian yang bertemakan
“Pengaruh Problem Based Leaerning berbantukan

Media Roda Putar terhadap

Keterampilan Berfikir Kritis dan Sikap Ilmiah Siswa Kelas X SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung Pada materi Sistem Gerak pada Manusia.
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B. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang yang dikemukakan maka dapat di identifikasikan sebagai
berikut :
1. Guru dalam menggunaan media pada proses belajar mengajar di kelas belum
variatif
2. Sikap ilmiah masih belum terbedayakan
3. Kemampuan berfikir kritis yang dimiliki siswa masih tergolong rendah
4. Penyampaian materi di kelas masih berpusat pada Guru
5. Penggunaan model yang dilakukan guru dalam kegiatan belajar mengajar belum
variatif
6. Siswa masih kurang aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung
7. Keadaan kelas masih kurang kondusif

C. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah pada beberapa hal
yaitu:
1. Penelitian dilakukan untuk memberdayakan keterampilan berfikir kritis, indikator
yang digunakan menurut Robert Ennis pada siswa kelas XI SMA AL-AZHAR 3
BANDAR LAMPUNG
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2. Melihat sikap ilmiah, indikator yang digunakan menurut Arthur A Carin yaitu:
ingin tahu, bekerja sama, toleransi pada siswa kelas XI SMA AL-AZHAR 3
BANDAR LAMPUNG
3. Penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning
4. Penggunaan media roda putar sebagai penunjang atau membantu mempermudah
model Problem Based Learning dalam membagi sebuah kelompok dengan
permasalahan yang berbeda-beda
5. Materi yang diberikan adalah Sistem Gerak pada Manusia kelas XI
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat di rumuskan sebabaga berikut :
1. Apakah ada pengaruh Problem Based learning berbantukan media roda putar
berkarakter terhadap ketrampilan berpikir kritis siswa kelas XI Siswa SMA AL
AHZAR 3 BANDAR LAMPUNG pada materi Sistem Gerak pada Manusia?
2. Apakah ada pengaruh Problem Based learning berbantukan media roda putar
berkarakter terhadap sikap ilmiah siswa kelas XI Siswa SMA AL AHZAR 3
BANDAR LAMPUNG pada materi Sistem Gerak pada Manusia?
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E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui :
1. Untuk mengetahui pengaruh terhadap keterampilan berfikir kritis siswa kelas
X SMA AL-AHZAR 3 BANDAR LAMPUNG pada Materi Sistem Gerak
pada Manusia.
2. Untuk mengetahui pengaruh terhadap sikap ilmiah siswa kelas X SMA ALAHZAR 3 BANDAR LAMPUNG pada Materi Sistem Gerak pada Manusia
F. Manfaat penelitian
1. Manfaat penelitian secara teoritis
Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau
masukan bagi perkembangan penggunaan model pengaruh problem based
learning berbantukan media roda putar dalam meningkatkan keterampilan
berfikir kritis dan sikap iilmiah khususnya pada materi system gerak pada
manusia.
2. Manfaat penelitian Secara praktis
Secara praktis hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak
lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.
a. Bagi Siswa
1. Meningkatakan

siswa

pembelajaran biologi

dalam

memecahkan

masalah

dalam
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2. Mengembangkan keterampilan berfikir kritis dengan media roda putar
berkarakter dan menciptakan sikap ilmiah yang baik
3. Mampu meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran
biologi, serta menumbuhkan berfikir siswa secara aktif
4. Menciptakan

suasana

kelas

yang

kondusif

sehingga

sistem

pembelajaran nya tidak monoton
b. Bagi Guru
1. Menambah wawasan tentang model pembelajaran yang bepusat pada
masalah sehingga dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran yang
diinginkan
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan pendidik untuk menggunakan
model yang bervariasi dalam rangka meningkatkan berfikir kritis dan
dapat menumbuhkan sikap ilmiah.
c. Bagi Peneliti
Melatih diri untuk mencari solusi dalam mengelola pembelajaran
dikelas,

memberikan

gambaran

dalam

menggunakan

model

pembelajaran yang bervariasi apabila mengajar biologi IPA di sekolah.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1. Problem Bassed Learning
a. Pengertian Problem Bassed Learning
Problem Based Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang
dapat menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada era
globalisasi saat ini. Problem Based Learning di kembangkan pertama kali oleh Prof.
Howard Barrows sekitar tahun 1970-an dalam pembelajaran ilmu medis di Mc
Master University Canada. Model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang
nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran kemudian diselesaikan melalui
penyeledikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah.
Beberapa difinisi tentang Problem Based Learning :
1. Menurut Duch, Problem Based Learning (merupakan model pembelajaran yang
menentang siswa untuk “belajar bagaimana belajar“, bekerja secara berkelompok
untuk mencari solusi dari permsalahan dunia nyata. Masalah ini digunakan untuk
mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud15.
2. Menurut Arends, Problem Based Learning merupakan suatu pendekatan
pembelajaran dimana siswa diharapkan pada masalah autentik (nyata) sehingga
diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh
15

Duch , Penerapan Metode PBL. (Jakarta ; kencana .1994), h 21
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kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inkuiri, memandirikan siswa, dan
meningkatkan kepercayaan dirinya16.
3. Menurut Tan, pembelajaran Berbasis Masalah merupakan inovasi dalam
pembelajaran karena

dalam PBM kemampuan berfikir siswa betul-betul

dioptimalisasikan melalui kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga
siswa dapat memperdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan
kemampuan berfikirnya secara berkesinambungan17.
4. Menurut Taufiq Amir, bahwa proses Problem Based Learning bukan sematamata prosedur. Tetapi PBL adalah bagian dari belajar mengelola diri sebagai
sebuah kecakapan hidup (life skills). Proses Problem Based Learning sebagai
salah satu bentuk pembelajaran yang learner centered, memandang bahwa
tanggung jawab harus kita kenali dan kita pegang. Evers, Rush, & Berdrow
merumuskannya dengan baik apa yang disebut dengan kecakapan pengelolaan
diri sebagai berikut :
Kemampuan untuk bertanggung jawab atas kinerja, termasuk juga kesadaran
akan pengembangan dan mengaplikasikan kecakapan tertentu. Kita bisa
mengenal dan mengatasi berbagai kendala yang ada di sekitar kita.18
Problem Based Learning memberikan kecakapan dalam mengelola hidup bagi
peserta didik untuk dapat mengatasi kendala yang ada di lingkungan sekitarnya.

16

Trianto. Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek. (Jakarta : Prestasi
Pustaka, 2007).
17
Rusman.. Model – Model Pembelajaran. (Jakartan: Rajawali Pers.2012.) h 229
18
M. Taufiq Amir, Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning (Jakarta : Kencana
Prenada Media Group, 2009) h. 85
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5. Menurut Kunandar, Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)
adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata
sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan
ketrampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan
konsep yang esensial dari materi pelajaran.19
Berdasarkan berbagai pendapat dari beberapa ahli pendidikan di atas, dapat
disimpulkan bahwa Problem Based Learning pada intinya merupakan inovasi strategi
pembelajaran yang menggunakan permasalahan dunia nyata sebagai konteks belajar
untuk melatih kemampuan berpikir dan ketrampilan pemecahan masalah sehingga
siswa memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri dalam memecahkan
permasalahan.
Berdasarkan uraian tersebut bahwa Problem Based Learning menggunakan
masalah dunia nyata sebagai bahan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan
berpikir mereka dalam memecahkan masalah tersebut. Lingkungan memberikan
masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah, sedang saraf otak berfungsi
menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat
diselidiki, dinilai, dianalisis serta dicari pemecahannya dengan baik. Pengalaman
yang diperoleh dari lingkungan akan memberikan bahan dan meteri guna
memperoleh pengertian serta bisa dijadikan pedoman tujuan belajarnya. Pembelajaran
berbasis masalah tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada pengembangan

19

Kunandar.. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
(Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2008)
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lingkungan kelas yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide secara terbuka.
Secara garis besar pembelajaran berbasis masalah terdiri dari menyajikan kepada
siswa situasi masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan
kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. Siswa-siswi
juga akan mendapatkan berbagai keterampilan dalam proses pembelajarannya.

b. Karakteristik dan Konsep Problem Based Learning
1). Konsep problem based learning
Problem Based Learning didasarkan pada hasil penelitian Barrow and
Tamblyn yang pertama kali diimplementasikan pada sekolah kedokteran di Mc
Master University Kanada pada tahun 60-an. Problem Based Learning adalah suatu
pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu
konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kriritis dan
keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep
yang esensial dari materi kuliah atau materi pelajaran.20
Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas
pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi
secara ilmiah. Terdapat tiga ciri utama dari pembelajaran berbasis masalah yaitu :
a. Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran,
artinya dalam implementasi sistem pembelajaran berbasis masalah ada

20

Terry, Barret. Understanding Problem Based Learning.(2005).
http://www.aishe.org/readings/2005-2/chapter 2.pdf
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sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Pembelajaran berbasis
masalah tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan , mencatat,
kemudian menghafal materi pelajaran , melainkan siswa-siswa dituntut untuk
berfikir

secara

aktif,

komunikatif

mencari,

mengolah

data,

dan

menyimpulkan.
b. Kolaborasi : Pembelajaran ini dirinci oleh siswa yang bekerja sama satu
dengan yang lainnya, secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerja
sama memberikan motivasi untuk secara bekelanjutan terlibat dalam tugastugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog
dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berfikir21
c. Aktivitas pembelajran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Sistem
pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai kata kunci dari
proses pembelajaran.
d. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berfikir
secara ilmiah. Berfikir dengan menggunkan metode ilmiah adalah proses
berfikir deduktif dan induktif. Proses berfikir ini dilakukan secara sistematis
dan empiris22.
e. Penyelidikan

autentik

yaitu

pembelajaran

berbasis

masalah

yang

mengharuskan peserta didik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap
masalah.
21

Mereka

harus

menganalisis

dan

mendefinisikan

masalah,

Ibid h 355-356
Wina Sanjaya. 2006. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan.
(Jakarta : Kencana.) h 214-215
22

19

mengembangkan hipotesis, membuat prediksi, mengumpulkan menganalisis
informasi, melakukan eksperimen (jika diperlukan), membuat inferensi, dan
merumuskan kesimpulan. Mereka mampu menggunakan metode-metode
penyelidikan khusus, bergantung pada sifat masalah yang sedang diselidiki.23
f. Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya yaitu pembelajaran
berbasis masalah menuntut peserta didik untuk menghasilkan produk tertentu
dalam bentuk karya nyata dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili
bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Produk itu dapat berupa
transkip debat, laporan, model fidik, video. Karya nyata dan peragaan seperti
yang

akan

dijelaskan

kemudian,

direncanakan

oleh

siswa

untuk

mendemonstrasikan kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang
mereka pelajari dan menyediakan suatu laporan. Karya nyata dan pameran ini
merupakan salah satu ciri inovatif model PBM.

2). Karakteristik problem based learning
Menurut Wina Sanjaya Karakteristik pembelajaran berbasis masalah adalah
sebagai berikut :24
a. Permasalahan menjadi starting point dalam belajar
b. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata
yang tidak terstruktur

23
24

Mohammad Nur, Model Pembelajaran.h 4
Ibid h 215
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c. Permasalahan membentuk perspektif ganda (multiple perspective)
d. Permasalahan menentang pengetahuan yang

dimiliki siswa, sikap dan

kompetisi 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. Penggunaanya, dan evaluasi
sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam pembelajaran
berbasis masalah
g. Belajar adalah kolaboratif, komukasi, dan kooperatif25
h. Pengembangan keterampilan inkuiri dan pemecahan masalah sama pentingnya
dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah
permasalahan
i. Keterbukaan proses dalam pembelajaran berbasis masalah meliputi sintesis
dan integrasi dari sebuah proses belajar
j.

Pembelajaran melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan belajar26

c. Hakikat Masalah dalam Pembelajaran Berbasis Masalah
Hakikat Masalah dalam Pembelajaran Berbasis Masalah adalah gap atau
kesenjangan antar situasi nyata dan kondisi yang diharapkan, antara kenyataan yang
terjadi dengan apa yang diharapkan. Kesenjangan tersebut bisa dirasakan dari adanya

25
26

M. Taufiq Amir, Inovasi Pendidikan Melalui Problem ....h. 22
Op.Cit hal 232-233
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keresahan, keluhan, kerisaun, atau kecemasan. Materi pembelajaran atau topik
pembelajaran tidak terbatas pada materi pelajaran yang bersumber pada buku saja,
bisa bersumber dari peristiwa-peristiwa tertentu sesuai dengan kurikulum yang
berlaku.27 Kriteria pemilihan bahan ajar dalam pembelajaran berbasis masalah :
a. Bahan ajar harus mengandung isu-isu yang mengandung konflik (conflict issue)
yang bisa bersumber dari berita, rekaman video dan lainya.
b. Bahan yang dipilih adalah bahan yang bersifat familiar dengan siswa, sehinga
setiap siswa dapat mengikutinya dengan baik.
c. Bahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan
orang banyak (universal), sehingga terasa ,manfaatnya.
d. Bahan yang dipilih merupaka bahan yang mendukung tujuan atau kompetisi yang
harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku
e. Bahan yang dipilih sesuai dengan minat siswa sehingga setiap siswa merasa perlu
untuk mempelajarinya.
Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktifitas
pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi
secara ilmiah melalui pembelajaran berbasis masalah siswa aktif berfikir,
berkomunikasi,

mencari

data,

menyelesaikan

masalah

dan

menyimpulkan.

Pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggunakan proses berfikir dilakukan
secara sistematis dan empiris. Secara sistematis melalui tahapan-tahapan tertentu

27

Rusman.(2010). Model- model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru.
Jakarta: Rajawali Press
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sedangkan empiris proses penyelesainya didasarkan pada data dan fakta yang jelas.28
Proses penyimpulan dari model pembelajran berbasis masalah ini dilakukan dengan
sistematis dan empiris.

d. Tahapan-tahapan dalam Pembelajaran Berbasis Masalah
Beberapa ahli yang menjelaskan bentuk penerapan pembelajaran berbasis
masalah. John Dewey seorang ahli pendidikan berkebangsaan Amerika menjelaskan
6 hal langkah pembelajaran berbasis masalah yang kemudian dinamakan metode
pemecahan masalah diantaranya ialah :
1.

Merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan masalah

2. Menganalisis masalah, yaitu langkah siswa meninjau masalah secara kritis dan
berbagai sudut pandang
3. Merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan
pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya
4. Mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan menggambarkan informasi
yang diperlukan untuk pemecahan masalah
5. Pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa mengambil atau merumuskan
kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan
6. Merumuskan

rekomendasi

pemecahan

masalah,

yaitu

langkah

siswa

menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil
pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan29
28

Ibid, h 69-70
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Table 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah
Tahapan dalam Pelaksanaan
Aktivitas Yang Dilakukan Guru
Kegiatan Pembelajaran

No.

Orientasi pada masalah

Menjelaskan tujuan pembelajaran,
menjelaskan logistik yang diperlukan,
dan motivasi siswa terlibat pada aktivitas
pemecahan masalah

2

Mengorganisasi siswa untuk
belajar

Membantu siswa mengidentifikasikan
dan mengorganisasikan tugas belajar
yang berhububungan dengan masalah
tersebut

3

Membimbing pengalaman
individual atau klompok

Mendorong siswa untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai, melaksanakan
eksperimen untuk mendapatkan
penjelasan dan pemecahan masalah

4

Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

Membantu siswa dalam merenccanakan
dan menyiapkan karya yang sesuaiseperti
laporan, dan membantu mereka untuk
berbagai tugas dengan temanya

Menganalisi dan mengevaluasi
proses pemecahan masalah

Membantu siswa untuk melakukan
refleksi atau evaluasi terhadap
penyelidikan mereka dan proses yang
mereka rangkum

1

5

Sumber : Rusman . Model-model Pembelajaran. Jakarta : Rajawali Pers. 2012

e. Tujuan Problem Based Learning
Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang prosesnya
memerlukan pemikiran kreatif untuk mencari solusi dalam pemecahan masalah.

29

Op –Cit. hal 216-217
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Pemikiran kreatif ini membutuhkan keterampilan.30 Model pembelajaran ini diberikan
dengan tujuan sebagai berikut :
1. Mengembangkan keterampilan berfikir tingkat tinggi.
Menurut Lauren Resnick, berfikir tingkat tinggi mempunyai ciri-ciri, yaitu :
a. Non algaritmatik yang artinya alur tindakan berfikir tidak sepenuhnya dapat
ditetapkan sebelumnya.
b. Cenderung kompleks, artinya keseluruhan alur berfikir tidak dapat diamati
dari sudut pandang saja.
c. Menghasilkan banyak solusi.
d. Melibatkan pertimbangan dan interpretasi.
e. Melibatkan penerapan banyak kriteria, yang kadang-kadang satu dan lainnya
bertentangan.
f. Sering melibatkan ketidakpastian, dalam arti tidak segala sesuatu terkait
dengan tugas yang telah diketahui.
g. Melibatkan pengaturan diri dalam proses berfikir, yang berartti bahwa dalam
proses menemukan penyelaesaian masalah, tidak diijinkan adanya bantuan
orang lain pada setiap tahapan berfikir.
h. Melibatkan pencarian makna, dalam arti menemukan struktur pada keadaan
yang tampaknya tidak teratur.

30

Made Wina. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer. (Jakarta: Bumi Aksara. 2009.)
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i. Menuntut dilakukannya kerja keras dalam arti diperlukan pengarahan kerja
mental besar-besaran saat melakukan berbagai jenis elaborasi

dan

pertimbangan yang dibutuhkan.
2. Menjadi pelajar yang otonom dan mandiri.
Pelajar yang otonom dan mandiri ini dalam arti tidak sangat tergantung pada
guru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara. Guru secara berulang-ulang membimbing
dan mendorong serta mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari
penyelesaian terhadap masalah nyata oleh mereka sendiri. Siswa dibimbing, didorong
dan diarahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri.31
Tujuan pembelajaran berbasis masalah banyak memberi manfaat kepada
siswanya, guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Siswa juga menjadi lebih aktif
dalam pembelajaran dan mengajarkan siswa untuk memiliki rasa kerja sama.
Berdasarkan tujuan pembelajaran berbasis masalah siswa diharapkan memiliki
keterampilan berfikir dalam tingkatan yang lebih tinggi. Keterampilan berfikir sering
dianggap sebagai keterampilan kognisi, menunjukkan keterampilan dan proses mental
yang terlibat kedalam tindakan belajar, seperti mengingat dan memahami fakta atau
gagasan.32

31
32

h.140

Budiningsih, A. Belajar dan Pembelajaran. (Jakarata: Rineka cipta.2005).
Diane Ronis, Pengajaran Matematika Sesuai Cara Kerja Otak, (Jakarta: Indeks, 2009),
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f. Keunggulan Dan Kelemahan
Sebagai suatu strategi pembelajaran, dalam Pembelajaran Berbasis Masalah
memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan.
1) Keunggulan
a. Siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam
situasi nyata
b. Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui
aktivitas belajar
c. Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada
hubunganya pada saat itu tidak perlu dipelajari oleh siswa. Hal ini
mengurangi beban siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi
d. Terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok
e. Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari
perpustakaan, internet, wawancara dan observasi
f. Siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri
g. Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam
kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka
h. Kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja
kelompok dalam bentuk peer teaching33

33

Sudarman, Problem Based Learning : Suatu Model Pembelajaran untuk Mengembangkan
dan Meningkatkan Kemampuan Memecahkan masalah.2007. Dalam Jurnal Pendidikan Inovatif
[online], Vol 2 (2), diakses pada tanggal 19 maret 2016
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2) Kelemahan
a. Siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa
masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, mereka merasa tidak mau
mencoba.
b. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem based learning
membutuhkan waktu yang cukup untuk persiapan
c. Dalam suatu kelas yang memiki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan
terjadi kesulitan dalam pembagian tugas
d. Tanpa pemahaman memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka
mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari.34
2. Media
a. Pengertian Media
Media berasal dari bahasa latin meidius yang secara harfiah berarti „tengah,
perantara atau pengantar‟. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar
pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Pengertian media dalam proses belajar
mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis atau elektronis
untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali visul atau verbal.35
Gagne dan Briggs Secara implisit, mengatakan bahwa media pembelajaran
meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran,

34
35

Op- cit. Hal 220-221
Arsyad Azhar. Media Pembelajaran. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006), h 3
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yang terdiri dari antara lain buku, tape-recorder, video camera, video recorder, film,
gambar, grafik, televisi, dan komputer.36
Djamah dan Zain Anwar, media merupakan wahana penyalur informasi atau
penyalur pesan.37
Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang pengertian media pembelajaran,
dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan salah satu alat komunikasi
yang digunakan dalam proses pembelajaran yang digunakan untuk

merangsang

pikiran, perhatian serta minat belajar. Media pembelajaran terdapat proses
penyampaian pesan dari pendidik kepada anak didik.

b. Jenis Media Pembelajaran
Menurut Roni Yusron dalam tulisannya, Adapun Jenis-jenis Media Pembelajaran
adalah sebagai berikut:38

1. Media Asli/Tiruan
Contohnya yaitu spesimen Makhluk Hidup maupun tidak hidup, benda Asli bukan
Makhluk Hidup, model Tiruan benda asli (yang diperkecil atau diperbesar).
2

Media Grafis Media grafis ialah semua media yang berupa tulisan/gambar, antara
lain;

36
37

Ibid h 4
Zain Anwar dan Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000),

h. 136
38

h. 47-48

Dina Indriana,.Ragam Alat Bantu Media Pengajaran,(Jogjakarta,Diva Press,2011),
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a. Media Chart, yaitu penyajian diagramatik meliputi: Tree Chart, Root Chart, Flow
Chart, Media Bagan Petunjuk/Penuntun, Bagan Waktu, Bagan Bongkah, Bagan
Pandang Tembus.
b. Media Grafik: Grafik Batang, Grafik Gambar atau Pictograph, Grafik Garis,
Grafik Bentuk Peta, dan Grafik Lingkaran (Grafik Pie).
c. Media Poster.
d. Karikatur.
e. Still Picture/foto.
f. Media Papan.
g. Media Peta.

3. Media proyeksi
Ada dua macam, ialah media proyeksi diam dan bergerak, dan ada pula disertai
suara
a. Media AudioTermasuk Media Audio ialah kaset audio, audio CD, dan radio.
b. Media pandang dengar /Media audio visual diam adalah slide suara slide suara
dan film strip, dan yang bergerak misalnya video, TV, VCD, DVD.
4. Media Cetak
Media cetak misalnya hand out, buku, modul, brosur, liflet, majalah, koran,
album. Media cetak juga ada yang ditampilkan dengan komputer yang berisi
bahan ajar dan sumber lain dari internet

30

c. Pengertian Roda Putar
Roda putar adalah alat peraga berupa papan yang dipotong melingkar
dengan tujuan sebagai media pembelajaran yang dapat memudahkan siswa untuk
memahami beberapa konsep yang telah disediakan oleh guru kepada siswa tersebut.39
Roda Putar adalah media pembelajaran yang dibuat dalam suatu
permainan dengan cara memutar roda yang bernomor. Pemain diharuskan untuk
memutar roda bernomor dan nantinya roda akan berhenti di salah satu petak dari
bagian roda. Setiap berhenti di salah satu petak dari bagian nomor, pemain harus siap
untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan di setiap papan yang bernomor
tersebut.40
Roda putar terbuat dari kayu dan tripleks yang dipotong dan disusun
sehingga membentuk piringan kayu yang menempel pada tonggak kayu. Seluruh
bagian roda putar kemudian di cat dan diberi nomor pada setiap masing-masing
warna yang telah disesuaikan pada piringan atau putaran pada roda putar.41

39

Rinawati, Meningkatkan Kemampuan Berhitung Melalui Media Roda Putar Pada Anak
Kelompok B Tk Dharma Wanita Gandong Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Tahun
Pelajaran 2014/2015 . (Kediri: Universitas Nusantara PGRI,2015). h 9
40
Noni istifarina, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games
Tournament (Tgt) Berbantu Media Roda Putar Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Akuntansi Siswa
Kelas Xi Akuntansi 1 Smk Negeri 1 Tempel Tahun Ajaran 2015/2016. (Yogyakarta :

Universitas negeri Yogyakarta, 2016). h 8
41

Ria Novianti, Pengembangan Permainan Roda Putar Untuk Meningkatkan Kemampuan
Berhitung Angka Anak Usia 5-6 Tahun. Jakarta : EDUCHILD Vol. 4 No, 1 Tahun 2015
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Model pembelajaran yang menggunakan roda putar yang mana dalam model
pembelajaran ini siswa di tuntut untuk aktif, membuat siswa berpikir, berbicara,
mendengarkan dan saling bekerja sama. Model pembelajaran yang menggunakan
roda putar merupakan kegiatan yang menyenangkan (menggembirakan) yang dapat
menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, baik aspek kognitif, afektif, maupun
psikomotor. Jadi pembelajaran menggunakan media roda putar merupakan alat yang
efektif untuk belajar.42
Manfaat Penggunaan Media Roda Putar adalah :
1. Media roda putar memberikan visualisasi yang menarik dan kreatif, hal ini
akan membuat siswa lebih mudah memilih suatu permasalahan yang telah
disediakan
2. Dalam roda putar akan menarik minat siswa untuk lebih aktif dalam
memecahkan permasalahan, tidak akan jenuh dan mereka akan bersemangat
dalam memutar roda dan menemukan permasalahan yang disediakan oleh
guru
3. Media roda putar tidak memberatkan siswa saat digunakan
4. Alat yang digunakan sangat sederhana bisa membuat sendiri

42

Risnawati.Strategi Pembelajaran Matematika. (Suska Press.2008).h.56
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3. Keterampilan Berfikir Kritis
a. Pengertian berfikir kritis
Berfikir kritis merupakan suatu keterampilan yang dilakukan dalam
mengendalikan pikiran mengambil keputusan dan tanggung jawab. Beberapa definisi
berfikir kritis menurut para ahli
1. Menurut Robert Ennis berfikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan
reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau
dilakukan.43
2. Menurut Fisher dalam bukunya yang berjudul berfikir kritis mendefinisikan
sebagai berikut :
“berfikir kritis adalah metode berfikir mengenai hal, substansi atau masalah
apa saja dimana si pemikir meningkatkan kualitas pemikiranya dengan
mengenai secara terampil struktur-struktur yang melekat dalam pemikiran dan
menerapkan standar-standar intelektual padanya.”44
3. Edwar Glaser, salah seorang dari penulis Watson glaser Critcal thinking
Appraisal mendefinisikan berfikir kritis sebagai berikut :
“(1) suatu sikap mau berfikir secara mendalam tetang masalah-masalah dan
hal-hal yang berbeda dalam jangkauan pengalaman seseorang, (2)
pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan dan penalaran yang logis,
(3) semacam suatu ketrampilan untuk menerapkan metode-metode”.45

43

Liliasari. Peningkatan Kualitas Guru Sains Melalui Pengembangan Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi, Makalah disajikan pada Seminar Internasional II, UPI-UPSI, Bandung, 8-9 Agustus.
(2011).
44
Alec Fisher, berfikir kritis (jakarta : Erlangga) h 4
45
Ibid h 3
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4. Laurens mengutip Jenicek keterampilan berfikir dapat didefinisikan sebagai
proses

dan

kemampuan

untuk

memahami

konsep,

menerapkan,

mensintesiskan,mengevaluasi info yang diperoleh.46
5. Watson Dang Laser menyataka berfikir kritis adalah:
a. Sikap menyelidiki yang melibatkan kemampuan untuk mengenali keberadaan
dan penerima kebutuhan umum untuk bukti dalam apa yang ditegaskan untuk
menjadi kenyataan.
b. Pengatahuan tentang alam dari kesimpualn yang valid, absrtaksi dan
generalisasi dimana bobot akurasi berbagai jenis bukti ditentukan secara logis.
c. Keterampilan dalam menggunakan dan menerapkan sikap dan pengetahuan.47
6. Winkel dalam bukunya mendefinisikan bahwa kemampuan berfikir kritis adalah
kemampuan mengidentifikasi dan merumuskan suatu problem, yang mencakup
menentukan intinya, menemukan kesamaan dan perbedaan, menggali informasi
serta data relavan, kemampuan mempertimbangkan dan menilai yang meliputi
membedakan antara fakta dan pendapat, menemukan asumsi atau pengandaian,
memisahkan prasangka dan pengaruh sosial, menimbang konsistensi dalam
berfikir, dan menarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan
berdasarkan data yang relavan, serta memperkirakan akibat yang dapat timbul.48

46

Jouce M, Laurens.” Integrasi Dan Reset Desain: Sebuah Pendekatan Dalam Pembelajaran
Di Studio Perancangan. Prosedding Seminar Nasional”Jurnal Seminar Nasional Arsitektur
Manajemen Studio Menuju Dunia Arsitektur Dunia Propesional Denpasar, 9-10 Februari 2008. h 35
47
Ali Syahbana, Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis Matematik siswa SMP melalui
Pendekatan Contekstual Teaching (Bengkulu : Universitas Muhamadiyah Bengkulu , 2012 )
48
Wingkel, Psikologi Pengajaran (Yogyakarta : Media Abadi , 2007)Cet X. h 400
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa berfikir kritis
adalah proses berfikir aktif untuk mengkaji hakikat dari suatu objek, memahami
secara komperehensif tentang berbagai pendekatan yang digunakan sehingga muncul
suatu keyakinan yang kuat (penyesuaian langsung, observasi langsung, wawancara
mendalam dan lain-lain), membuat alasan rasional tentang objek yang dikaji,
membuat asumsi-asumsi yang dikontruksi berdasarkan pertimbangan dari berbagai
alasan rasional, mengungkap kandungan makna dengan merumuskan kedalam bahasa
yang sesuai dan bijaksana mengungkap bukti-bukti empiris yang ada, dan
mengevaluasi implikasi dan hasil manusia yang dibuat.
Berfikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang
digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil
keputusan, membujuk, menganalisis asumsi dan melakukan penelitian ilmiah.49
Siswa mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mendapatkan informasi dan
mampu menghasilkan suatu keputusan yang memperlihatkan proses berfikir kritis
dari siswa itu sendiri, seorang siswa mampu mempertimbangkan suatu pernyataan
yang telah dimiliki dari sejumlah informasi atau pengetahuan tertentu yang sama,
menggambarkan dimana peserta didik mendapatkan informasi yang lebih banyak jika
diperlukan.50

49

Elaine B. Johnsen, contextual teaching and learning, (bandung : Mizan Learning Centre
(MLC) , 2009) h 183
50
Nasution. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar. (Jakarta: Radar
Jaya Offset. 1982), h 77.
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Berfikir kritis merupakan suatu aktivitas yang dapat membantu siwa
memecahkan atau merumuskan masalah yang sedang dihadapi atau diamati. Siswa
mampu membuat keputusan yang beralasan sesuai dengan pemahaman dan
penekanan pada keputusan tentang apa yang harus dilakukan dan dipercayai.
Pengaplikasian mata pelajaran akademik seperti IPA, kedalam kehidupan
nyata dapat melatih peserta didik untuk membangkitkan sedikit demi sedikit
kebiasaan diri untuk berfikir baik lebih terbuka, dan mampu melatih imajinasi.
Menggunakan keahlian dengan cara berfikir kritis merupakan salah satu berfikir
dalam tingkatan tinggi, karena jika dalam konteks yang benar maka mampu
mengajarkan peserta didik untuk terbiasa menjalani kehidupan dengan pendekatan
yang cerdas, dan bisa dipertanggung jawabkan.51

b. Keterampilan Berfikir Kritis
Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan
kemampuan berfikir pada umumnya dan mengembangkan keterampilan berfikir kritis
pada khususnya. Berfikir kritis dapat diartikan kemampuan yang sangat esensial
untuk kehidupan, pekerjaan dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan
lainya. Berfikir adalah salah satu komponen dalam proses berfikir tingakat tinggi,
menggunakan dasar analisis argumen dan memunculkan wawasan terhadap tiap-tiap
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Muhibbin Syah,. Psikologi Pendidikan, suatu pendekatan baru. (Bandung:
Remaja Rosdakarya. 2004. h 11
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makna dan interpretasi, untuk mengembangkan pola penalaran yang kohesif dan
logis.52
Semua pendidikan seharusnya tertarik untuk mengajarkan berfikir kritis
kepada para sisiwanya. Berfikir kritis dimaksudkan sebagai berfikir yang benar dalam
pencaraian pengetahuan yang relavan tentang dunia nyata. Syafruddin Nurdin dkk
dalam bukunya mengutip Nasution mengatakan bahwa unsur-unsur keterampilan
berfikir yang perlu dikuasai siswa yaitu mengamati, melaporkan, mengklasifikasi,,
menyusun dan mengurutkan, menginterpretasi, membuat generalisasi, membuat
inferensi, dan memecahkan problema.53 Keterampilan berfikir diarahkan untuk
memecahkan masalah, dan agar sebagai upaya mengekspolarisasi model-model tugas
pelajaran disekolah tersebut lebih menarik dan memuaskan.
Salah satu pendekatan yang terbaik untuk mengembangkan keterampilan
berfikir kritis adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan sambil membimbing siswa
mengaitkanya dengan konsep yang telah dimilikinya. Pendekatan ini dikenal dalam
dunia pendidikan sebagai pendekatan kontruksional.54
Pendapat

senada

diungkapkan

oleh

Helpen

adalah

berfikir

krtitis

memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif dalam menetukan tujuan. Proses
tersebut dialalui setelah menetukan tujuan, dan mempertimbangkan serta mengacu

52

Liliasari, “Peningkatan Mutu Guru Dalam Keterampilan Berfikir Tingkat Tinggi melalui
Model Pembelajaran Kapita Seleta Kimia Sekolah Lanjutan “ . Jurnal Pendidikan Mamtematika Dan
Sains, Edisi 3 Tahun VIII, 2003, h. 175
53
Syafruddin Nurdin Dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional Dan Implementasi
Kurikulum. (Jakarta : Ciputat Press, 2002) h 108
54
Kokom Komalasari. Pembelajaran Kontekstual. (Bandung : Refika Aditama. 2014)
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langsung kepada sasaran, dan merupakan bentuk berfikir yang perlu dikembangkan
dalam memecahkan permasalahan, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan
berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan ketika menggunakan semua tersebut
secara efektif dalam konteks dan tipe yang tepat.
Keterampilan berfikir merupakan suatu keterampilan yang dapat dipelajari
dan diajarkan, baik di sekolah maupun melalui belajar mandiri. Keterampilan yang
dapat dipelajari dan diajarkan karena berfikir kritis merupakan sebuah proses yang
terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan
masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan
penelitian ilmiah. Pengajaran keterampilan berfikir kritis yang perlu diperhatikan
adalah keterampilan tersebut harus dilakukan melalui latihan yang sesuai dengan
tahap perkembangan kognitif anak.55 Secara tekhnis, kemampuan berfikir dalam
bahasa taksonomi Bloom diartikan sebagai kemampuan intelektul, yaitu kemampuan
menganalisis, menyintesisis, dan mengevaluasi, dalam bahasa lain kemampuankemampuan ini dapat dikatakan sebagai kemampuan berfikir kritis.56
Kemampuan befikir kritis dapat membantu manusia dalam membuat
keputusan

yang

tepat

berdasarkan

usaha

yang

sistematis,

logis,

dan

mempertimbangkan berbagai sudut pandang bukan hanya mengajarkan kemampuan
yang perlu dilakukan, mengajarkan sikap, nilai dan karakter yang menunjang berfikir
kritis.
55

Joko Sutrisno, menggunakan keterampilan berfikir untuk meningkatkan mutu
pembelajaran.http/www.erlangga.co.id
56
Op-cit ,h 266

38

Kemampuan

berfikir

kritis

menurut

Winkel

adalah

merancangkan,

menetapkan sasaran, membagi-bagi materi studi atas bagian-bagian, mengatur waktu,
memusatkan perhatian, menilai kemajuan yang dicapai, mengadakan perubahan
terhadap rencana yang kurang efisien, mengoreksi kesalahan yang dibuat, mengambil
inti dari suatu bacaan, merumuskan pertanyaan mengenai hal yang belum jelas.57
Indikator berfikir kritis menurut Arief Achmad yang mengutip wade (1995)
mengidentifikasi delapan karakteristik berfikir kritis yakni meliputi :
a. Kegiatan merumuskan pertanyaan
b. Membatasi permasalahan
c. Menguji data-data
d. Menganalisis semua pendapat
e. Menghindari pertimbangan yang sangat emosional
f. Menghindari penyederhanaan berlebihan
g. Mempertimbangkan berbagai interpretasi
h. Mentoleransi Ambiguitas58
Ciri-ciri berfikir kritis yang dikemukakan oleh Cece Wijaya dalam bukunya
yaitu sebagai berikut:
1. Pandai mendeteksi permasalahan
2. Mampu membedakan ide yang relavan dengan yang tidak relavan

57
58

Log-cit h 413
Op.cit h 2
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3. Mampu mengidentifikasi perbedaan-perbedaan atau kesenjangan-kesenjangan
informasi
4. Dapat membedakan argumentasi logis dan tidak logis
5. Mampu mengetes asumsi dengan cermat
6. Mampu mengidentifikasi atribut-atribut manusia, tempat dan benda, seperti dalam
sifat, bentuk, wujud dan lain-lain.
7. Mampu menarik kesimpulan generalisasi dari data yang telah tersedia dengan
data yang diperoleh dari lapangan
8. Dapat membedakan konklusi yang salah dan tepat terhadap informasi yang
diterimanya
9. Mampu menarik kesimpulan dari data yang telah ada dan terseleksi dan lain-lain59
Arief Achmad ada 12 indikator kemampuan berfikir kritis yang dikelompokan
menjadi 5 aspek kemampuan berfikir kritis, yaitu :
1. Memberikan penjelasan secara sederhana (meliputi: memfokuskan pertanyaan,
menganalisis pertanyaan, bertanya dan menjawab pertanyaan tentang suatu
penjelasan),
2. Membangun keterampilan dasar (meliputi: mempertimbangkan apakah sumber
dapat dipercaya atau tidak, mengamati dan mempertimbangkan suatu laporan
hasil observasi),
3. Menyimpulkan (meliputi: mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi,
menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi, membuat dan menentukan
nilai pertimbangan),
4. Memberikan penjelasan lanjut (meliputi: mendefinisikan istilah dan pertimbangan
definisi dalam tiga dimensi, mengidentifikasi asumsi),
5. Mengatur strategi dan taktik (meliputi : menetukan dan tindakan , berinteraksi
dengan orang lain).60
59

Cece Wijaya, pendidikan remedial, sarana pengembangan mutu dan sumber daya
manusia(bandung remaja rosda karya 1996) hal 71
60
Op.cit, hal 3
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Menurut Ennis ada 12 indikator keterampilan berfikir kritis

yang

dikelompokan kedalam 5 kelompok keterampilan berfikir yaitu :
1. Memberikan penjelasan sederhana ( elementary clarification)
2. Membangun keterampilan dasar (basic support)
3. Menyimpulkan (interfence)
4. Membuat penjelasan lebih lanjut ( advance clarification)
5. Menagtur strategi dan taktik (strategy and tactics)
Tabel 2.2 Indikator Berfikir Kritis
Sub Berfikir Kritis

No Berfikir kritis

1

2

3

4

5

Memberikan
penjelasan
sederhana
Membangun
keterampilan
dasar

Menyimpulkan

Membuat
penjelasan
lebih lanjut
Mengatur
strategi dan
taktik

1

Memfokuskan pertanyaan

2

Menganalisis argumen
Bertanya dan menjawab pertanyaan tentang suatu
penjelasan dan tantangan

3
4

Mempertimbangkan kredibilitas suatu sumber

5

Mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi

6

Membuat deduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi

7

Membuat induksi dan mempertimbangkan hasil induksi

8

Membuat dan mempertimbangkan nilai keputusan

9

Mendefinisikan istilah

10 Mendefinisikan asumsi
11 Memutuskan suatu tindakan
12 Berinteraksi dengan orang lain

Sumber : Yuyun Kurniasri. Pengaruh Pembeljaran IPS Terpadu Terhadap Peningkatan Kemampuan
Berfikir Kritis Dan Bermakna Pada Siswa
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Indikator kemampuan berfikir kritis yang akan digunakan penelitian ini adalah
indikator kemampuan berfikir kritis yang dikembangkan oleh Ennis, dari 12 indikator
dipilih sebanyak 6 indikator yaitu:
1) Memfokuskan pertanyaan, 4) Mempertimbangkan kredibilitas suatu
sumber, 5) Mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi, 8) Membuat dan
mempertimbangkan nilai keputusan, 9) Mendefinisikan istilah, 11) Memutuskan
suatu tindakan, 12) berinteraksi dengan orang lain.

4. Sikap Ilmiah
a. Pengertian Sikap
Sikap dapat didefinesikan sebagai suatu kecenderungan umtuk melakukan
suatu respon dengan cara-cara tertentu terhadapa dunia sekitarnya, berupa individu
maupun objek-objek tertentu.61 Menurut La Pieerre, sikap adalah suatu pola perilaku,
toleransi atau kesiapan antiipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi
sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah
terkondisikan.62
Secara lebih terperinci, rahmat menyimpulkan beberapa pendapat ahli dan
menetapkan lima ciri yang menjadi karakteristik sikap seseorang.63

61

Wayan, Sunarta, Evaluasi Pendidikan , (Surabaya : Usaha Nasional , 2001), h 275
Saifuddin Azwar , Sikap Manusia , Teori Dan Pengukuranya Edisi 2 ( Jakarta : Pustaka
Belajar, 2013). h 5
63
Wayan Sunartana, Lo.Cit
62
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a. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpresepsi, berfikir dan merasa dalam
menghadapi objek, ide, situasi atau nilai.
b. Sikap mempunyai daya pendorong
c. Sikap relatif lebih menetap
d. Sikap mengandung aspek evaluatif
e. Sikap timbul karena pengalaman, tidak dibawa sejak lahir, sehingga sikap dapat
diperteguh atau diubah melalui proses belajar.
Mueller menganggap bahwa Thurstone adalah yang pertama mempopulerkan
metodologi pengukuran sikap. Thurstone dalam Kartawijaya (1992) mendefinisikan
sikap sebagai seluruh kecenderungan dan perasaan, kecurigaan dan prasangka,
prapemahaman yang mendetail, ide-ide, rasa takut,ancaman dan keyakinan tentang
suatu hal. Ada empat dimensi sikap dari Thurstone, yaitu:
1.

Pengaruh atau penolakan

2. Penilaian
3. suka a tau tidak suka
4. kepositifan atau kenegatifan terhadap obyek psikologis64

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah
suatu pola prilaku yang cenderung bertindak serta berfikir dan merasa dalam
menghadapi objek, ide-ide, nilai, keadaan mental positif dan negatif yang dipelajari
melalui tanggapan efektiv terhadap kejadian.

64

Mudzakar, Ahmad dan Joko Sutrisno. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Pustaka
Setia. 1995.)
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b. Pengertian Sikap Ilmiah
Menurut Arthur A Carin sikap ilmiah adalah Scientific attitudeis positive or
negative sentiment or mental state, that is learnedand organized through experience
on the affective and conanctive responses of an individual toward some other
individual, object, or event. Artinya sikap adalah keadaan mental positif atau negative
yang di pelajari dan di susun melalui tanggapan afektif dari seeorang terhadap orang
lain, benda atau terhadap kejadian65. Sikap ilmiah dalam pembelajaran Sains sering
dikaitkan dengan sikap terhadap Sains. Keduanya saling berbubungan dan keduanya
mernpengaruhi perbuatan.
Adapun beberapa indikator sikap ilmiah yang diadaptasi dan dikembangkan
dari framework Arthur A Carin antara lain :
1. Ingin tahu
Ingin tahu adakah sikap yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam
dan meluas dari apa yang dipelajari, dilihat, dan didengarnya.
2. Mengutamakan Bukti
Merupakan sikap atau tundakan yang menyimpulkan permasalahan berdasarkan
bukti dan fakta yang ada dilapangan.
3. Bekerja Sama

65

Arthur A Carin, Building a Foundation For Scientific and Technologi Literacy, (Colombus
: Merril Publishing Company , 1997), h 14-17
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Bekerja sama adalah sikap yang selalu berupaya membantu dan meringankan
beban atau masalah yang ada secara bersama dengan anggota yang lainya.
4. Skeptis (tidak mudah menyerah)
Skeptis merupakan sikap tidak percaya apapun terhadapa suatu hal secara
langsung sebelum ada fakta yang membuktikanya.
5. Toleransi
Toleransi adalah sikap saling menghargai perbedaan yang ada.
Ayat Al-Quran lainya yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang
bersikap adalah Dalam Al-Quran Surat An-Nissa ayat 59 berikut ini :

ُِ ُٔي ٍء َف ُزد
ْ ٌَ َتَُاسَعْتُ ْى فِي ش
ْ ل َٔأُٔنِي انَْؤ ْي ِز ِي ُْكُىْ ۖ فَِئ
َ ٍُٕ آيَُُٕا َأطِيعُٕا انهَ َّ ََٔأطِيعُٕا ان َزس
َ يَا َأ ُيَٓا اَنذِي
ٍ تَؤِْٔيهًا
ُ ّس
َح
ْ ك خَ ْي ٌز ََٔأ
َ خ ِز ۚ َٰذِن
ِ ٌ تِانهَ ِّ َٔانْ َيْٕ ِو انْآ
َ ٌُُِٕ كُُْ ُت ْى ُت ْؤي
ْ ِِإنَى انهَ ِّ َٔان َزسُٕلِ إ
Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul(Nya), dan ulil
amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah(Al-Quran) dan Rasulnya(Sunahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”66
Ayat ini menerangkan bahwa setiap orang memiliki pemikiran yang berbedabeda sehingga kita harus memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat dan
mengembalikan permasalahan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita tidak boleh

66

Al-quran terjemahan :CV. Diponegoro, h 87
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mencela pendapat yang berbeda dengan pendapat kita apalagi kita sendiri sebenarnya
tidak mengetahui kebenaran pendapat kita, Dengan adanya toleransi dalam
pembelajaran, terciptanya kualitas pembelajaran yang membangun sifat positif siswa.
Berdasarkan pendapat para ahli sikap ilmiah yang dikembangkan ialah menurut
Arthur A Carin, yang meliputi indikator dan sub indikator sebagai berikut :

No.

1

Tabel 2.3 Indikator dan Sub Indikator Sikap Ilmiah
Sub Indikator
Indikator
Antusias mencari jawaban.
Ingn tahu

2

Mengutamakan
Bukti

3

Bekerja sama

4

Skeptis(tidak
mudah
menyerah)

5

Toleransi

Perhatian pada obyek yang diamati.
Antusias pada proses Sains.
Menanyakan setiap langkah kegiatan
Obyektif atau jujur.
Tidak memanipulasi data.
Tidak berprasangka atau menerka-nerka
Mengambil keputusan sesuai fakta.
Tidak mencampur fakta dengan pendapat
Menghargai pendapat atau temuan orang lain
Mau merubah pendapat jika data kurang
Menerirna saran dari teman
Tidak merasa selalu benar
Menganggap setiap kesirnpulan adalah tentatif
Berpartisipasi aktif dalam kelompok
Melanjutkan meneliti sesudah "penemuanya" hilang
Mengulangi percobaan meskipun berakibat kegagalan.
Melengkapi satu kegiatan meskipun teman kelasnya
selesai lebih awal.
Perhatian terhadap peristiwa sekitar.
Partisipasi pada kegiatan sosial.
Partisipasi pada kegiatan sosial.
Menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

Sumber : Arthur A Carin, Building a Foundation For Scientific and Technologi Literacy, (Colombus
Merril Publishing Company , 1997), h 14-17
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5. Penelitian yang Relavan
Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan antara lain :
a. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Setyaningsih, menyimpulkan bahwa
penerapan Problem Based Learning meningkatkan kemampuan berpikir kritis
peserta didik dari kategori kurang kritis pada pertemuan I menjadi cukup kritis
pada pertemuan II. Peningkatan masing-masing aspek berpikir kritis antara
lain aspek membuat definisi dan klasifikasi masalah dari kategori kurang
sekali menjadi cukup, aspek menilai dan imengolah informasi meningkat dari
kategori kurang menjadi cukup, kemudian aspek merancang solusi masalah
atau membuat kesimpulan meningkat dari kategori kurang menjadi cukup.67
b. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah Purnamaningrum menyatakan bahwa
penerapan PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif biologi.
Peningkatan

kemampuan

berpikir

kreatif

biologi

tersebut

meliputi

kemampuan berpikir lancar (fluency), kemampuan berpikir luwes (flexibility),
keaslian (originality), kemampuan memerinci (elabiration) dan kemampuan
evaluasi (evaluation) melalui hasil tes uraian dan tes wawancara dengan guru
dan siswa.68

67

Ika setianingsih. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dengan Penerapan
Problem Based Learning pada Materi Pokok Pencemaran Lingkungan Kelas X-D Semester II SMA
Negeri 4 Yogyakarta. Yogyakarta : uin sunan kalijaga. 2010
68
Afifah Purnamaningrum. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Melalui Problem
Based Learning (PBL) Pada Pembelajaran Biologi Siswa Kelas X-10 Sma Negeri 3 Surakarta Tahun
Pelajaran 2011/2012 . jurnal pendidikan biologi. Surakarta : universitas sebelas maret.2012

47

c. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu menyimpulkan bahwa pelaksanaan
model pembelajaran Problem Based Learning paling efektif meningkatkan
kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas VII B SMP Negeri 1 Prambanan
Klaten pada pertemuan kedua. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai ratarata post test pada tiap pertemuanya,nilai rata-rata post test 71,28 meningkat
menjadi 76,16 pada pertemuan kedua dengan indikator keberhasilan sebesar
92,30%.69

6. Kerangka Berfikir
Pembelajaran biologi yang berlangsung umumnya dari guru ke siswa
cenderung monoton sehingga mengakibatkan siswa merasa jenuh dan kurang dapat
memahami materi dengan optimal. Penggunaan model pembelajaran tidak variatif
dan tidak melatihkan keterampilan berfikir kritis siswa. Lemahnya keterampilan
berfikir kritis siswa terlihat dalam profil siswa, yang hanya mencapai 60%.
Pembelajaran berpusat pada guru cenderung memaksa siswa untuk menghafal materi
dan tidak melatihkan keterampilan motorik siswa. Dampak dari pembelajaran teacher
center yang dilakukan oleh guru, sikap ilmiah siswa kurang terakomodasi (data pada
saat observasi sikap ilmiah). Salah satu model yang dapat digunakan dalam
membantu siswa aktif dan dituntut berfikir kritis adalah model Problem Based

69

Sri Rahayu. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dengan Penerapan Model
Pembelajaran Problem Based Learning dengan Tema Pencemaran Lingkungan dan Cara
Menanggulanginya di Kelas VII B SMP Negeri 1 Prambanan Klaten Tahun Ajaran 2010/2011”.
Yogyakarta : UNY . 2011
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Learning. Pembelajaran biologi dengan menggunakan model Problem Based
Learning mengutamakan kerjasama kelompok dalam pelaksanaanya serta siswa
dituntut dapat memecahkan masalah. Dimana dalam belajar kelompok akan
meningkatkan munculnya sikap ilmiah siswa dan keterampilan berfikir kritis siswa
tersebut. Model Problem Based Learning ini membuat siswa aktif dalam
mengutamakan pendapat dan menerima pemahaman semakin optimal. Sesuai dengan
indikator sikap ilmiah yang salah satunya adalah bekerjasama serta salah satu
indikator berfikir kritis adalah membimbing pengalaman individual atau kelompok.
Berbagai hal diatas tentunya dapat mempengaruhi sikap ilmiah dan berfikir
kritis, peningkatan dari kedua aspek ini sangat diharapkan tentunya menjadi lebih
baik. Beberapa indikator berfikir kritis yang meliputi aspek kelompok diantaranya
memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan,
memberikan penjelasan lanjut, mengatur strategi dan taktik. Adapun indikator sikap
ialah diantaranya ingin tahu, mengutamakan bukti, bekerja sama, skeptis, toleransi.
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Bagan Kerangka Berfikir
Pembelajaran Biologi Materi Sistem Gerak pada
Manusia

Guru

Penggunaan Model Problem Based Learning Berabntukan Media
Roda Putar

Keterampilan berfikir kritis
(indikator berfikir kritis)

-

Sikap ilmiah
(indikator sikap ilmiah)

-

Memberikan penjelasan
sederhana
Membangun keterampilan
dasar
Menyimpulkan
Memberikan penjelasan lanjut
Mengatur strategi dan taktik

Ingin tahu
Mengutamakan bukti
Kerja sama
Skeptis
Toleransi

Siswa

Hasil Belajar Yang Baik Dan Memiliki Keterampilan Berfikir Kritis
Yang Tinggi Serta Sikap Ilmiah Yang Harus Dimiliki Setiap Siswa
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7. Hipotesis Penelitian
a. Hipotesis penelitian
Terdapat pengaruh Problem Based Learning berbantukan media roda
putar terhadap keterampilan berfikir kritis dan sikap ilmiah siswa kelas XI
SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG pada materi system gerak tahun
Ajaran 2015/2016.
b. Hipotesis Statistik
Hipotesis dalam statistic yaitu : pernyataan statistiktentang parameter populasi
terdapat dua jenis hipotesis dalam penelitian yaitu hipotesis nol (Ho) dan
hipotesis alternatif (Ha). Hipotesis no (Ho) juga disebut hipotesis statistik,
hipotesis nol menyatakan tidak adanya perbedaan antar dua variabel, atau tidak
adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y sedangkan hipotesis alternatif
(Ha) menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y.
1. Ho : µ1 = µ2 : tidak ada pengaruh problem based learning berabantukan
media roda putar terhadap keterampilan berfikri kritis siswa kelas XI pada
materi system gerak SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG
2. Ho : µ3 = µ4 tidak ada pengaruh problem based learning berabantukan
media roda putar terhadap sikap ilmiah siswa kelas XI pada materi system
gerak SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG
3. Ha : µ1 ≠ µ2 : ada pengaruh pengaruh problem based learning
berabantukan media roda putar terhadap keterampilan berfikri kritis siswa
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kelas XI pada materi system gerak SMA AL-AZHAR 3 BANDAR
LAMPUNG
4. Ha : µ3 ≠ µ4 : ada pengaruh pengaruh problem based learning
berabantukan media roda putar terhadap sikap ilmiah siswa kelas XI pada
materi system gerak SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Penelitian dilaksanakan di sekolah SMA Al-Ahzar 3 Bandar Lampung, kelas
yang diteliti adalah kelas X, dan dilaksanakan pada tahun ajaran 2015/2016 semester
ganjil pada materi Sistem Gerak pada Manusia.

B. Metode dan Desain Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah quasi eksperimen. Dalam quasi eksperimen
mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk
mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.70
Quasi eksperimen digunakan karena pada kenyataanya sulit untuk mendapatkan kelas
kontrol. Kelas kontrol tersebut sudah terkondisikan dan tidak bisa dirubah lagi.
Subjek penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok eksperimen dan
kelompok kelas kontrol. Kelompok eksperimen diberi perlakuan khusus (variabel
yang akan diuji) yaitu pembelajaran problem based learning berbantukan media roda
putar, sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan direct instruction, yang dibandingkan
hasilnya dengan perlakuan eksperimen.

70

Sugiono, 2008. Metode Penelitian Admistrasi ( Bandung : Alfabeta)hal 87
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Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian melalui tes akhir (The
Matching Only Postest Control Group Desain).

Desain penelitian ini dapat

digambarkan pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.1
(The Matching Only Postest Control Group Desain)
Eksperimen
X
O1
Kontrol

C

O2

Keterangan :
O1= Tes akhir kelas eksperimen
O2= Tes akhir kelas kontrol
X= Perlakuan pada kelompok kelas eksperimen dengan menggunakan model problem
based learning berbantukan media roda putar
C= Perlakuan pada kelompok kontrol dengan perlakuan model direct instruction.71

C. Variabel Penelitian
Penelititan ini mempunyai dua variabel yang akan penulis teliti yaitu :
1. Variabel bebas (Independent variable) atau variabel X, adalah variabel yang
memberikan pengaruh terhadap variabel lain. Dalam pelaksanaan penelitian
yang menjadi variable X adalah “Pengaruh Problem Based Learning
berabantukan media roda putar.”
2. Variabel terikat (Dependet variable) atau variable Y yaitu yang dipengaruhi
oleh variael bebas. Variable terikat dalam pelaksanaan adalah “ keterampilan
berfikir kritis dan sikap ilmiah”

71

Memen Permata Azmi, Eksperimental Research, (Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan
Indonesia, 2003) h. 10
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D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah Totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau
pengukuran kuantitatif maupun kualitatif karakteristik tertentu dari semua anggota
kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin di pelajari sifat-sifatnya.72 Menurut
arikunto populasi adalah

Keseluruhan objek penelitian.73 Penelitian yang

dilaksanakan di kelas XI IPA SMA Al-Ahzar 3 Bandar Lampung adalah 5 kelas XI
semester genap tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah sebanyak 210 peserta didik
yang terbagi kedalam 5 kelas yakni terdiri dari kelas XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3,
XI IPA 4 dan XI IPA 5 dengan rincian populasi yang disajikan pada tabel 3.2
Tabel 3.2 Populasi Peserta Didik
kelas X SMA Al-Ahzar Bandar Lampung ajaran2015/2016
NO.

KELAS

JUMLAH

1.

XI.IPA 1

17L:23P

2.

XI IPA 2

18L:24P

3.

XI.IPA 3

16L:27P

4.
5.

XI.IPA 4
XI.IPA 5

18L:24P
17L:26P

Jumlah

210

Sumber : Dokumentasi kelas XI SMA Al-Ahzar Bandar Lampung ajaran 2015/2016

72
73

Sudjana, 1996.Metode Statistik . Bandung , Transito,hal 108.
Arikunto, S, Op-Cit,hal 108.
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2. Sampel
Sampel adalah bagian yang diambil dari populasi. Sedangkan Suharsmi
Arikunto berpendapat sampel adalah

sebagian atau wakil dari populasi yang

diambil.74 Teknik sampel yang digunakan adalah Cluster Random Sampling, dimana
data yang digunakan untuk penentuan teknik sampel adalah nilai mid semester siswa
kelas XI IPA. Data mid semester dihitung nilai normalitas dan nilai homogenitasnya,
karena data berdistribusi normal dan homogen. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kelas XI IPA 3, XI IPA 2 yang terdiri dari kelas eksperimen dan
kelas kontrol. Kelas XI IPA 3 berjumlah 43 siswa sebagai kelas kontrol yang
mendapat perlakuan pembelajaran direct instruction. Kelas XI IPA 2 berjumlah 42
siswa yang mendapat kelas eksperimen mendapat perlakuan pembelajaran Problem
Based Learning berbantukan media roda putar.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahapaan kerja. Data perlu
dikelompokan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis, pengelompokan
data disesuaikan dengan karakteristik yang menyertainya. Pengumpulan data adalah
pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang mengenai keterangan sebagian atau
seluruh elemen populasi yang akan menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya :

74

Arikunto, Log-cit
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1. Tes
Teknik pengumpulan data yang dilakuakn berupa tes. Tes yang digunakan
adalah berebentuk multiple choise (PG) sebanyak 40 soal pilihan, tes digunakan
untuk mengukur keterampilan berfikir kritis. Tes ini diberikan pada akhir
pembelajaran ( postest )
2. Observasi
Observasi

digunakan

penelitian

sebagai

metode

pelengkap

untuk

mengumpulkan informasi dengan pengamatan, pencatatan yang berkenaan
dengan

hal-hal

yang

diperlukan

dalam

penelitian

khususnya

tentang

keterlaksanaan model pembelajaran Problem Based Learning berbantukan media
roda putar. Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3. Angket
Angket adalah tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
Dalam penelitian ini digunakan untu memperolah data sikap ilmiah yang dimilki
oleh siswa yang mencaup kedalam beberapa indicator yang telah dikemukakan
oleh Arthur A Carin.

F. Instrumen Penelitian
1. Instrumen Pembelajaran
Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
a. Silabus
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Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturantentang kegiatan
pembelajaran, pengolahan kelas dan penilaian hasil pembelajaran. Silabus
terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, kegiatan pembelajaran,
alokasi waktu, sumber bahan ajar atau alat.75
b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP)

adalah

rencana

yang

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai
satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam
silabus. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan persiapan yang harus
dilakukan guru sebelum mengajar.
2. Instrument pengumpulan data
a. Tes
Instrumen

pengumpulan

data

berupa

tes

dilakukan

setelah

proses

pembelajaran berakhir dengan memberikan tes soal berupa pilihan ganda
sebanyak 40 soal kepada siswa, yang nantinya data tersebut digunakan sebagai
pengukur tingkat keterampilan berfikir kritis siswa.
b. Observasi
Instrumen dilakukan untuk mengukur siswa tersebut seberapa aktif dalam
mengikut proses pembelajaran berlangsung khususnya dengan menggunakan

75

Muhamad J Susilo. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Yogyakarta : Pustaka
Pelajar.2007, h 114
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model problem based learning berbantukan media roda putar. Observasi
dilakukan untuk melihat sikap ilmiah yang tertanan pada siswa tersebut.
c. Angket sikap ilmiah
Angket sikap ilmiah yang merujuk indkator Arthur A Carin, digunakan
untuk mengetahui sikap ilmiah pada siswa kelas XI IPA dengan memberikan
pertanyaan dan pertanyaan yang mengehendaki responden untuk memberikan
jawaban

G. Uji Coba Instrumen Pengumpulan Data
Uji coba instrument tersebut bertujuan untuk mengukur validitas, tingkat
kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas.
1. Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat pada
kesahihan suatu instrument. Mengetahui validitas terhadap instrument pengumpulan
data yang digunakan untuk menjaring data perlu dilakukan uji validitas.76 Rumus
yang digunakan ialah :

rxy= N ∑ XY – ( ∑ X ) ( ∑ Y )

√(N ∑ x2- (∑ X)2) (N ∑r2- (∑Y)2)

Keterangan :
rxy
: koefisien korelasi skor butir dengan dan skor soal
X
: Jumlah Sampel
Y
: Skor total
76

Muhamad Joko S, Desain Eksperimen dan Pengolahan Data Penelitian : Yogyakarta :
LP21. 2005, h 121
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Nilai rxy dibandingkan dengan koefisien korelasi tabel rtabel=r(a, n-2) jika
rxy ≥ rtabel. Maka instrument valid.
Setelah tes diujikan kepada siswa yang berada diluar sampel diuji instrument
melalui tes validitas soal.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas menunjukan bahwa instrument yang sudah dapat dipercaya,
menghasilkan data yang dapat dipercaya. Apabila data yang dihasilkan memang
benar sudah dapat dipercaya, data dapat diandalkan sesuai denagn kenyataanya,
sehingga berapa kalipun diambil, tetap akan sama. Reliabilitas instrument penelitian
adalah suatu alat yang memberikan hasil yang tetap sama.77
Mengetahui reliabilitas instrument dengan bentuk objektif Multi Choice, dan dihitung
dengan menggunakanmetode Kader Rhicardson yaitu dengan menggunakan rumus
KR-20 :

r11 = ( n ) (1- ∑ si2)
n-1

∑st2

Keterangan :
r11
: Indeks reliabilitas
n
: banyak nya butir instrument
2
si
: variansi butir ke-i i= 1,2… n
st 2
: variansi skor-skor yang diperoleh subjek iji coba

77

Rostina sundayana, Statistika Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta. 2014. H 69
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Tabel 3.3 Kriteria Reabilitas
Reabilitas (r11)
0,81-1,00
0,71-0,90
0,41-0,70
0,21-0,40
0,00-0,20

Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Sumber : Sugiono, Metode Penelitian dan Kualitatif, Bandung : Alfabeta. 2013,h 131

3. Tingkat Kesukaran
Soal yang dikatakan baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak
terlalu sukar. Karena semakin mudah soal, semakin besar pula bilangan indeksnya.
Semakin indeksnya tinggi menunjukan soal semakin mudah, tetap disebut indeks
kesukaran. Rumus untuk mengukur indeks kesukaran adalah78 :
P=B
JS
Keterangan :
P
: Indeks kesukaran
B
: jumlah peserta didik yang menjawab soal tes dengan benar
JS
: jumlah seluruh peserta didik peserta tes
Tabel 3.4 Tingkat Kesukaran
Proportion Correct (P)

Kategori Soal

P 0,71-1,00

Mudah

P 0,31-0,71

Sedang

P 0,00-0,30

Sukar

Sumber : Suharmi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara 2013,h 225

78

Ibid hal 75
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Perhitungan uji tingkat kesukaran setiap butir soal dihitung. Besar tingkat
kesukaran soal berkisar antara 0,00 sampai 0,100 yang dapat diklarifikasikan kedalam
tiga kategori, sesuai dengan yang tercantum pada tebel 3.4. hasil uji coba tingkat
kesukaran butir soal materi system gerak pada manusia dan butir soal pada angket
sikap ilmiahdapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

No

Keterangan

1
2

Mudah
Sedang

3

Sukar

No
1
2
3

Tabel 3.5
Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal
No Butir Soal
10,14,17,24,30,37,38
1,3,4,5,6,7,8,11,12,13,15,16,19,20,21,22,25,26,27,29,31,32
,34,35,36,39,40
2,9,18,23,28,33

Tabel 3.6
Tabel Tingkat Kesukaran Butir Angket
Keterangan
No Butir Soal
Mudah
16,20,29,32,33,34,35,36,37,38,39
Sedang
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,
26,27,28,30,31,40
Sukar
7

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal yang digunakan
untuk soal posttest dan sngket sikap ilmiah adalah butir soal dalam kategori mudah
sedang dan sukar, dapat dilihat dilampiran.
4. Daya Pembeda
Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara
peserta didik yang memilki kemampuan tinggi dengan peserta didik yang
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berkemampuan rendah. Adapun untuk menentukan daya pembeda adalah sebagai
berikut79:
DB = BA – BB = PA - PB
JA JB
Keterangan :
DB
: Indeks daya pembeda
JB
: Jumlah peserta tes bawah
JA
: Jumlah peserta tes bawah
BA
: Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas
BB
: Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok bawah
PA= BA : Proposri peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar
JA
PB =BB : Proposri peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan
JB
benar
Tabel 3.7 Daya Pembeda
Kriteria

Daya Pembeda

Koefisien

Kepurusan

Bertanda negatif

Jelek sekali

< 0,21

Jelek

0,21-0,40

Cukup

0,41-0,70

Baik

0,71-1,00

Baik sekali

Sumber : Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
2009,h 389

Perhitungan uji daya pembeda setiap butir soal dihitung. Besar tingkat daya
beda soal berkisar antara 0,00 sampai 0,100 yang dapat diklarifikasikan kedalam
lima kategori, sesuai dengan yang tercantum pada tebel 3.7. Hasil uji coba daya
pembeda butir soal materi sistem gerak pada manusia dan butir soal pada angket
sikap ilmiah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

79

Ibid h 78
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No

Tabel 3.8
Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal
Keterangan
No Butir Soal

1

Jelek Sekali

3,4,12,15,20,24,35,39

2

Jelek

1,2,10,22,23,27,30,33

3

Cukup

5,9,11,13,25,40

4

Baik

14,16,17,18,19,26,28,29,31,31,34,37,38

5

Baik Sekali

3,6,21,36

No
1
2
3
4
5

Tabel 3.9
Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal Angket
Keterangan
No Butir Soal
Jelek Sekali
2,3,4,7,12,14,15,18,21,26,36,39
Jelek
8,19,27,28,30,31,32,33,34
Cukup
9,11,13
Baik
5,6,10,16,17,20,22,23,24,25,29,38
Baik Sekali
1,35,37,40
Berdasarkan hasil perhitungan uji daya pembeda butir soal yang akan

digunakan untuk posttest dan angket sikap ilmiah mencakupsemua kriteria.

5. Analisis Pengecoh ( Distractor )
Menganalisis

fungsi

pengecoh

(distractor)

dikenal

dengan

istilah

menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda.
Pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya testee yang memilih pilihan
jawaban butir soal atau yang tidak memilih pilihan manapun. Dari pola penyebaran
jawaban butir soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi dengan baik atau
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tidak. Suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit
dipilih oleh 5 % pengikut tes. Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh tastee
berarti pengecoh itu jelek.
Cara untuk melakukan analisis pengecoh dapat diperlakukan dengan tiga cara yaitu:
a. Diterima, karena sudah baik
b. Ditolak, karena tidak baik
c. Ditulis kembali, karena kurang baik80
Sebuah pengecoh dikatakan berfungsi baik jika paling sedikit dipilih oleh 5%
pengikut tes. Indeks pengecoh dapat dihitung dengan rumus :81
P
IP =

X 100%
(N-B) (n-1)

Keterangan :
IP
= Indeks pengecoh / Distractor
P
= Banyaknya siswa yang memiliki pengecoh tertentu
N
= Banyaknyaseluruh peserta tes
B
= Banyaknya peserta tes yang menjawab benar suatu butir soal
N
= Banyaknya alternative jawaban
Klarifikasi pengecoh berdasarkan Indeks Pengecoh yaitu :
Tabel 3.10
Klarifikasi Analisis Pengecoh
Indeks Pengecoh
Keterangan
76 % atau 125%
Sangat baik
51%-75% atau 126%-150%
Baik
26%-50% atau 152%-175%
Kurang baik
Lebih dari 200%
Buruk

80

Daryanto, Evaluasi Pendidikan. Jakarta : rineka cipta, 2012. H 192-193
Muslim “ Bahan Ajar Analisis Instrument” (on-Line). Tersedia di
http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._FISIKA. ( 19 november 2016)
81
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No
Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Tabel 3.11
Hasil Analisis Pengecoh Soal
Alternatif Jawaban
A
Kunci Jawaban
Kurang Baik
Sangat Baik
Kunci Jawaban
Sangat Baik
Sangat Baik
Kunci Jawaban
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Kunci Jawaban
Kunci Jawaban
Kunci Jawaban
Sangat Baik
Sanagt Baik
Kurang Baik
Kunci Jawaban
Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Kunci Jawaban
Sanagt Baik
Kunci Jawaban
Kurang Baik
Kunci Jawaban
Kunci Jawaban
Kunci Jawaban
Baik
Kunci Jawaban
Kurang Baik
Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Buruk

B
Kurang Baik
Kunci Jawaban
Kunci Jawaban
Kurang Bai
Kurang Baik
Kunci Jawaban
Kurang Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Kunci Jawaban
Sangat Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Sangat Baik
Buruk
Kurang Baik
Kurang Baik
Kunci Jawaban
Kurangbaik
Kurang Baik
Kurang Baik
Kunci Jawaban
Kurang Baik
Baik
Sanagt Baik
Kunci Jawaban
Kurang Baik
Kurang Baik
Buruk
Kunci Jawaban
Kurang Baik
Kunci Jawaban
Buruk
Kurang Baik
Sangat Baik
Kurang Baik

C
Buruk
Sangat Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Sangat Baik
Kunci Jawaban
Sangat Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Kunci Jawaban
Sangat Baik
Kurang Baik
Baik
Sangat Baik
Kunci Jawaban
Kurang Baik
Kurang Baik
Kunci Jawaban
Kurang Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Kunci Jawaban
Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Kunci Jawaban
Kunci Jawaban
Kurang Baik
Kunci Jawaban

D
Kurang Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Kurangbaik
Kunci Jawaban
Kurang Baik
Kurang Baik
Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Kunci Jawaban
Kurang Baik
Buruk
Kurang Baik
Sangat Baik
Kunci Jawaban
Kurang Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sanagt Baik
Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Kunci Jawaban
Kurang Baik

E
Kurang Baik
Kurang Baik
Sanagt Baik
Sanagt Baik
Kurang Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Kunci Jawaban
Sangat Baik
Kunci Jawaban
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sanagt Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sanagt Baik
Sanagt Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
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No
Soal
37
38
39
40

A
Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Kunci Jawaban

B
Kunci Jawaban
Kurang Baik
Kunci Jawaban
Kurang Baik

Alternatif Jawaban
C
Sangat Baik
Kunci Jawaban
Sangat Baik
Kurang Baik

D
Kurang Baik
Kurang Baik
Buruk
Sangat Baik

E
Sangat Baik
Sangat Baik
Kurang Baik
Sangat Baik

H. Tekhnik Analisi Data
Setelah melakukan uji coba instrument, selanjutnya dilakukan penelitian
untuk memperoleh data yang diharapakan. Data yang diperoleh melalui instrument
penelitian kemudian diolah dan dianalisis dengan maksud agar hasilnya dapat
menjawab pertanyaan peneliti dan menguji hipotesis.
1. Uji Prasyarat
a. Uji Normalitas
Untuk melakukan pengujian hipotesis, digunakan rumus statistik yang hanya
berlaku jika data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Hal ini untuk
menghindari kesalahan dalam penarikan kesimpulan akibat penggunaan rumus
statistik yang tidak sesuai. Uji normalitas adalah pengujian normal tidaknya sebaran
data yang akan dianalisis. Uji kenormalan yang dilakukan adalah Uji Liliefors.82 Uji
normalitas dengan langkah-langkah sebagai berikut :
5. Mengurutkan data sampel dari kecil ke besar
6. Menentukan nilai Zi dari tiap-tiap data dengan rumus:
xi-x
Zi=
82

Sudjana, Metode Statisk,(Bandung : Tarsito 2001), hal 446
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S
Keterangan :
S
: Simpangan Baku dan tunggal
Xi
: Data tunggal
X
: Rata-rata dat tunggal

Adapun kriteria untuk uji normalitasnya adalah :
Jika harga Lh < harga Lt maka data berdistribusi normal
Jika harga Lh > harga Lt maka data tidak berdistribusi normal
b. Uji Homogenitas
Uji kesamaan dua varian dilakukan untuk mengetahui apakah data ini
mempunyai varian yang sama atau mempunyai varian yang berbeda.
Rumus hipotesisnya83 adalah :
Ho : ϭ 12 = ϭ 22 ( kedua sampel memiliki varian yang sama )
Ha : ϭ 12 ≠ ϭ 22 (kedua sampel memiliki varian yang berbeda )
Statistik uji yang digunakan adalah :
𝐹=

𝑆12
S22

Dimana : S2 =

𝑛 ∑𝑋 2 ∑𝑥 2
𝑛 (𝑛−1)

Keterangan :
F
𝑆12
S22

: Homogenitas
: Varian Terbesar
: Varian terkecil
Adapun kriteria untuk uji homogenitas ini adalah :
83

Budiono, Statistik untuk penelitian ,( Surakarta : UNS Press, 2013), hal 170.
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Ho diterima jika Fh < FtHo = data memilki varian homogen
Ho ditolak jika Fh > FtHo = data tidak memilki varian homogen
2. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis menggunakan uji T independen dengan persamaan
Mx - My
t=
∑𝑥 2 +∑𝑦 2
1
)(𝑁
𝑥 + 𝑁𝑌 −2
𝑥

(𝑁

1

+𝑁 )
𝑦

Keterangan :
M

: Nilai rata-rata perkelompok

N

: Banyaknya subjek

X

: Deviasi setiap nilai Y2 dan X1

Y

: Deviasi setiap nilai Y2 dari mean X1

Adapun criteria pengujianya adalah :
Ho = ditolak , jika thitung < ttabel
H1 = diterima jika thitung > ttabel dengan a = 0,05 ( 5%)
Penggunaan uji t indenpenden untuk menguji hipotesis dikarenakan peneliti
hanya ingin mengetahui pengaruh model Problem Based Learning berbantukan
media roda putar terhadap keterampilan berfikir kritis. Pengaruh model Problem
Based Learning berabantukan media roda putar terhadap sikap limiah.
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I. Alur Penelitian
Adapun alur penelitian dapat dilihat pada bagan dibawah ini:
Studi Pendahuluan

Izin Ke Sekolah

Penyusunan Proposal

Seminar Proosal

RPP, LDS,
Instrument

Penyusunan Perangkat

Uji Coba Instrumen

Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan Penelitian

Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol

Perlakuan pembelajaran
menggunakana model problem
based learning berbantukan media
roda Putar

Pembelajaran Menggunakan
Model Pembelajaran Direct
Instruction

Tes Akhir

Pengumpulan Data

Pengolahan Data

Kesimpulan
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian yang telah dilakukan berupa data kuantitatif. Data yang
digunakan dalam penelitian yaitu tes berupa nilai posttest dan nilai angket. Nilai
posttest digunakan untuk mengetahui keterampilan berfikir kritis, sedangkan nilai
angket digunakan untuk mengetahui sikap ilmiah peserta didik. Data penelitian ini
disajikan dalam bentuk uraian dan tabel yang dideskripsikan secara rinci dibawah
ini.
1. Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Keterampilan Berfikir Kritis
Pengujian uji normalitas dan homogenitas data posttest keterampilan
berfikir kritis pada materi sistem gerak baik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Untuk menguji normalitas kedua tersebut, digunakan rumus Uji Liliefors, sedangkan
untuk menguji homogenitas menggunakan Uji Fisher. Berikut adalah hasil yang
diperoleh dari perhitungan tersebut.
Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Dan Homogenitas Keterampilan Berfikir Krtis
Kelas
Karakteristik
Hasil
Interpretasi
Eksperimen
Kontrol
Lhitung
0,049
0,123
Berdistribusi
Lhitung < L Tabel
Normal
Ltabel
0,149
0,149
Fhitung
1,338
Fhitung <Ftabel
Homogen
Ftabel
1,757
Taraf
Signifikan
5%(0,05)
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Ketentuan pengujian normalitas, yaitu jika Lhitung < Ltabel maka dinyatakan
bahwa data berdistribusi normal. Berdasarkan data diperoleh hasil uji normalitas
untuk Lhitung kelas eksperimen = 0,049 dan Lhitung kelas kontrol = 0, 123. Dengan
demikian kelas eksperimen dan kelas kontrol dinyatakan berdistribusi normal karena
Lhitung < Ltabel yaitu 0,049 < 0,886 dan 0,123 < 0,886.
Seperti halnya ketentuan uji normalitas, uji homogenitas juga memiliki
ketentuan untuk mengambil keputusan, yaitu jika Fhitung < Ftabel maka data tersebut
dinyatakan homogen. Hasil uji homogenitas berdasarkan data yang diperoleh yaitu
untuk Fhitung = 1.338 dan Ftabel = 1,757 pada taraf nyata 5% (0,05), dapat dinyatakn
bahwa data tersebut homogeny karena Fhitung < Ftabel yaitu 1,338 < 1,757.
2. Uji Hipotesis Keterampilan Berfikir kritis
Setelah uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas terpenuhi,
analisis perhitungan statistic dapat dilanjutkan

pengujian hipotesis dengan

menggunakan rumus uji-t. cara menentukan hipotesis diterima atau ditolak yaitu jika
thitung > ttabel maka H1 diterima dan H0 ditolak,begitupula sebaliknya.
Sebagaimana hasil perhitungan yang terdapat pada lampiran. Dari perhitungan
tersebut didapatkan hasil thitung = 34,7 sedangkan ttabel = 1,98 dengan db 100. Dengan
demikian diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 34,7 > 1,98 yang berarti H1 diterima dan
H0 ditolak. hal tersebut menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan penggunaan
model Problem Based Learning berbantukan media roda putar terhadap keterampilan
berfikir kritis.
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3. Uji normalitas dan homogenitas angket sikap ilmiah
Uji normalitas dan homogenitas data angket sikap ilmiah siswa, baik pada
kelas eksperimen dan kelas control dapat dilihat pada tabel dibawah ini
Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Dan Homogenitas Angket Sikap Ilmiah
Karakteristik
L Hitung
Ltabel
Fhitung
Ftabel
Taraf
Signifikan

Kelas
Eksperimen
Kontrol
0,134
0,149
0,150
0,150
1,408
1,757

Hasil

Interpretasi

Lhitung < Ltabel

Berdistribusi
Normal

Fhitung<Ftabel

Homogen

5% (0,05)

Berdasarlan data diperoleh hasil uji normalitas untuk Lhitung kelas eksperimen
= 0,134 dan Lhitung kelas control = 0,149 . dengan demikina kelas eksperimen dan
kelas control dinyatakan berdistribusi normal karena Lhitung < Ltabel yaitu 0,134 <
0,886 dan 0,149 < 0,886. Hasil uji homogenitas berdasarkan tabel diatas yaitu Fhitung
= 1,408 dan Ftabel = 1,757 pada taraf nyata 5% (0,05), maka dapat dinyatakan bahwa
data tersebut homogeny karena Fhitung < FTabel yaitu 1,408 < 1,757.
4. Uji Hipotesis Sikap Ilmiah
Setelah data sikap ilmiah dinyatakan normal dan homogen, dapat dilakukan
penganalisisan data yang digunakan untuk menguji hipotesis. Pengujian hipotesisi
menggunakan uji kesamaan dua rata-rata, rumus statistic yang digunakan adalah
rumus t-tes yang hasilnya terlampir pada lampiran.
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, didapatkan hasil thitung = 15,5
sedangkan ttabel = 1,98 dengandb 100. Dengan demikian diketahui bahwa thitung > ttabel
yaitu 15,5 > 1,98 yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Hal tersebut menunjukan
bahwa terdapat pengaruh signifikan penggunaan model problem based learning
berbantukan media roda putar terhadap sikap ilmiah siswa.

B. Pembahasan
Pendidikan yang mampu mendukung manusia dalam persaingan global adalah
pendidikan yang mengembangkan potensi siswa. Pengembangan potensi siswa tidak
terlepas dari proses pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan atau
kemampuan berpikir siswa.
Kualitas pembelajaran diperlukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan guru
dalam merancang pembelajaran terutama upaya untuk memecahkan masalah
mengenai kesulitan-kesulitan siswa dalam menerima transfer ilmu dari guru. Siswa
dilatih secara mandiri dapat meyelesaikan atau memecahkan masalah dalam
pembelajaran. Dalam proses pembelajaran

siswa secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya
dan masyarakat.
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Penelitian ini merupakan penelitian jenis quasi eksperimen tipe (The
Matching Only Postest Control Group Desain).yang bersifat menguji suatu teori di
lapangan. Penelitian ini mengujikan pengaruh model Problem Based Learning
berbantukan media roda putar terhadap keterampilan berfikir kritis dan sikap ilmiah
siswa pada mata pelajaran sistem gerak di kelas XI IPA SMA AL-AHZAR Bandar
Lampung. Penelitian dilakukan dikelas XI IPA 2 yang berjumlah 35 siswa dan XI
IPA 3 berjumlah 35 siswa. Variabel dalam penelitian ini yaitu Problem Based
Learning sebagai variabel bebas, dan keterampilan berfikir kritis dan sikap ilmiah
siswa sebagai variabel terikat. Pada penelitian ini terdapat kelompok eksperimen dan
kontrol. Kelompok eksperimen yaitu kelas XI IPA 2 diberi perlakuan menggunakan
Problem Based Learning berbantukan media roda putar sedangkan kelompok kontrol
yaitu kelas XI IPA 3 model pembelajaran direct instruction.
Pemberian perlakuan pada kedua kelompok tersebut dimaksudkan untuk
melihat pengaruh yang ditimbulkan terhadap keterampilan berfikir kritis dan sikap
ilmiah siswa pada mata pelajaran sistem gerak. Data yang diperoleh dalam penelitian
ini berupa data tentang keterampilan berfikir kritis dan sikap ilmiah siswa pada mata
pelajaran sistem gerak yang diperoleh melalui post-test (tes akhir) pada masingmasing kelompok. post-test dilakukan dengan cara memberikan soal berupa pilihan
ganda untuk berfikir kritis sebanyak 30 soal dan angket skala sikap untuk mengetahui
sikap ilmiah siswa yang terdiri dari 36 pertanyaan sesuai indikator yang telah
ditentukan. Hasil tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan pedoman dan rumus
statistik tertentu.

75

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui rata-rata nilai akhir siswa kelas
eksperimen berbeda dengan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen dalam proses
pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning berbantukan media roda
putar diperoleh nilai lebih besar dibandingkan pada kelas kontrol yang menggunakan
direct intuction. Hal ini menunjukan bahwa pembelajaran menggunakan model
Problem Based Learning berbantukan media roda putar memberikan pengaruh yang
terhadap keterampilan berfikir kritis siswa. Hal tersebut sesuai dengan penelitian
yang telah dilakukan oleh Fertika Dwi Yospita bahwa model Problem Based
Learning dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa kelas VII E SMP N 26
Bandar Lampung pada pokok bahasan pengelolaan lingkungan secara signifikan.84
Penelitian yang sama telah dilakukan oleh Afandi bahwa pembeljaran dengan
menggunakan odel Problem Based Learning secara signifikan lebih baik dalam
meningkatkan prestasi belajar kogniti, afektif dan peikomotorik. Temuan ini dinilai
sebagai salah satu kewajaran engingat salah satu keunggulan yang dimiliki oleh
model tersebut adalah adanya masalah konstekstual yang sifatnya tidak terstruktur
yang menjadikan model ini mampu menstimulus lebih bagi perkembangan siswa.85
penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh sadia yang
mengungkapkan bahwa proses pembelajaran yang diawali dengan penyajian masalah
84

Fertika Dwi Yospita, “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning(Pbl)
Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa kelas VII E SMP N 26 Bandar Lampung Pokok bahasan
pengelolaan lingkungan”. (jurnal pendidikan biologi UNILA, 2013, h 7)
85
Afandi, dkk. Pembelajaran Biologi Menggunakan Pendekatan Metakognitif Melelui Model
Reciprocal Learning Dan Problem Based Learning Ditinjau Dari Kemandirian Belajar Dan
Kemampuan Berfikir Kritis Mahasiswa.(jurnal inkuiri: ISSN: 2252-7893, Vol 1No 2, 2012(hal 8992)(http://jurnal.pasca.uns.ac.id)
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dan dilanjutkan dengan analisis masalah dalam kelompok-kelompok kecil sampai
pada penemuan konsep, ataupun prinsip untuk memecahkan masalah merupakan
wahana yang sangat baik dala meningkatkan prestasi belajar.86 Lanjut lagi penelitian
yang telah dilakukan runi memperkuat dengan mengungkapkan bahwa beberapa hal
yang menjadikan pebelajaran dengan menggunakan model problem based learning
penting dalam pembentukan sikap dan aktivitas belajar antara lain: keterlibatan dalam
keseluruhan proses pembelajaran, investigasi yang mencakup eksplorasi dan
distribusi informasi, performasni yaitu menyajikan temuan dan diskussi. Jadi
pembelajaran dengan model problem based learning harus dipertimbangkansebagai
wahana untuk meningkatkan sikap dan aktifitas belajar.87
Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan
kurikulum dan sistem penyampaian pelajaran yang sadar akan kebutuhan untuk
mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, dan juga membantu siswa
mendapatkan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan Variabel kunci dari
PBL adalah masalah dan informasi yang diperoleh. Jadi, model Problem Based
Learning menggunakan masalah kontekstual untuk memberikan rangsangankepada
siswa agar menimbulkan rasa ingin tahu siswa, sehingga siswa lebih termotivasi
untuk mencari informasi sebagai pemecahan terhadap masalah tersebut.Proses
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Sadia. Pengembangan kemampuan berfikir formal siswa SMA melalui penerapan model
pembelajran problem based learning san cycle learning dala pembelajaran fisika. Pendidikan dan
pengajaran. UNDHIKSA, 1(1): 1-20, 2007
87
Runi. Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Mata Pelajaran Sains
Konsep Pencemaran Lingkungan Di Kelas VII SMP Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah. Tesis,
Program Pasca Sarjana UPI Bandung. ( Unpublished), 2005
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pencarian informasi dalam rangka memecahkan masalah inilah yang nantinya akan
membantu

siswa

dalam

membangun

pengetahuannya

sekaligus

dapat

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Problem Based Learning dapat
membantu siswa dalam membuat keputusan terbaik dari proses berpikir kritis untuk
menyelesaikan serangkaian masalah yang dihadapi siswa selama proses pembelajaran
dan menemukan keterkaitan masalah yang telah dipecahkan dengan konsep materi
yang harus mereka kuasai.88
Nilai rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol jika dibandingkan dengan
tabel 1 (satu) yang terdapat didalam pembahasan dilatar belakang menujujkan bahwa
taraf nilai berfikir kritis siswa masih sangat kecil dan belum mencapai nilai rata-rata
yang diharapkan. 40,00% sudah mencapai ketuntasan dan 60,00% belum mencapai
ketuntasan. Adapun jumlah persentasi nilai pada kelas eksperimen (XI IPA 2) dengan
menggunakan model Problem Based Learning berbantukan media roda putar dari 35
siswa terdapat 31 siswa yang telah mencapai ketuntasan minimal (KKM) atau sebesar
86% dan 4 siswa yang belum mencapai nilai KKM atau sebesar 14%. Sedangkan
pada pesentasi nilai kelas kontrol XI IPA 3 dengan menggunakna direct instruction
dari 35 siswa terdapat 14 siswa mencapai kriteria ketuntasan (KKM) atau sebesar

88

Risa hartati, Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Melalui Implementasi Model
Problem Based Learning (Pbl)Pada Pembelajaran Ipa Terpadu Siswa Smp. ISBN: 978-602-19655-80, Prosiding Simposium Nasional Inovasi dan Pembelajaran Sains 2015 (SNIPS 2015) 8 dan 9 Juni
2015, Bandung, Indonesia
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41,85% dan 21 siswa lainya belum mampu mencapai kriteria ketuntasan atau sebesar
58,15% .
Berdasarkan penjelasan tersebut, penggunaan model Problem Based Learning
berbantukan media roda putar pada kelas eksperimen memberikan pengaruh yang
terhadap keterampilan berfikir kritis siswa dibandingkan pada kelas kontrol yang
menggunakan model direct instruction pada proses pembelajaran. Hal tersebut sama
dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Susanto dalam Probem Based
Learning, siswa akan memiliki pengalaman memecahkan masalah yang dapat
menumbuhkan beberapa kompetensi dari dalam diri siswa. Pemecahan masalah dapat
memunculkan kemampuan berpikir kritisnya dalam menyelesaikan persoalan
kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.89
Peningkatan keterampilan berfikir kritis pada kelas ekperimen dikarenakan
menggunakan model Problem Based Learning berbantukan media roda putar, yang
mana siswa berperan aktif dalam memilih permasalahan yang telah disediakan dan
permasalahan tersebut berupa wacana. Dalam proses pembelajaran beralngsung siswa
dibentuk dalam 5 kelompok kemudian guru memilih salah satu perwakilan siswa
untuk memutar roda putar tersebut dan kemudian memecahkan permasalahan tersebut
dengan mendiskusikan bersama teman kelompoknya, setelah mendapatkan jawaban,
salah satu dari kelompoknya mempersentasikan hasil jawaban tersebut. Dalam situasi
89

Ahmad, Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar.( Jakarta: Kencana

Prenada Media Group. 2013.) h 121
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seperti ini guru hanya berperan sebagi pengamat artinya guru tidak berperan penting
dalam pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan sistem gerak pada manusia.
Sehingga siswa dituntut aktif dalam pemecahan suatu permasalahan.
Pemecahan masalah dianggap sebagai tujuan, untuk mencapainya dibutuhkan
suatu kemampuan berpikir sebagai „alat‟ yang bekerja untuk mencapai tujuan
tersebut. Salah satu alat tersebut adalah kemampuan berpikir kritis yang erat
kaitannya dengan kegiatan ilmiah seperti mengkaji dan menganalisis suatu
pengetahuan. Sehubungan dengan Problem Based Learning, penelitian yang sudah
dilakukan oleh Nadiah Wulandari, yang berjudul Pengaruh Problem Based Learning
Dan Kemampuan Berpikir Kritis Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa. Mengatakan
bahwa kemampuan berfikir kritis sangat dibutuhkan dalam proses pemecahan
masalah atau dalam penyelesaian masalah dan Problem Based Learning merupakan
sarana yang memicu proses berfikir kritis yang harus dimilki siswa.

90

Llingkungan

atau suasana kela problem based learning memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mengembangkan kamampuanya untuk menyesuaikan diri dan

mengubah

metode atau cara kedalam situasi dan mengubah suatu metode atau cara kedalam
situasi baru yang cocok. Kelas dengan menggunakan problem based learning secara
khusus mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk belajar proses matematik
yang berkaitan dengan komunikasi, representasi, pemodelan, dan penalaran. Dalam
menyelesaikan masalah membutuhkan pembelajar yang berfikir kritis, analisis,
90

Nadiah Wulandari, Pengaruh Problem Based Learning Dan Kemampuan Berpikir Kriti
Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa. Jambi:Tekno Pedagogy,2011( jurnal technology pedagogy vol.1
Maret 2001)
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menggunakan kognitif, reflektif dan mengambil keputusan. Kemampuan berfikir
analitis yang dikembangkan akan membantu siswa mencapai prestasi belajar
maksimal.91
Berbeda dengan kelas ekperimen, kelas kontrol yang menggunakan model
direct instruction dimana guru menyiapkan siswa dalam proses belajar, guru
mendemonstrasikan pengetahuan sesuai materi yang akan dibahas, guru membimbing
siswa untuk memulai proses belajar mengajar serta memberi penilaian kepada siswa
seadangkan siswa tidak berperan aktif dan hanya mendengarkan serta melakukan apa
yang diinstruksikan oleh guru. Sehingga keterampilan berfikir kritis siswa pada kelas
kontrol lebih kecil dibandingkan pada kelas eksperimen karena model direct
inctruction tidak mengharuskan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran
berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ibrahim dan
Nur mengatakan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah dikembangkan untuk
membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan
keterampilan intelektual.92
Salah satu faktor penyebabnya adalah di dalam Problem Based Learning
siswa digali kemampuan berpikirnya melalui mencari masalah, menganalisis
masalah, mempresentasikan dan menyajikan produk hasil. Dengan demikian jelas
terlihat perbedaan antar kelas ekperimen dan kelas kontrol baik dari segi penggunaan
91

Median Agus Priadi, dkk. Pembelajaran Biologi Menggunakan Problem Based Learning
Melalui Metode Eksperimen Laboratorium Dan Lapangan Ditinjau Dari Keberagaman Kemampuan
Berfikir Analitis Dan Sikap Peduli Lingkungan. Jurnal Inkuiri: ISSN:2252-7893, Vol 1, No 3, (hal
217-226)(http;//jurnal.pasca.uns.ac.id)
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Trianto, Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2010, h 69
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model maupun keaktifan siswa tersebut. Dalam kelas esperimen siswa dituntut untuk
berperan aktif dalam kegiatan belajar berlangsung. Salah satu keunggulan dari model
Problem Based Learning ialah Siswa didorong untuk memiliki kemampuan
memecahkan masalah dalam situasi nyata, Siswa memiliki kemampuan membangun
pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar, Terjadi aktivitas ilmiah pada siswa
melalui kerja kelompok, Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi
ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. Inilah yang
menyebabkan kelas esperimen lebih aktif dibandingkan dengan kelas kontrol.
Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Imran ayat 190-191 yang berbunyi :

ٌ
َ ٍُٔ يَ ْذ ُكز
َ ٱنَذِي

ة
ِ َٰت نِؤُٔ۟نِى ٱنَْؤنْث
ٍۢ لءَا َٰي
َ ِم َٔٱن ََُٓار
ِ ف ٱنَ ْي
ِ ض َٔٱخْ ِتَٰه
ِ ْت َٔٱنَْؤر
ِ َٰٕ ًَٰ ّس
َ ق ٱن
ِ خ ْه
َ ٌ فِى
َِ

طهًۭا
ِ خهَقْتَ َْٰذَا َٰت
َ ت َٔٱنَْؤرْضِ رَ َتَُا يَا
ِ َٰٕ ًَّٰس
َ ق ٱن
ِ خ ْه
َ ٌ فِى
َ ُٔجُُٕ ِتِٓ ْى َٔيَتَ َف َكز
ُ ٰعهَى
َ َٔ ٱنهَ َّ قِ َٰيًًۭا َٔ ُقعُٕدًۭا
ب ٱنَُا ِر
َ عذَا
َ ك فَقَُِا
َ َُ َٰسُثْح
Artinya :
Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan
siang, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu)
orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan
berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya
berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia;
Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.” (QS. Ali-„Imran: 190-191)
penjelasan bahwa dengan demikian bahwa sesungguhnya manusia dituntut untuk
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berfikir dalam proses penciptaan langit dan bumi, dalam arti disini bahwa siswa harus
dituntut berperan aktif dalam proses pembelajaran.
Pada kelas kontrol yang menggunakan model direct instruction, siswa kurang
aktif baik dalam menjawab pertanyaan, memutuskan suatu tindakan, mengajukan
pertanyaan kepada guru dan berinteraksi dengan orang lain masih sangat rendah.
Sehingga siswa kurang memahami materi yang telah disampaikan dan mengakibatkan
rendahnya keterampilan berfikir kritis yang dimiliki oleh siswa tersebut. Banyak
siswa yang tidak fokus pada saat guru menjelaskan materi pembelajaran, pada saat
guru bertanya kembali mengenai materi yang sudah disampaikan masih banyak
siswa yang tidak menjawab dan hanya diam saja ketika ditanya. Sesuai dengan
penelitian sebelumnya bahwa siswa yang pembelajaranya menggunakan model direct
instruction kurang aktif dibandingkan dengan siswa yang menggunakan model
pembelajran Problem Based Learning berbantukan media roda putar. Selain
keterampilan berfikir kritis, peneliti juga menilai sikap ilmiah yang dimiliki oleh
siswa. dengan merujuk indikator sikap ilmiah yang dikembangkan oleh Arthur A
Carin yaitu: Ingin Tahu, Mengutamakan Bukti, Bekerja Sama, Skeptis(tidak mudah
menyerah), dan Toleransi. Indikator dari Sikap ilmiah siswa tersebut diturunkan
menjadi pertanyaan dalam bentuk angket. Angket tersebutlah yang akan digunakan
untuk menguji tingkat sikap ilmiah siswa dalam proses penelitian berlangsung.
Dalam menilai sikap ilmiah siswa digunakan angket sikap ilmiah, yang selanjutnya
nilai sikap ilmiah yang telah diperoleh akan dikonvesikan dalam bentuk norma-norma
terdiri dari empat kategori berdasarkan rentang nilainya yaitu sangat baik, baik, cukup
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dan kurang. Hal ini bertujuan untuk menterjemahkan nilai sikap ilmiah yang
berbentuk angka menjadi nilai norma sebab salah satu variabel penelitian ini adalah
untuk mngetahui sikap ilmiah. Sikap ilmiah pada setiap pertemuan semakin baik dari
pertemuan pertama, kedua dan ketiga. Disebabkan karena dalam proses pembelajaran
menggunkan media roda putar dan model pembelajaran yang menggunakan Problem
Based Learning, sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan Fakhrudin, yang
mengungkapkan bahwa sikap ilmiah ada karena pada setiap kelompok bersaing dan
termotivasi untuk mendpatkan nilai yang tinggi selain itu juga penggunaan media dan
model pembelajaran sangat mempengaruhi sikap ilmiah yang dimilki oleh siswa
tersebut.93 Gaya belajar merupakan salah satu faktor internal yang dimungkinkan
dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Gaya belajar adalah kombinasi dari
bagaimana seseorang menyerap, dan kemudian mengatur dan mengolah informasi.
Seseorang yang memahami gaya sendiri, akan mampu mengambil langkah-langkah
penting untuk membantu dirinya belajar lebih cepat dan mudah, sikap ilmiah bisa
dilihat bagaimana cara gaya belajar siswa tersebut.94
Proses penyelidikan atau penemuan yang memiliki langkah-langkah kerja
ilmiah untuk membentuk karakteristik saintis dan sikap ilmiah siswa dengan beranjak
mempelajari konsep-konsep, fenomena dan fakta-fakta yang terjadi di jagat raya. Jadi
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dalam pembelajaran, siswa terlibat secara mental dan secara fisik untuk memecahkan
masalah yang diberikan guru. Dengan kata lain, para siswa

menjadi terbiasa

berperilaku sabagai saintis sehingga secara tidak langsung akan terbentuk sikap
ilmiah seperti objektif, kreatif, ingin tahu, menghargai pendapat orang lain, disiplin,
tanggung jawab, kerja sama dan percaya diri.95
Perkembangan fisik serta psikologis siswa. Partisipasi siswa di dalam kelas
akan mempengaruhi proses pembelajaran itu sendiri, dimana dengan partisipasi yang
tinggi akan tercipta suasana pembelajaran yang efektif.96 sesuai dengan pendapat
Mulyasa dalam teorinya yang menyata kan bahwa dari segi proses, pembelajaran dan
pembentukan kompetensi dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruh nya atau
setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik,
mental, maupun maupun sosial dalam proses pembelajaran. Dalam proses
pembelajaran IPA, faktor sikap ilmiah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
Sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA adalah pendirian atau kecenderungan pola
tindakan terhadap suatu stimulus tertentu yang selalu berorientasi pada ilmu
pengetahuan dan metode ilmiah.97
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Siswa yang memiliki sikap ilmiah yang baik akan selalu terdorong untuk
terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajarnya meningkat.
Allah berfirman dalam Al-Quran Al‟araf ayat 10 yang berbunyi :

ن
َ ض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا َمعَا ِيشَ قَلِيال مَا تَشْكُزُو
ِ َْوَلقَدْ مَ َكّ َنّا ُكمْ فِي األر
Yang artinya : “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi
dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan”(Al A‟raf ayat 10.
Penjelasan dari ayat diatas bahwa sikap ilmiah harus didasari dari beberapa faktor
yaitu salah satunya

adanya data-data sebagai sumber dasar penulisan, data-data

tersebut dapat dilacak, ketelitian dan kerapian, mengandung kebenaran, keobjektifan
penulis, rasional, uraian yang logis, luas pandangan, ditinjau dari berbagai sumber
data, sikap kritis, analistis, tidak hanya bersifat deskriptif, adanya masalah, adanya
kesimpulan.
Faktor luar berupa model pembelajaran dapat saling berinteraksi dengan sikap ilmiah
untuk mempengaruhi hasil belajar siswa.98 Sejalan dengan pendapat Karhami dalam
penelitianya mengungkapkan bahwa sikap merupakan hasil belajar individu melalui interaksi
dengan lingkungan sehingga sikap dapat dibentuk dan diubah melalui proses pendidikan,
salah satunya melalui penerapan model-model dalam proses pembelajaran. Model
pembelajaran merupakan salah satu dorongan yang dapat merangsang siswa dalam proses
pembentukan sikap ilmiahnya. Sikap ilmiah siswa tidak mempengaruhi model pembelajaran,
namun model pembelajaran dapat memfasilitasi sikap ilmiah siswa dalam menentukan tinggi
rendahnya hasil belajar siswa. Dengan sikap ilmiah yang tinggi dan didukung oleh model
98
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pembelajaran yang memfasilitasi sikap ilmiah siswa yang tinggi tersebut, maka akan mampu
meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa yang mempunyai sikap ilmiah yang tinggi akan aktif
menggunakan segenap pengetahuan untuk menemukan jawaban atau kesimpulan dari
permasalahan yang diberikan, sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 99 Sesuai
dengan pendapat Brotowidjoyo dalam penulisan krya ilmiahnya yang menyatakan bahwa
orang yang memiliki sikap ilmiah tinggi adalah orang yang memiliki: sikap ingin tahu, yang
diwujudkan dengan selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal, dan sikap kritis, diwujudkan
dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya baik dengan cara bertanya kepada siapa saja
yang diperkirakan mengetahui masalah maupun dengan membaca.100

Model Problem Based Learning ini sangat sesuai dalam meningkatkan sikap
ilmiah tinggi bagi siswa dalam proses pembelajaran dimana dalam model ini
mengutamakan dalam pemecahan masalah dan berfikir secara kritis dan kemandirian
dalam mengemukakan pendapat. pembelajaran Problem Based Learning mendorong
terjadinya proses pembelajaran dengan hasil belajar yang optimal. Selain itu proses
pembelajaran Problem Based Learning berlangsung dengan baik, tahapan
pembelajaran Problem Based Learning menjadikan siswa berpartisipasi aktif dalam
mengikuti pembelajaran. pembelajaran Problem Based Learning dapat memberikan
kondisi belajar aktif kepada siswa dimulai oleh adanya masalah kemudian siswa
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memperdalam pengetahuannya tentang apa yang mereka telah ketahui dan apa yang
perlu mereka ketahui untuk memecahkan masalah tersebut.101
Perhitungan angket sikap ilmiah siswa pada kelas eksperimen jika
dikonvensasikan dalam penilaian sikap ilmiah diketahui memiliki nilai rat-rata baik.
Sedangkan rata-rata nilai sikap ilmiah siswa pada kelas kontrol jka dikonvensasikan
dalam bentuk penilaian sikap maka memiliki sikap ilmiah dengan kategori cukup
baik. Dengan demikian dinyatakan bahwa pembelajaran menggunakan model
Problem Based Learning berbantukan media roda putar memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap sikap ilmiah siswa. Hal tersebut sesuai dengan penelitian
sebelumnya yang telah dilakukan oleh Roestiyah N K yang menyatakan bahwa proses
pembelajaran problem based learning terhadap sikap ilmiah mendorong siswa untuk
berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap obyektif, jujur dan terbuka.102
Berdasarkan hasil uji hipotesis data sikap ilmiah dapat disimpulkan bahwa
sikap ilmiah yang diajarkan dengam model problem based learning berbantukan
media roda putar lebih tinggi dari pada kelas yang diajarkan dengan model
pembelajaran direct instruction. Model problem based learning lebih memunculkan
sikap ilmiah siswa dilihat dari ketika siswa tersebut berusaha mencari tahu jawaban
pertanyaan yang diberikan oleh guru kepada siswa, kemudian memunculkan sikap
101
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bekerjasa sama dalam arti tidak selalu merasa benar, selalu menerima saran dari
teman dalam kelompok, toleransi yang ditanamkan yaitu peduli terhadap lingkungan
sekitarnya, tidak mudah menyerah dalam arti ketika siswa dituntut untuk
memecahkan permasalah dalam materi sistem gerak pada masnusia, siswa tersebut
tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah tersebut dan selalu
mengutamakan bukti ketika ingin menjawab permsalahan dengan kata lain tidak
menerka-nerka dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan sistem
gerak pada manusia. Sehubungan dengan pendapat yang dikemukan oleh Andi
Wahyudi bahwa Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang
melatih siswa menemukan konsepnya sendiri berdasarkan masalah nyata dari
kehidupan dengan keterampilan penyelidikan sehingga model tersebut merupakan
model yang paling tinggi levelnya. Sintaks model Problem Based Learning yang
terdiri dari lima aspek yaitu penyajian masalah, mengorganisasi siswa meneliti,
membantu investivigasi siswa, memamerkan hasil karya dan evaluasi pemecahan
masalah. Sintaks tersebut membuat Guru berperan dalam membimbing siswa
melakukan penyelidikan, bukan memberikan konsep kepada siswa. Sehingga
meununtut siswa dalam proses pembelajaran yang mengarah kepada sikap yang
dimiliki oleh siswa tersebut seperti yang telah diuraikan dalam sintaks.103
Indikator sikap ilmiah yang paling menonjol ialah mengutamakan bukti, rasa
ingin tahu dan bekerja sama, dimana dalam hal tersebut siswa dituntut untuk selalu
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memiliki sikap ilmiah yang mana telah disebutkan sebelumnya terutama dalam
mengutamkan bukti. Siswa dituntut untuk selalu berkata jujur dan bersikap saling
tolong menolong dalam arti bekerja sama dalam satu kelompok. Telah dijelaskan
dalam Al-quran surat At-taubah ayat 119 yang berbunyi :

١١٩( َصـٰ ِدقِين
َّ َيـٰٓأَ ّيُہَا ٱَّلذِينَ ءَا َمنُىاْ ٱ َتّقُىاْ ٱللَّ َه َوكُىنُىاْ مَ َع ٱل
Artinya : Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah
kamu bersama orang-orang yang benar. ( Qs- At-Taubah : 119). 104

Ayat diatas menjelaskan tentang Berlaku jujur dengan perkataan dan
perbuatan, mengandung makna, berkata harus sesuai dengan yang sesungguhnya, dan
sebaliknya jangan berkata yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Dan
perkataan itu disesuaikan dengan tingkah laku perbuatan. Sikap jujur, merupakan
salah satu fadhilah yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan
msyarakat. Menegakkan prinsip kejujuran adalah salah satu sendi kemaslahatan
dalam hubungan antara manusia.
Pada proses pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning
berbantukan media roda putar dikelas eksperimen siswa terlihat lebih aktif. Keaktifan
siswa tersebut ditunjukan melalui adanya intertaksi guru dan siswa saat proses
pembelajaran berlangsung dilihat dengan banyaknya siswa memberikan pertnyaan
ketika belum memahami materi, antusias dalam memberikan jawaban, dan banyak
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aktif dalam kegitan kelompok diskusi. Siswa tidak sungkan untuk bertanya kembali
dan mengemukakan pendapatnya.
Berbeda dengan kelas eksperimen, pada kelas kontrol yang menggunakan
model direct instruction, suasana kelas terlihat sangat pasif dan tidak banyak siswa
yang bertanya. Hal tersebut karena kelas didominasi oleh penjelasan guru ketika guru
bertanya atau meminta siswa untuk bertanya atau meminta siswa untuk bertanya
hanya beberapa siswa yang dapat menjawab atau bertanya kepada guru. Cara belajar
dengan mengunakan ceramah dari guru memang merupakan salah satu wujud
interaksi pengajaran. Tetapi, belajar hanya dengan mendengarkan saja, patut
diragukan efektivitasnya105, belajar akan menjadi lebih efektif jika melalui
pembelajaran

penyelidikan,

yaitu

diawali

dengan

penyelesaian

masalah,

menghasilkan hipotesis dan mengevaluasi data sampai nenyimpulkan sendiri, melalui
tahap tersebut siswa akan terlatih untuk berpikir kristis dan bersikap ilmiah.106
Berdasarkan hal tersebut sangat mempengaruhi sikap ilmiah siswa, karena guru akan
kesulitan untuk menilai sikap ilmiah yang dimiliki siswa. Melalui nilai sikap ilmiah
yang dijawab memlalui angket sikap ilmiah memiliki nilai yang kurang memuaskan
karena siswa masih kurang percaya diri. Sikap kurang percaya diri ini lah yang
membuat siswa asih tergolong kedala sikap ilmiah dalam kategori rendah.
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Hasil penelitian menunjukan bahwa keterampilan berfikir kritis siswa dan
sikap ilmiah yang menggunakan model Problem Based Learning berbantukan media
roda putar lebih tinggi dari pada keterampilan berfikir kritis dan sikap ilmiah pada
kelas yang menggunakan model pembelajaran direct instruction. Telah dijelas kan
sebelumnya bahwa salah satu penggunaan model pembelajaran direct instruction
adalah proses pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered), sedangkan
siswa hanya duduk, diam, dengar, catat dan hafalkan (bersifat pasif) serta hanya
melakukan kegiatan melalui perbuatan pendidik, sehingga dapat mempengaruhi
keterampilan berfikir kritis dan sikap ilmiah siswa karena siswa hanya sebagai
penerima pengetahuan pasif, penekanan penerimaan pengetahuan oleh siswa bukan
pada proses pencarian dan kontruksi pengetahuan pada diri siswa. hasil post tes pada
kelas eksperien dan kontrol sanga berbeda yaitu kelas ekperimen memilki nilai ratarata sebesar 77,9% sedangkan bilai rata-rata pada kelas kontrol hanya mencapai
sebesar 67,3 %. Dari hasil penelitian tersebutlah terlihat bahwa perbedaan dari kedua
kelas yang di beri perlakuan maupun yang tidak diberi perlakuan.
Pada model Problem Based Learning berbantukan media roda putar, siswa
dituntut untuk aktif dan diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan
bertanya,

fokus

terhadap

apa

yang

dihadapi,

sehingga

siswa

mampu

mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata tidak hanya dalam ruang lingkup sekolah
saja, siswa mampu memberikan keputusan dan mempertimbangkan kredibilitas
sumber. Dengan diberikan beberapa permasalahan berbantukan media roda putar,
siswa lebih memahami materi pembelajaran yang mempengaruhi keterampilan
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berfikir kritis dan sikap ilmiah yang dimilki siswa tinggi karena siswa lebih aktif
dalam proses pembelajaran.
Kelebihan metode Problem Based Learning adalah keaktifan siswa,
pembahasan materi yang meluas dan diskusi yang memberikan semangat dalam
pembelajaran. Berdasarkan pengamatan dalam eksperimen, metode Problem Based
Learning mampu melatih kemampuan siswa dalam berpikir kritis, memecahkan
masalah, kerjasama, mengungkapkan pendapat secara tertulis dan lisan. Berdasarkan
hasil penelitian, metode Problem Based Learning menghasilkan rata-rata nilai hasil
belajar yang lebih tinggi, dibandingkan dengan kelas kontrol. Sesuai dengan yang
yang telah dilakukan oleh Sudarman, dalam penelitianya Problem Based Learning :
Suatu Model Pembelajaran untuk Mengembangkan dan Meningkatkan Kemampuan
Memecahkan masalah. bahwa Problem Based Learning ini memiliki keunggulan
yaitu Siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam
situasi nyata, Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri
melalui aktivitas belajar, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang
tidak ada hubunganya pada saat itu tidak perlu dipelajari oleh siswa. Kegiatan ini
mengurangi beban siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi, terjadi
aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok.107 Berdasarkan keunggulan yang
dimilii oleh model Problem Based Learning inilah tentu mampu menciptakan hasil
belajar siswa lebih baik.
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Keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan peneliti telah
dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan sintak-sintak model Problem Based
Learning yang dilakukan oleh peneliti. Disamping keunggulan tentunya terdapat pula
kelemahan yang dimiliki oleh model problem based learning yaitu salah satunya ialah
keberhasilan strategi pembelajaran melalui Problem Based Learning membutuhkan
persiapan dan dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi
terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Hali ini terlihat pada saat penelitian
dilaksanakan pada pertemuan pertama. Penelitian yang dilakukan pada pertemuan
kondisi kelas masih belum kondusif karena butuh persiapan ketika proses
pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning akan dilaksanan.
Pada pertemuan pertama terlihat bahwa masih belum terjadi interaksi guru dan siswa
dikarenakan siswa masih belu percaya diri dengan apa yang telah dikerjakan bersama
teman kelompoknya dengan kata lain pada masih belum memiliki rasa percaya diri
yang tinggi yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung, hanya ada
beberapa siswa saja yang mampu berinteraksi dengan yang lainnya.
Pertemuan selanjutnya sudah mulai terjadi beberapa peningkatan dalam
proses kegitan pembelajaran berlangsung yaitu terlihat bahwa dengan siswa mulai
terlatih rasa percaya diri, mampu mengemukaan pendapatnya dan mampu
mengemukakan pendapatnya tentang materi yang berkaitan dengan penemuan baru.
Kegiatan proses pembelajaran berlangsung dalam perteuan selanjutnya Siswa mulai
terbiasa dengan metode yang digunakan oleh guru sehingga siswa lebih antusias dan
mampu menyampaikan materi yang telah dipelajari dengan fenomena atau penemuan

94

baru, dengan kata lain keaktifan baik dari segi keterampilan berfikir kritis maupun
sikap ilmiah mulai terlihat dari pertemuan sebelumnya yang telah dilkukan, dari yang
tidak aktif menjadi aktif dari yang tidak mau tau menjad ingin tahu. Tentunya
kegiatan itu menunjukan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya.
Kelemahan lain penelitian ini adalah dalam penilaian sikap ilmiah. Sikap
ilmiah siswa kelas kontrol dan kelas ekperimen sebenarnya tidak jauh berbeda. Pada
pertemuan pertama sikap ilmiah belum terlihat karena siswa masih belum memili
beberapa rasa ingin tahu terhadapa penemuan baru yang berkaitan dengan mata
pelajaran siste gerak. Pertemuan selanjutnya sikap ilmiah yang dimilki oleh siswa
mulai terlihat dengan adanya diskusi atau kerja kelompok yang mana pada indikator
sikap ilmiah bahwa memiliki rasa bekerja sama antar sesama teman kelompok. Dari
beberapa indicator sikap ilmiah hamper semuaindikatornya dimiliki oleh siswa pada
saat kegiatan proses belajar berlangsung. Dapat dilihat dari hasil penilaian sikap
ilmiah, bahwa pada kelas kontrol juga memilki nilai sikap ilmiah yang baik,
sedangkan pada kelas eksperimen rata-rata nilai sikap ilmiah adalah baik namun tidak
mencapai nilai sikap tertinggi yaitu dalam kategori sangat baik yang diharapkan oleh
peneliti. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain siswa masih
banyak yang kurang percaya diri dalam mengisi angket sikap ilmiahnya sebagai nilai
sikap ilmiah yang dimilikinya sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil
perhitungan nilai sikap ilmiah siswa pada lampiran.
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BAB V
KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab IV maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Penggunaan model pembelajaran

Problem Based Learning berbantukan

media roda putar berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis siswa
kelas XI IPA pada materi sistem gerak pada manusia.
2. Penggunaan model pembelajaran

Problem Based Learning berbantukan

media roda putar berpengaruh terhadap sikap ilmiah siswa kelas XI IPA pada
materi sistem gerak pada manusia.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, peneliti memberikan saran
sebagai berikut:
1. Bagi siswa
Siswa harus lebih bisa memanfaatkan waktu pada saat proses
pembelajaran berlangsung sehingga pada saaat diskusi berlangsung waktu
yang dibutuhkan tidak terbuang sia-sia, sehingga dari ketepatan waktu itulah
siswa dituntut berperan aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar
berlangsung. Sehingga sikap ilmiah dan keterampilan berfikir kritis siswa
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lebihh terarah dan mudah diukur ataupun dinilai, mampu mencapai kriteria
ketuntasan maksiamal.
2. Bagi Guru
Guru mata pelajaran biologi dapat menggunakan model pembelajaran
Problem Based Learning yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan
berpikir kritis dan sikap ilmiah saja tetapi juga berorientasi pada hasil belajar
siswa. guna untuk meningkatkan kualitas siswa dimasa depan.
3. Bagi Peneliti lain
Peneliti ini hanya terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu kiranya
diadakan penelitian yang lebih lanjut tentang model pembelajaran Problem
Based Learning, dalam cakupan materi lain sehingga kemampuan berpikir
kritis dan sikap ilmiah siswa dapat diamati lebih teliti.
C. PENUTUP
Dengan mengucap Syukur Alhamdulilah kepada Allah SWT, atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan
skripsi ini dengan baik, tidak mengalami hambatan apapun. Penulis
menyadari akan keterbatasan potensi dan pengalaman wawasan keilmuan
yang ada sehingga kemungkinan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.
Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk
kesempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bisa berguna
dan bermanfaat bagi pembaca dan pecinta ilmu pengetahuan khususnya
penulis sendiri. Amin ya robbal‟alamin.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian yang telah dilakukan berupa data kuantitatif. Data yang
digunakan dalam penelitian yaitu tes berupa nilai posttest dan nilai angket. Nilai
posttest digunakan untuk mengetahui keterampilan berfikir kritis, sedangkan nilai
angket digunakan untuk mengetahui sikap ilmiah peserta didik. Data penelitian ini
disajikan dalam bentuk uraian dan tabel yang dideskripsikan secara rinci dibawah
ini.
1. Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Keterampilan Berfikir Kritis
Pengujian uji normalitas dan homogenitas data posttest keterampilan
berfikir kritis pada materi sistem gerak baik pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol. Untuk menguji normalitas kedua tersebut, digunakan rumus Uji
Liliefors, sedangkan untuk menguji homogenitas menggunakan Uji Fisher.
Berikut adalah hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut.
Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Dan Homogenitas Keterampilan Berfikir Krtis
Kelas
Karakteristik
Hasil
Interpretasi
Eksperimen Kontrol
Lhitung
0,049
0,123
Berdistribusi
Lhitung < L Tabel
Normal
Ltabel
0,149
0,149
Fhitung
1,338
Fhitung <Ftabel
Homogen
Ftabel
1,757
Taraf
Signifikan
5%(0,05)

Ketentuan pengujian normalitas, yaitu jika Lhitung < Ltabel maka dinyatakan
bahwa data berdistribusi normal. Berdasarkan data diperoleh hasil uji normalitas
untuk Lhitung kelas eksperimen = 0,049 dan Lhitung kelas kontrol = 0, 123. Dengan
demikian kelas eksperimen dan kelas kontrol dinyatakan berdistribusi normal
karena Lhitung < Ltabel yaitu 0,049 < 0,886 dan 0,123 < 0,886.
Seperti halnya ketentuan uji normalitas , uji homogenitas juga memiliki
ketentuan untuk mengambil keputusan, yaitu jika Fhitung < Ftabel maka data tersebut
dinyatakan homogen. Hasil uji homogenitas berdasarkan data yang diperoleh
yaitu untuk Fhitung = 1.338 dan Ftabel = 1,757 pada taraf nyata 5% (0,05), dapat
dinyatakn bahwa data tersebut homogeny karena Fhitung < Ftabel yaitu 1,338 <
1,757.
2. Uji Hipotesis Keterampilan Berfikir kritis
Setelah uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas terpenuhi,
analisis perhitungan statistic dapat dilanjutkan

pengujian hipotesis dengan

menggunakan rumus uji-t. cara menentukan hipotesis diterima atau ditolak yaitu
jika thitung > ttabel maka H1 diterima dan H0 ditolak,begitupula sebaliknya.
Sebagaimana hasil perhitungan yang terdapat pada lampiran. Dari
perhitungan tersebut didapatkan hasil thitung = 34,7 sedangkan ttabel = 1,98 dengan
db 100. Dengan demikian diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 34,7 > 1,98 yang
berarti H1 diterima dan H0 ditolak. hal tersebut menunjukan bahwa terdapat

pengaruh signifikan penggunaan model problem based learning berbantukan
media roda putar terhadap keterampilan berfikir kritis.
3. Uji normalitas dan homogenitas angket sikap ilmiah
Uji normalitas dan homogenitas data angket sikap ilmiah siswa, baik pada
kelas eksperimen dan kelas control dapat dilihat pada tabel dibawah ini
Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Dan Homogenitas Angket Sikap Ilmiah
Karakteristik
L Hitung
Ltabel
Fhitung
Ftabel
Taraf
Signifikan

Kelas
Eksperimen Kontrol
0,134
0,149
0,150
0,150
1,408
1,757

Hasil

Interpretasi

Lhitung < Ltabel

Berdistribusi
Normal

Fhitung<Ftabel

Homogen

5% (0,05)

Berdasarlan data diperoleh hasil uji normalitas untuk Lhitung kelas eksperimen =
0,134 dan Lhitung kelas control = 0,149 . dengan demikina kelas eksperimen dan
kelas control dinyatakan berdistribusi normal karena Lhitung < Ltabel yaitu 0,134 <
0,886 dan 0,149 < 0,886. Hasil uji homogenitas berdasarkan tabel diatas yaitu
Fhitung = 1,408 dan Ftabel = 1,757 pada taraf nyata 5% (0,05), maka dapat
dinyatakan bahwa data tersebut homogeny karena Fhitung < FTabel yaitu 1,408 <
1,757.

4. Uji Hipotesis Sikap Ilmiah
Setelah data sikap ilmiah dinyatakan normal dan homogen, dapat
dilakukan penganalisisan data yang digunakan untuk menguji hipotesis.
Pengujian hipotesisi menggunakan uji kesamaan dua rata-rata, rumus statistic
yang digunakan adalah rumus t-tes yang hasilnya terlampir pada lampiran.
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, didapatkan hasil thitung = 15,5
sedangkan ttabel = 1,98 dengandb 100. Dengan demikian diketahui bahwa thitung >
ttabel yaitu 15,5 > 1,98 yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Hal tersebut
menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan penggunaan model problem
based learning berbantukan media roda putar terhadap sikap ilmiah siswa.

B. Pembahasan
Pendidikan yang mampu mendukung manusia dalam persaingan global
adalah pendidikan yang mengembangkan potensi siswa. Pengembangan potensi
siswa tidak terlepas dari proses pembelajaran yang dapat mengembangkan
keterampilan atau kemampuan berpikir siswa.
Kualitas pembelajaran diperlukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan
guru dalam merancang pembelajaranterutama upaya untuk memecahkan masalah
mengenai kesulitan-kesulitan siswa dalam menerima transfer ilmu dari guru.
Siswa dilatih secara mandiri dapat meyelesaikan atau memecahkan masalah
dalam pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan
masyarakat.
Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen tipe (The Matching
Only Postest Control Group Desain).yang bersifat menguji suatu teori di
lapangan. Penelitian ini mengujikan pengaruh model Problem Based Learning
berbantukan media roda putar terhadap keterampilan berfikir kritis dan sikap
ilmiah siswa pada mata pelajaran sistem gerak di kelas XI IPA SMA AL-AHZAR
Bandar Lampung. Penelitian dilakukan dikelas XI IPA 2 yang berjumlah 35
siswa dan XI IPA 3 berjumlah 35 siswa. Variabel dalam penelitian ini yaitu
Problem Based Learning sebagai variabel bebas, dan keterampilan berfikir kritis
dan sikap ilmiah siswa sebagai variabel terikat. Pada penelitian ini terdapat
kelompok eksperimen dan kontrol. Kelompok eksperimen yaitu kelas XI IPA 2
diberi perlakuan menggunakan Problem Based Learning berbantukan media roda
putar sedangkan kelompok kontrol yaitu kelas XI IPA 3 model pembelajaran
direct instruction.
Pemberian perlakuan pada kedua kelompok tersebut dimaksudkan untuk
melihat pengaruh yang ditimbulkan terhadap keterampilan berfikir kritis dan
sikap ilmiah siswa pada mata pelajaran sistem gerak. Data yang diperoleh dalam
penelitian ini berupa data tentang keterampilan berfikir kritis dan sikap ilmiah
siswa pada mata pelajaran sistem gerak yang diperoleh melalui post-test (tes

akhir) pada masing-masing kelompok. post-test dilakukan dengan cara
memberikan soal berupa pilihan ganda untuk berfikir kritis sebanyak 30 soal dan
angket skala sikap untuk mengetahui sikap ilmiah siswa yang terdiri dari 36
pertanyaan sesuai indikator yang telah ditentukan. Hasil tersebut selanjutnya
dianalisis menggunakan pedoman dan rumus statistik tertentu.
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui rata-rata nilai akhir siswa kelas
eksperimen berbeda signifikan dengan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen
dalam proses pembelajaran menggunakan model problem based learning
berbantukan media roda putar diperoleh nilai lebih besar dibandingkan pada kelas
kontrol yang menggunakan direct intuction. Hal ini menunjukan bahwa
pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantukan media
roda putar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan berfikir
kritis siswa. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh
Fertika Dwi Yospita bahwa model problem based learning dapat meningkatkan
kemampuan berfikir kritis siswa kelas VII E SMP N 26 Bandar Lampung pada
pokok bahasan pengelolaan lingkungan secara signifikan.1
Nilai rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol jika dibandingkan
dengan tabel 1 (satu) yang terdapat didalam pembahasan dilatar belakang
menujujkan bahwa taraf nilai berfikir kritis siswa masih sangat kecil dan belum
mencapai nilai KKM. 40,00% sudah mencapai ketuntasan dan 60,00% belum
1

Fertika Dwi Yospita, “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning(Pbl)
Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa kelas VII E SMP N 26 Bandar Lampung Pokok bahasan
pengelolaan lingkungan”. (jurnal pendidikan biologi UNILA, 2013, hal 7)

mencapai ketuntasan. Adapun jumlah persentasi nilai pada kelas eksperimen (XI
IPA 2) dengan menggunakan model problem based learning berbantukan media
roda putar dari 35 siswa terdapat 31 siswa yang telah mencapai ketuntasan
minimal (KKM) atau sebesar 86% dan 4 siswa yang belum mencapai nilai KKM
atau sebesar 14%. Sedangkan pada pesentasi nilai kelas kontrol XI IPA 3 dengan
menggunakna direct instruction dari 35 siswa terdapat 14 siswa mencapai kriteria
ketuntasan (KKM) atau sebesar 41,85% dan 21 siswa lainya belum mampu
mencapai kriteria ketuntasan atau sebesar 58,15% .
Berdasarkan penjelasan tersebut, penggunaan model problem based
learning berbantukan media roda putar pada kelas eksperimen memberikan
pengaruh

yang

signifikan

terhadap

keterampilan

berfikir

kritis

siswa

dibandingkan pada kelas kontrol yang menggunakan model direct instruction
pada proses pembelajaran. Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan
oleh Ahmad Susanto dalam Probem Based Learning, siswa akan memiliki
pengalaman memecahkan masalah yang dapat menumbuhkan beberapa
kompetensi dari dalam diri siswa. Pemecahan masalah dapat memunculkan
kemampuan berpikir kritisnya dalam menyelesaikan persoalan kemudian dapat
diterapkan dalam kehidupan nyata.2

2

Ahmad, Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar.( Jakarta: Kencana

Prenada Media Group. 2013.) Hal 121

Peningkatan

keterampilan

berfikir

kritis

pada

kelas

ekperimen

dikarenakan menggunakan model problem based learning berbantukan media
roda putar, yang mana siswa berperan aktif dalam memilih permasalahan yang
telah disediakan dan permasalahan tersebut berupa wacana. Dalam proses
pembelajaran beralngsung siswa dibentuk dalam 5 kelompok kemudian guru
memilih salah satu perwakilan siswa untuk memutar roda putar tersebut dan
kemudian memecahkan permasalahan tersebut dengan mendiskusikan bersama
teman kelompoknya, setelah mendapatkan jawaban, salah satu dari kelompoknya
mempersentasikan hasil jawaban tersebut. Dalam situasi seperti ini guru hanya
berperan sebagi pengamat artinya guru tidak berperan penting dalam pemecahan
permasalahan yang berkaitan dengan sistem gerak pada manusia. Sehingga siswa
dituntut aktif dalam pemecahan suatu permasalahan. Berbeda dengan kelas
ekperimen, kelas kontrol yang menggunakan model direct instruction

dimana

guru menyiapkan siswa dalam proses belajar, guru mendemonstrasikan
pengetahuan sesuai materi yang akan dibahas, guru membimbing siswa untuk
memulai proses belajar mengajar serta memberi penilaian kepada siswa
seadngkan siswa tidak berperan aktif dan hanya mendengarkan serta melakukan
apa yang diinstruksikan oleh guru. Sehingga keterampilan berfikir kritis siswa
pada kelas control lebih kecil dibandingkan pada kelas eksperimen karena model
direct inctruction tidak mengharuskan siswa untuk aktif dalam kegiatan
pembelajaran berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan
oleh Ibrahim dan Nur

mengatakan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah

dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir,
pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual.3
Salah satu faktor penyebabnya adalah di dalam Problem Based Learning
siswa digali kemampuan berpikirnya melalui mencari masalah, menganalisis
masalah, mempresentasikan dan menyajikan produk hasil. Dengan demikian jelas
terlihat perbedaan antar kelas ekperimen dan kelas kontrol baik dari segi
penggunaan model maupun keaktifan siswa tersebut. Dalam kelas esperimen
siswa dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan belajar berlangsung. Salah satu
keunggulan dari model problem based learning ialah Siswa didorong untuk
memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata, Siswa memiliki
kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar,
Terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok, Siswa memiliki
kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau
presentasi hasil pekerjaan mereka. Inilah yang menyebabkan kelas esperimen
lebih aktif dibandingkan dengan kelas kontrol.
Pada kelas kontrol yang menggunakan model direct instruction, siswa
kurang aktif baik dalam menjawab pertanyaan, memutuskan suatu tindakan,
mengajukan pertanyaan kepada guru dan berinteraksi dengan orang lain masih
sangat rendah. Sehingga siswa kurang memahami materi yang telah disampaikan
dan mengakibatkan rendahnya keterampilan berfikir kritis yang dimiliki oleh

3
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Trianto, Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2010, hal

siswa tersebut. Banyak siswa yang tidak fokus pada saat guru menjelaskan materi
pembelajaran, pada saat guru bertanya kembali mengenai materi yang sudah
disampaikan masih banyak siswa yang tidak menjawab dan hanya diam saja
ketika ditanya. Sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa siswa yang
pembelajaranya menggunakan model direct instruction kurang aktif dibandingkan
dengan siswa yang menggunakan model pembelajran problem based learning
berbantukan media roda putar. Selain keterampilan berfikir kritis, peneliti juga
menilai sikap ilmiah yang dimiliki oleh siswa. dengan merujuk indikator sikap
ilmiah yang dikembangkan oleh Arthur A Carin yaitu : Ingin Tahu,
Mengutamakan Bukti, Bekerja Sama, Skeptis(tidak mudah menyerah), dan
Toleransi. Dalam menilai sikap ilmiah siswa digunakan angket sikap ilmiah, yang
selanjutnya nilai sikap ilmiah yang telah diperoleh akan dikonvesikan dalam
bentuk norma-norma terdiri dari empat kategori berdasarkan rentang nilainya
yaitu sangat baik, baik, cukup dan kurang. Hal ini bertujuan untuk
menterjemahkan nilai sikap ilmiah yang berbentuk angka menjadi nilai norma
sebab salah satu variabel penelitian ini adalah untuk mngetahui sikap ilmiah.
Perhitungan

angket

sikap

ilmiah

siswa

pada

kelas

eksperimen

jika

dikonvensasikan dalam penilaian sikap ilmiah diketahui memiliki nilai rat-rata
baik. Sedangkan rata-rata nilai sikap ilmiah siswa

pada kelas kontrol jka

dikonvensasikan dalam bentuk penilaian sikap maka memiliki sikap ilmiah
dengan kategori cukup baik. Dengan demikian dinyatakan bahwa pembelajaran
menggunakan model problem based learning berbantukan media roda putar

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap ilmiah siswa. Hal tersebut
sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Roestiyah N K
yang menyatakan bahwa proses pembelajaran problem based learning terhadap
sikap ilmiah mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri,
bersikap obyektif, jujur dan terbuka.4
Berdasarkan hasil uji hipotesis data sikap ilmiah dapat disimpulkan
bahwa sikap ilmiah yang diajarkan dengam model problem based learning
berbantukan media roda putar lebih tinggi dari pada kelas yang diajarkan dengan
model pembelajaran direct instruction. Model problem based learning lebih
memunculkan sikap ilmiah siswa dilihat dari ketika siswa tersebut berusaha
mencari tahu jawaban pertanyaan yang diberikan oleh guru kepada siswa,
kemudian memunculkan sikap bekerjasa sama dalam arti tidak selalu merasa
benar, selalu menerima saran dari teman dalam kelompok, toleransi yang
ditanamkan yaitu peduli terhadap lingkungan sekitarnya, tidak mudah menyerah
dalam arti ketika siswa dituntut untuk memecahkan permasalah dalam materi
sistem gerak pada masnusia, siswa tersebut tidak mudah menyerah dalam
memecahkan masalah tersebut dan selalu mengutamakan bukti ketika ingin
menjawab permsalahan dengan kata lain tidak menerka-nerka dalam memecahkan
permasalahan yang berkaitan dengan sistem gerak pada manusia.
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Roestiyah N.K, StrategiBelajar MengajarSalah Satu Unsur Strategi Belajar Mengajar
Teknik Penyajian (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008.) Hal 75

Indikator sikap ilmiah yang paling menonjol ialah mengutamakan bukti,
rasa ingin tahu dan bekerja sama, dimana dalam hal tersebut siswa dituntut untuk
selalu memiliki sikap ilmiah yang mana telah disebutkan sebelumnya terutama
dalam mengutamkan bukti. Siswa dituntut untuk selalu berkata jujur dan bersikap
saling tolong menolong dalam arti bekerja sama dalam satu kelompok. Telah
dijelaskan dalam Al-quran surat At-taubah ayat 119 yang berbunyi :

١١٩( َيَٓـٰأَ ُّيہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلّلَهَ َوكُونُواْ مَعَ ٱلصَّـٰ ِدقِين
Artinya : Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. ( Qs- At-Taubah : 119). 5

Ayat diatas menjelaskan tentang Berlaku jujur dengan perkataan dan
perbuatan, mengandung makna, berkata harus sesuai dengan yang sesungguhnya,
dan sebaliknya jangan berkata yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya.
Dan perkataan itu disesuaikan dengan tingkah laku perbuatan. Sikap jujur,
merupakan salah satu fadhilah yang menentukan status dan kemajuan
perseorangan dan msyarakat. Menegakkan prinsip kejujuran adalah salah satu
sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia.
Pada proses pembelajaran menggunakan model problem based learning
berbantukan media roda putar dikelas eksperimen siswa terlihat lebih aktif.
Keaktifan siswa tersebut ditunjukan melalui adanya intertaksi guru dan siswa saat
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proses pembelajaran berlangsung dilihat dengan banyaknya siswa memberikan
pertnyaan ketika belum memahami materi, antusias dalam memberikan jawaban,
dan banyak aktif dalam kegitan kelompok diskusi. Siswa tidak sungkan untuk
bertanya kembali dan mengemukakan pendapatnya.
Berbeda dengan kelas eksperimen, pada kelas kontrol yang menggunakan
model direct instruction, suasana kelas terlihat sangat pasif dan tidak banyak
siswa yang bertanya. Hal tersebut karena kelas didominasi oleh penjelasan guru
ketika guru bertanya atau meminta siswa untuk bertanya atau meminta siswa
untuk bertanya hanya beberapa siswa yang dapat menjawab atau bertanya kepada
guru. Hal tersebut sangat mempengaruhi sikap ilmiah siswa, karena guru akan
kesulitan untuk menilai sikap ilmiah yang dimiliki siswa. Melalui nilai sikap
ilmiah yang dijawab memlalui angket sikap ilmiah memiliki nilai yang kurang
memuaskan karena siswa masih kurang percaya diri.
Hasil penelitian menunjukan bahwa keterampilan berfikir kritis siswa dan
sikap ilmiah yang menggunakan model problem based learning berbantukan
media roda putarlebih tinggi dari pada keterampilan berfikir kritis dan sikap
ilmiah ada kelas yang menggunakan model pembelajaran direct instruction. Telah
dijelas kan sebelumnya bahwa salah satu penggunaan model pembelajaran direct
instruction adalah proses pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher
centered), sedangkan siswa hanya duduk, diam, dengar, catat dan hafalkan
(bersifat pasif) serta hanya melakukan kegiatan melalui perbuatan pendidik,
sehingga dapat mempengaruhi keterampilan berfikir kritis dan sikap ilmiah siswa

karena siswa hanya sebagai penerima pengetahuan pasif, penekanan penerimaan
pengetahuan oleh siswa bukan pada proses pencarian dan kontruksi pengetahuan
pada diri siswa.
Pada model problem based learning berbantukan media roda putar, siswa
dituntut untuk aktif dan diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan
bertanya,

focus

terhadap

apa

yang

dihadapi,

dan

siswa

mampu

mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata tidak hanya dalam ruang lingkup
sekolah saja, siswa mampu memberikan keputusan dan mempertimbangkan
kredibilitas sumber. Dengan diberikan beberapa permasalahan berbantukan media
roda putar, siswa lebih memahami materi pembelajaran yang mempengaruhi
keterampilan berfikir kritis dan sikap ilmiah yang dimilki siswa tinggi karena
siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran.
Keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan peneliti telah
dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan sintak-sintak model problem
based learning yang dilakukan oleh peneliti. Namun kelemahan penelitian pada
pertemuan pertama terlihat bahwa masih belum terjadi interaksi guru dan siswa
yang terjadi saat proses pembelajaran berlangsung, hanya ada beberapa siswa saja
yang mampu berinteraksi dengan yang lainnya. Pertemuan selanjutnya terjadi
beberapa peningkatan dalam proses kegitan pembelajaran berlangsung yaitu
terlihat dengan siswa mampu mengemukakan pendapatnya tentang materi yang
berkaitan dengan penemuan baru. Siswa mulai terbiasa dengan metode yang

digunakan oleh guru sehingga siswa lebih antusias dan mampu menyampaikan
materi yang telah dipelajari dengan fenomena atau penemuan baru.
Kelemahan lain penelitian ini adalah dalam penilaian sikap ilmiah. Sikap
ilmiah siswa kelas kontrol dan kelas ekperimen sebenarnya tidak jauh berbeda.
Dapat dilihat dari hasil penilaian sikap ilmiah , bahwa pada kelas kontrol juga
memilki nilai sikap ilmiah yang baik, sedangkan pada kelas eksperimen rata-rata
nilai sikap ilmiah adalah baik namun tidak mencapai nilai sikap tertinggi yaitu
dalam kategori sangat baik yang diharapkan oleh peneliti. Hal tersebut bisa terjadi
dikarenakan beberapa faktor, antara lain siswa masih banyak yang kurang percaya
dir dalam mengisi angket sikap ilmiahnya sebagai nilai sikap ilmiah yang
dimilikinya sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil perhitungan nilai
sikap ilmiah siswa pada lampiran.

BAB V
KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab IV maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Penggunaan model pembelajaran

Problem Based Learning berbantukan

media roda putar berpengaruh signifikan terhadap keterampilan berpikir kritis
siswa kelas XI IPA pada materi sistem gerak pada manusia.
2. Penggunaan model pembelajaran

Problem Based Learning berbantukan

media roda putar berpengaruh signifikan terhadap sikap ilmiah siswa kelas XI
IPA pada materi sistem gerak pada manusia.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, peneliti memberikan saran sebagai
berikut:
1. Bagi siswa
Siswa harus lebih bisa memanfaatkan waktu pada saat proses pembelajaran
berlangsung sehingga pada saaat diskusi berlangsung waktu yang dibutuhkan
tidak terbuang sia-sia, sehingga dari ketepatan waktu itulah siswa dituntut
berperan aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sehingga
sikap ilmiah dan keterampilan berfikir kritis siswa lebihh terarah dan mudah
diukur ataupun dinilai, mampu mencapai kriteria ketuntasan maksiamal.

2. Bagi Guru
Guru mata pelajaran biologi dapat menggunakan model pembelajaran
Problem Based Learning yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan
berpikir kritis dan sikap ilmiah saja tetapi juga berorientasi pada hasil belajar
siswa. guna untuk meningkatkan kualitas siswa dimasa depan.
3. Bagi Peneliti lain
Peneliti ini hanya terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu kiranya
diadakan penelitian yang lebih lanjut tentang model pembelajaran Problem
Based Learning, dalam cakupan materi lain sehingga kemampuan berpikir
kritis dan sikap ilmiah siswa dapat diamati lebih teliti.
C. PENUTUP
Dengan mengucap Syukur Alhamdulilah kepada Allah SWT, atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini
dengan baik, tidak mengalami hambatan apapun. Penulis menyadari akan
keterbatasan potensi dan pengalaman wawasan keilmuan yang ada sehingga
kemungkinan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis
mengharapkan

kritik

dan

saran

yang

bersifat

membangun

untuk

kesempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bisa berguna
dan bermanfaat bagi pembaca dan pecinta ilmu pengetahuan khususnya
penulis sendiri.
Amin ya robbal’alamin.

DAFTAR PUSTAKA

A, Budiningsih. Belajar dan Pembelajaran. Jakarata: Rineka cipta.
Al-quran terjemahan :CV. Diponegoro,2005
Amir, M. Taufiq. Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning. Jakarta :
Kencana Prenada Media Group,2009
Azhar, Arsyad. Media Pembelajaran. Jakarta : Rajawali Pers. 2011
-------. Media Pembelajaran. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006
Azmi, Memen Permata. Eksperimental Research. Sekolah Pasca Sarjana Universitas
Pendidikan Indonesia,2003
Azwar, Saifuddin. Sikap Manusia, Teori Dan Pengukuranya Edisi 2. Jakarta :
Pustaka Belajar,2013
Belen, S. Kompetensi, indikator dan penilaian dalam Belajar Aktif. Jakarta :
Erlangga,2007
Carin, Arthur A. Building a Foundation For Scientific and Technologi Literacy.
Colombus : Merril Publishing Company,1997
Departemen Agama RI. Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam. Jakarta: 2001
Departemen Agama Republik Indonesia CV Di Ponegoro, 2008
Dike, Daniel. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dengan Model TASC
(Thinking Actively in a Social Context) pada Pembelajaran IPS. Jurnal
Penelitian.2010
Dimyati. Belajar dan pembelajaran. Jakarta : Reinika cipta,2006
Duch. Penerapan Metode PBL. Jakarta ; kencana,1994
Fisher, Alec. berfikir kritis. Jakarta : Erlangga
Gagne, R. M. Essentials of Learning for Instruction. New York : Holt Renihart and
Winston.jurna,1989.
Hamzah B Uno,dkk. Desain Pembelajaran. Bandung: Publishing. pendidikan kimia,
2010

Indriana, Dina. Ragam Alat Bantu Media Pengajaran. Jogjakarta: Diva Press,2011
Johnsen, Elaine B. contextual teaching and learning, (bandung : Mizan Learning
Centre (MLC),2009
Kamus bahasa Indonesia edisi elektronik.2008.http://kbbi.web.id//karakter. Diakses
tanggal 4 mei 2016
Komalasari,Kokom .Pembelajaran Kontekstual. Bandung : Refika Aditama,2014
Kunandar.Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP). Jakarta : Raja Grafindo Persada,2008
Laurens , Jouce M,.” Integrasi Dan Reset Desain: Sebuah Pendekatan Dalam
Pembelajaran Di Studio Perancangan. Prosedding Seminar Nasional”Jurnal
Seminar Nasional Arsitektur Manajemen Studio Menuju Dunia Arsitektur
Dunia Propesional Denpasar, 9-10 Februari 2008.
Liliasari. Peningkatan Kualitas Guru Sains Melalui Pengembangan Keterampilan
Berpikir Tingkat Tinggi.2011. (Makalah disajikan pada Seminar Internasional
II, UPI-UPSI, Bandung, 8-9 Agustus.)
-------, “Peningkatan Mutu Guru Dalam Keterampilan Berfikir Tingkat Tinggi
melalui Model Pembelajaran Kapita Seleta Kimia Sekolah Lanjutan“.Jurnal
Pendidikan Mamtematika Dan Sains, Edisi 3 Tahun VIII, 2003
Made Wina. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer. Jakarta: Bumi Aksara,
2009
Mudzakar, Ahmad dan Joko Sutrisno. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Pustaka
Setia,1995
Muslich, Masnur. Pendidikan karakter. Jakarta : PT Bumi Aksara,2011
Muhamad J Susilo. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Yogyakarta : Pustaka
Pelajar,2007
------, Desain Eksperimen dan Pengolahan Data Penelitian:Yogyakarta: LP21,2005
Nasution. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar. Jakarta:
Radar Jaya Offset,1982
Nurhadi. Kurikulum .Pertanyaan dan Jawaban. Jakarta: PT. Grasindo,2004

Nuryani.Strategi Belajar Mengajar Biologi. Malang: UM Press,2005
Purnamaningrum, Afifah. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Melalui
Problem Based Learning (PBL) Pada Pembelajaran Biologi Siswa Kelas X10 Sma Negeri 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 . jurnal pendidikan
biologi. Surakarta : universitas sebelas maret.2012
Ronis, Diane. Pengajaran Matematika Sesuai Cara Kerja Otak, Jakarta: Indeks,2009
Rostina sundayana, Statistika Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta,2014
Rusman.Model- model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru.
Jakarta: Rajawali Press,2010
-------. Model – Model Pembelajaran. Jakartan: Rajawali Pers,2012
Sanjaya, Wina. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan.
Jakarta : Kencana,2006
Syafruddin Nurdin Dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional Dan Implementasi
Kurikulum.Jakarta : Ciputat Press,2002
Syah, Muhibbin,. Psikologi Pendidikan, suatu pendekatan baru. Bandung:
Remaja Rosdakarya,2004
Syahbana,Ali. Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis Matematik siswa SMP
melalui

Pendekatan

Contekstual

Teaching.

Bengkulu:

Universitas

Muhamadiyah Bengkulu,2012
Sudarman.

Problem

Based

Learning:

Suatu

Model

Pembelajaran

untuk

Mengembangkan dan Meningkatkan Kemampuan Memecahkan masalah.
(Dalam Jurnal Pendidikan Inovatif [online], Vol 2 (2), diakses pada tanggal
19 maret 2016),2007
Sudjana, Nana. Dasar-dasar Proses Belajar mengajar. Bandung: CV Sinar
Baru,1989
Sugiono. Metode Penelitian Admistrasi. Bandung : Alfabeta,2008
Sutrisno, Joko. menggunakan keterampilan berfikir untuk meningkatkan mutu
pembelajaran.http/www.erlangga.co.id
Sunarta,Wayan. Evaluasi Pendidikan. Surabaya : Usaha Nasional, 2001

Rahayu, Sri. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dengan Penerapan
Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan Tema Pencemaran
Lingkungan dan Cara Menanggulanginya di Kelas VII B SMP Negeri 1
Prambanan Klaten Tahun Ajaran 2010/2011”. Yogyakarta : UNY,2011
Terry, Barret. Understanding Problem Based Learning,2005
http://www.aishe.org/readings/2005-2/chapter 2.pdf
Trianto. Mendesain ModelPembelajaran Inovatif-Progresif:Konsep, Landasan, dan
Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP).
Jakarta: Kencana,2011
-------. Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Prestasi
Pustaka,2007.
UU.SISDIKNAS no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta:
Sinar Grafika,2009
Wijaya,Cece . Pendidikan Remedial, Sarana Pengembangan Mutu Dan Sumber Daya
Manusia. Bandung Remaja Rosda Karya,1996
Wingkel. Psikologi Pengajaran Cet X..Yogyakarta : Media Abadi,2007
Zain Anwar dan Djamarah. Strategi Belajar Mengajar.Jakarta, Rineka Cipta,2000

