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BAB II 

KONSEP BELAJAR MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

 

Berdasarkan rumusan masalah pertama melalui konsep belajar maka 

peneliti akan memaparkan bagaimana konsep model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) dengan menggunakan analisis data interpetatif, 

komparatif, deduktif, dan induktif yang dikaji dan di analisis dari berbagai 

jurnal berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menunjang 

pengumpulan data mengenai konsep model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dalam meningkatkan konsep belajar siswa di sekolah dasar.  

A. Teori Penereapan Model Problem Based Learning (PBL)  

Teori pertama dikemukakan oleh Darmadi (2017, hlm. 117) 

pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran 

yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang siswa untuk 

belajar. Didalam kelas yang menerapkan model pembelajaran berbasis 

masalah, siswa dapat bekerja dalam sebuah tim untuk memecahkan masalah 

dunia nyata. 

Teori kedua dikemukakan oleh Ngalimun (2016, hlm. 161-164) 

mengungkapkan beberapa jenis model pembelajaran berbasis masalah, yaitu 

(1) problem based learning, adalah model pembelajaran yang melatih dan 

mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi 

pada masalah autentik dari kehidupan actual siswa, (2) problem solving adalah 

mencari atau menemukan cara menyelesaikan, (3) problem open ended, adalah 

pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan cara pemecahan masalah 

sebagai cara dan solusi, (4) problem possing, adalah pemecahan masalah 

melalui elaborasi.  

Teori ketiga dikemukakan oleh Hamdayama (2016, hlm. 116) 

mengungkapkan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning ini 

adalah pembelajaran yang memusatkan pada masalah kehidupan yang 

bermakna bagi siswa. Model pembelajaran ini pun menuntut siswa agar berfikir 
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kritis dan mendorong siswa agar dapat bertanggung jawab atas 

kelompoknya dengan tugas yang telah dikerjakan dan dapat memecahkan 

masalah tersebut.  

Teori keempat dikemukakan oleh Sumantri (2015,  hlm. 37) model 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar.  

Teori kelima dikemukakan oleh Duck (dalam Shoimin 2017, hlm. 130) 

megungkapkan bahwa Problem based learning atau pembelajaran berbasis 

masalah adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata 

sebagai konteks dalam pembelajaran agar peserta didik dapat belajar berpikir 

kritis dan meningkatkan keterampilan memecahkan masalah sekaligus 

memperoleh pengetahuan.  

Teori keenam dikemukakan oleh Finkle dan Torp (dalam Shoimin 2017, 

hlm. 130) mengungkapkan bahwa problem based learning merupakan 

pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara 

stimultan strategi pemecahan masalah, dasar-dasar pengetahuan dan 

keterampilan dengan menempatkan para siswa dalam peran aktif sebagai 

pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik. 

Teori ketujuh dikemukakan oleh Abbudin (2011, hlm. 243) 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) adalah sebuah 

model pembelajaran yang memfokuskan pada pelacakan akar masalah dan 

memecahkan masalah tersebut. 

Teori kedelapan dikemukakan oleh Kemendikbud (2013) dalam Abidin 

(2014, hlm. 159) memandang model Problem Based Learning suatu model 

pembelajaran yang menantang siswa untuk “belajar bagaimana belajar”, 

bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia 

nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat siswa pada rasa 

ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada siswa 

sebelum siswa sebelum mempelajari konsep atau materi yang berkenaan 

dengan masalah yang harus dipecahkan. 
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Model pembelajaran Problem Based Learning adalah cara penyajian 

bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan 

masalah untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan atau 

jawabannya oleh siswa. Permasalahan dapat diajukan atau diberikan guru 

kepada siswa, dari siswa bersama guru, atau dari siswa sendiri, yang kemudian 

dijadikan pembahasan dan dicari pemecahannya sebagai kegiatan belajar 

siswa.  

Berdasarkan penjelasan beberapa teori diatas maka dapat disimpulkan fokus 

model pembelajaran problem based learning ini adalah pada pembelajaran 

siswa bukan pada guru. Siswa  yang belajar memecahkan suatu masalah akan 

membuat mereka menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha 

mengetahui pengetahuan yang diperlukannya. Artinya belajar tersebut ada 

pada konteks aplikasi konsep. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat 

diperluas ketika siswa berhadapan dengan situasi dimana konsep tersebut 

diterapkan.  

Dengan demikian dapat peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya 

yang dimaksud dengan model pembelajaran problem based learning adalah 

pembelajaran yang berbasis masalah yang dimana pembelajaran tersebut 

membetuk suatu kelompok kecil di dalamnya sehingga siswa turut akitf dalam 

proses belajar mengajar. 

B. Karakteristik Model Pembelajaran Model Problem Based Learning (PBL) 

Teori pertama yang dikemukakan oleh Ngalimun (2016, hlm. 118) 

mengatakan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

memiliki 6 karakteristik yaitu : 

1. Belajar dimulai dengan suatu masalah. 

2. Memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia 

nyata siswa atau mahasiswa. 

3. Mengorganisasikan pembelajaran di seputar masalah, bukan di seputar 

disiplin ilmu. 

4. Memberikan tanggung jawab yang besar kepada pembelajar dalam bentuk 

dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. 

5. Menggunakan kelompok kecil. 
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6. Menuntut pembelajaran untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka 

pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja. 

Teori kedua yang dikemukakan oleh Barrow dalam Shoimin (2017 

hlm.130-131) ada beberapa karakterisktik dari model Problem Based Learning 

(PBL), Yaitu:  

1. Learning is studendt-centered  

Proses pembelajaran dalam PBL lebih menitikberatkan kepada siswa 

sebagai orang belajar. Oleh karena itu PBL juga didukung juga oleh teori 

kontrukstivisme dimana siswa did dorong untuk dapat mengembangkan 

pengetahuannya sendiri. 

2. Authentic problems form the organizing focus for learning  

Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik sehingga 

siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat 

menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. 

3. New informations is a aquired through self-drected learning  

Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum mengetahui 

dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya sehingga siswa berusaha 

mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. 

4. Learning occus in small groups  

Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha dalam 

membangun pengetahuan secara kolaboratif, PBM dilaksanakan dalam 

kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang 

jelas dan penetapan tujuan yang jelas.  

5. Teachers act as facilitators  

Dalam pelaksanaan PBM, guru hanya berpesan sebagai fasilitator. Meski 

begitu guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan 

mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai. 

Teori ketiga dikemukakan oleh Amir (dalam Uki Suhendar 2018, hlm. 

17) mengatakan bahwa ada 7 karakteristik model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) diantaranya: 

1. Masalah diguanakan untuk mengawali pembelajaran. Dengan demikian, 

siswa merasa  tertarik dengan konsep yang dipelajari. 
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2. Masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan 

secara mengembang. Diharapkan peserta didik lebih mudah menerima 

konsep dan merasa lebih bermakana, karena masalah yang digunakan dekat 

dengannya. 

3. Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Hal ini melatih peserta 

didik untuk mengembangkan konsep yang diperoleh. 

4. Masalah membuat peserta didik tertantang untuk mendapatkan 

pembelajaran yang baru. Peserta didik tentu tidak mudah menyerah dalam 

mempelajari suatu konsep apabila mendapat masalah yang menantang. 

5. Sangat mengutamakan belajar mandiri. Kemandirian peserta didik dalam 

belajar tentu membuat peserta didik aktif dalam menemukan atau 

memahami konsep. 

6. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi. Dengan berbagai 

macam sumber pengetahuan yang digunakan, maka mahasiswa mudah 

untuk mempelajari maupun mengembangkan konsep. 

7. Pembelajarannya kaloboratif, komunikatif, dan kooperatif.  

Teori keempat dikemukakan oleh Akinognu dan Tandogan (dalam 

Wardono 2016, hlm. 3) sebagai berikut:  

1. Proses pembelajaran harus dimulai dengan masalah yang didominasi 

masalah nyata. 

2. Bahan dan kegiatan belajar harus memperhatikan keadaan agar dapat 

menarik perhatian siswa. 

3. Guru adalah seorang supervisor selama proses pembelajaran. 

4. Siswa perlu diberi waktu untuk berpikir atau mengumpulkan informasi dan 

mengembangkan strategi untuk pemecahan masalah. 

5. Tingkat kesulitan dari materi yang dipelajari tidak pada tingkat tinggi yang 

dapat membuat siswa putus asa. 

6. Lingkungan belajar nyaman, tenang dan aman harus dibangun sehingga 

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir dan menyelesaikan 

masalah. 
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Teori kelima dikemukakan oleh Rusman (2016, hlm. 232) adalah sebagai 

berikut: 

1. Permasalahan menjadi starting point dalam belajar. 

2. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata 

yang tidak terstruktur. 

3. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple perspective). 

4. Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, dan 

kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar 

dan bidang baru dalam belajar. 

5. Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. 

6. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan 

evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam PBL. 

7. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. 

8. Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama 

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari 

sebuah permasalahan. 

9. Sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. 

10. PBL melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. 

Teori keenam juga dikemukakan oleh Tan (dalam Utami, 2018 hlm.10) 

diantaranya: 

1. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. 

2. Biasanya, masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang 

disajikan secara mengambang (ill-structured). 

3. Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk (multiple perspektif). 

4. Masalah membuat pemelajar untuk mendapatkan pembelajaran di ranah 

pembelajaran yang baru. 

5. Sangat mengutamakan belajar mandiri (self directed learning). 

6. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber 

saja. 
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7. Pencarian, evaluasi serta penggunaan pengetahuan ini menjadi kunci 

penting. 

8. Pembelajaran kaloboratif, komunikatif, dan kooperatif. Pemelajar bekerja 

dalam kelompok, berinteraksi, saling mengajarkan (peel teaching) dan 

melakukan presentasi. 

Teori ketujuh dikemukakan oleh Gijbelc (dalam Yamin, 2013, hlm. 64) 

mengungkapkan bahwa karakteristik model PBL yaitu: 

1. Pembelajaran dimulai dengan mengangkat suatu permaslahan atau suatu 

pertanyaan yang nantinya menjadi focal poin untuk keperluan usaha-usaha 

investigasi siswa. 

2. Siswa memiliki tanggung jawab utama dalam menyelidiki masalah-masalah 

dan memburu pertanyaan-pertanyaan. 

3. Guru dalam pembelajaran PBL berperan sebagai fasilitator 

Teori kedelapan dikemukakan oleh  Sagala (2017, hlm. 63) menyebutkan 

karakteristik dari pembelajaran diantaranya: 

1. Dalam proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara 

maksimal, bukan hanya menuntut siswa sekedar mendengar, mencatat, akan 

tetapimenghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. 

2. Dalam pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab 

terus menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa, yang pada giliran kemampuan berpikir itu dapat 

membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi 

sendiri. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

karakteristik pada model pembelajaran Problem Based Learning adalah 

sebagai berikut: 

1. Belajar  di mulai dengan satu masalah. 

2. Menggunakan kelompok kecil. 

3. Pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. 

4. Proses pembelajaran harus di mulai dengan masalah yang didominasi 

masalah nyata. 

5. Guru adalah sorang supervisor selama proses pembelajaran. 
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6. Lingkungan belajar tenang, nyaman, dan aman. 

7. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi (tidak hanya satu 

sumber). 

8. Dalam proses pembelajaran menciptakan atau membangun suasan dialogis 

atau tanya jawab. 

C. Kelebihan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Teori pertama dikemukakan oleh Hamdayama (2016, hlm. 117) 

berpendapat bahwa kelebihan dari model berbasis masalah ini diantarannya: 

1. Pembelajaran berpusat pada siswa karena siswa dilibatkan pada kegiatan 

belajar sehingga siswa mampu menyerap pengetahuan dengan baik. 

2. Jiwa social siswa juga berkembang karena peserta didik dilatih untuk 

bekerja sama dengan siswa lainnya dalam menyelesaikan masalah yang di 

berikan guru. 

3. Siswa dapat memperoleh pengetahuan baru dari berbagai sumber.  

Teori kedua dikemukakan oleh Aris dalam buku karangan Shoimin 

(2017, hlm. 132) adalah sebagai berikut: 

1. Siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam 

situasi nyata. 

2. Siswa memiliki kemampuan membangun penngetahuannya sendiri melalui 

aktifitas belajar. 

3. Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi tidak ada 

hubungannya dan tidak ada perlu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi 

beban siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi. 

4. Terjadi aktivitas ilmiah pada siswa kerja kelompok. 

5. Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan, baik dari 

perpustakaan, internet, wawancara dan observasi. 

6. Siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. 

7. Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam 

kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. 

8. Kesulitan belajar siswa secara individual dapat di atasi melalui kerja 

kelompok dalam bentuk peer teaching. 

Teori ketiga dikemukakan oleh Huda (2016, hlm. 42) model 
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pembelajaran problem based learning juga memiliki kelebihan sebagai berikut:  

1. Mendorong siswa untuk mempunyai kemampuan dalam proses 

memecahkan masalah tersebut yang dihadapkan dalam situasi yang nyata. 

2. Mendorong siswa untuk mempunyai kemampuan dalam menambah 

pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar yang dilakukan.  

3. Pembelajaran yang ada berfokus pada permasalahan yang ada di dunia nyata 

sehingga siswa terfokus pada suatu masalah yang ada.  

4. Adanya kegiatan ilmiah yang dilakukan peserta didik bekerjasama melalui 

diskusi kelompok. 

5. Siswa menjadi terbiasa dengan menggunakan sumber-sumber pengetahuan 

yang ada seperti perpustakaan, internet, wawancara serta observasi. 

6. Siswa akan mempunyai kemampuan untuk menilai kemajuan yang terjadi 

pada proses belajar pembelajaran yang dilakukan.  

7. Siswa akan mempunyai kemampuan untuk melakukan komunikasi secara 

ilmiah pada kegiatan diskusi atau presentasi hasil pemecahan masalah yang 

di kerjakan dalam kelompok.  

8. Kesulitan belajar yang ada akan dapat terpecahkan dengan bekerjasama 

melalui kerja kelompok.  

Teori keempat dikemukakan oleh Kurniasih dan Berlin (2015, hlm. 49-

50) berpendapat bahwa kelebihan model pembelajaran berbasis masalah 

diantaranya adalah: 

1. Mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif siswa. 

2. Dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah para siswa dengan 

sendirinya. 

3. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

4. Membantu siswa dalam belajar untuk mentransfer pengetahuan dengan 

situasi yang serba baru. 

5. Dapat mendorong siswa mempunyai inisiatif untuk belajar secara mandiri. 

6. Mendorong kreativitas siswa dalam pengungkapan penyelidikan masalah 

yang telah ia lakukan. 

7. Dengan model pembelajaran ini akan terjadi pembelajaran yang bermakna. 
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8. Model ini mengintregasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan 

dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. 

9. Model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, motivasi internal untuk 

belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja 

kelompok. 

Teori kelima dikemukakan oleh Sanjaya (dalam Wulandari 2012, hlm. 2) 

menyebutkan bahwa keunggulan PBL antara lain:  

1. Problem based learning merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih 

memahami pelajaran. 

2. Problem based learning dapat menantang kemampuan siswa serta 

memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 

3.  Problem based learning dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran. 

4. Melalui Problem based learning bisa memperlihatkan kepada siswa setiap 

mata pelajaran (matematika, IPA, dan lain sebagainya), pada dasarnya 

merupakan cara berfikir, dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, 

bukan hanya sekedar belajar dari guru atau buku-buku saja. 

5. Problem based learning dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. 

6. Problem based learning dapat mengem-bangkan kemampuan berpikir kritis. 

7. Problem based learning dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka milik dalam dunia nyata. 

8. Problem based learning dapat mengembangkan minat siswa untuk belajar 

secara terus-menerus sekalipun belajar pada pendidikan formal telah 

berakhir. 

Teori keenam dikemukakann oleh Putra (2013, hlm. 82) mengemukakan 

bahwa kelebihan model pembelajaran problem based learning diantaranya: 

1. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan melibatkan siswa secara aktif 

dalam memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa 

yang lebih tinggi. 

2. Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa, 

sehingga pembelajaran lebih bermakna. 
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3. Siswa dapat merasakan menfaat pembelajaran, karena masalah – masalah 

yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. 

4. Menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan 

menerima pendapat orang lain . 

5. Problem based learning diyakini dapat menumbuhkan kemampuan 

kreativitas siswa, baik secara individu maupun kelompok. 

Teori ketujuh dikemukakan oleh Susanto (2014, hlm. 88-89) kelebihan 

problem based learning diantaranya: 

1. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup baik untuk memahami 

isi pembelajaran. 

2. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan 

kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru. 

3. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 

4. Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer 

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. 

5. Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang 

mereka lakukan. 

6. Pemecahan masalah dapat dianggap lebih menyenangkan dalam diskusi 

siswa. 

7. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk 

berfikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk 

menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 

8. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata.  

Teori kedelapan dikemukakan oleh Warsono dan Haryanto (2015, hlm. 

26) Problem Based Learning memiliki kelebihan sebagai berikut: 

1. Menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk 

menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 

2. Meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. 

3. Membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami 

masalah dunia nyata. 
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4. Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan 

bertanggung jawab dalam pelajaran yang mereka lakukan, disamping itu 

problem based learning dapat mendorong siswa untuk melakukan evaluasi 

sendiri baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. 

5. Mengembangkan kemampuan siswa untuk berfikir kritis dan 

mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan baru. 

6. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan 

yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

7. Mengembangkan minat siswa untuk secara terus menerus belajar sekalipun 

belajar pada Pendidikan formal telah berakhir. 

8. Memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang di pelajari guna 

memecahkan masalah dunia nyata. 

Berdasarkan penjelasan yang di kemukakan oleh beberapa para ahli di 

atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa kelebihan pada model 

pembelajaran Problem Based Learning diantaranya: 

1. Mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif siswa. 

2. Siswa memiliki kemampuan membangun penngetahuannya sendiri melalui 

aktifitas belajar. 

3. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

4. Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam 

kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. 

5. Pembelajaran yang ada berfokus pada permasalahan yang ada di dunia nyata 

sehingga siswa terfokus pada suatu masalah yang ada.  

6. Model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, motivasi internal untuk 

belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja 

kelompok. 

7. Problem Based Learning merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih 

memahami pelajaran. 

8. Problem Based Learning dapat menantang kemampuan siswa serta 

memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 
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9. Siswa dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain.  

10. Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui 

aktivitas belajar.  

11. Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa, 

sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

D. Kelemahan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Teori pertama dikemukakan oleh Kurniasih dan Berlin (2015, hlm. 50-

51) kelemahan problem based learning antara lain : 

1. Model ini membutuhkan pembiasaan, karena dalam teknis pelaksaannya 

yang rumit dan siswa di tuntut untuk berkonsentrasi dan daya kreasi yang 

tinggi. 

2. Persiapan proses pembelajaran membutuhkan waktu yang lama, hal tersebut 

karena sedapat mungkin persoalan yang ada harus dipecahkan sampai 

tuntas, agar maknanya tidak terpotong. 

3. Siswa dapat benar-benar tahu apa yang penting bagi mereka untuk belajar, 

terutama baju mereka yag tidak memiliki pengalaman sebelumnya. 

4. Guru juga merasa kesulitan, hal tersebut dikarenakan guru kesulitan 

menjadi fasiliator dan mendorong peserta didik untuk mengajukan 

pertanyaan yang tepat dari pada menyerahkan mereka solusi. 

Teori kedua dikemukakan oleh Hamdayama (2016, hlm. 117) juga 

memaparkan kelemahan dari model pembelajaran problem based learning 

antara lain:  

1. Untuk siswa yang malas. tujuan pembelajaran ini tidak dapat tercapai. 

2. Membutuhkan banyak waktu dan dana. 

3. Tidak semua pelajaran dapat diterapkan model ini. 

Teori ketiga dikemukakan oleh Susanto (2014, hlm. 90) mengungkapkan 

bahwa kelemahan dari model problem based learning antara lain: 

1. Bila siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa 

masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa 

enggan untuk mencoba. 

2. Keberhasilan pendekatan pembelajar melalui pemecahan masalah 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 
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3. Tanpa pemahaman mereka untuk berusaha memecahkan masalah yang 

sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar dari apa yang mereka 

pelajari. 

Teori keempat dikemukakan oleh Huda (2016, hlm. 42) model 

pembelajaran Problem Based Learning memiliki kelemahan sebagai berikut:  

1. Model pembelajaran ini tidak bisa diterapkan di setiap materi pelajaran.  

2. Apabila mempunyai tingkat kesamaan kemampuan siswa yang tinggi pada 

suatu kelas sehingga proses pembagian tugas yang ada menjadi sulit.  

3. Memerlukan waktu yang lama dalam pembelajaran.  

4. Memerlukan kemampuan guru dalam memotivasi siswa sehingga 

kerjasama dalam kelompok dapat berlangsung secara efektif.  

Teori kelima dikemukakan oleh Shoimin (2014, hlm. 132) berpendapat 

bahwa selain memiliki kelebihan, model Problem Based Learning juga 

memilki kelemahan, diantaranya sebagai berikut: 

1. PBM tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran, ada bagian guru 

berperan aktif dalam menyajikan materi.  

2. PBM lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu 

yang kaitannya dengan pemecahan masalah. 

3. Dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan 

terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. 

Teori keenam dikemukakan oleh Warsono dan Haryanto (2015, hlm. 27) 

mengungkapkan bahwa Problem Based Learning memiliki beberapa 

kelemahan, diantaranya: 

1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan 

bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan 

merasa enggan untuk mencobanya.  

2. Untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai 

materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah mengapa mereka 

harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka 

mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari.  

3. Tidak banyak guru yang mampu mengantarkan siswa kepada pemecahan 

masalah. 
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4. Seringkali memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang panjang.  

5. Aktivitas siswa diluar sekolah sulit dipantau. 

Teori ketujuh dikemukakan oleh Sanjaya dan Wina (2014, hlm. 28) 

mengemukakan bahwa kelemahan Model Pembelajaran Problem Based 

Learnig  diantaranya: 

1. Manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan 

bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan 

merasa enggan untuk mencobanya. 

2. Untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai 

materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah mengapa mereka 

harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka 

mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. 

Teori kedelapan dikemukakan oleh Abidin (2014, hlm. 163) menurut 

Abidin kelemaha model tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Siswa yang terbiasa dengan informasi yang diperoleh dari guru sebagai 

narasumber utama, akan merasa kurang nyaman dengan cara belajar sendiri 

dalam pemecahan masalah. 

2. Jika siswa tidak mempunyai rasa kepercayaan bahwa masalah yang 

dipelajari sulit untuk dipecahkan makan mereka akan merasa enggan untuk 

memcoba masalah.  

3. Tanpa adanya pemahaman siswa mengapa mereka berusaha untuk 

memecahkan msalah yang sedang dipelajari maka mereka tidak akan belajar 

apa yang ingin mereka pelajari. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kelemahan dari 

model pembelajaran Problem Based Learning diantarannya: 

1. Bila siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa 

masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa 

enggan untuk mencoba. 

2. Keberhasilan pendekatan pembelajaran melalui pemecahan masalah 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 
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3. Tanpa pemahaman mereka untuk berusaha memecahkan masalah yang 

sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar dari apa yang mereka 

pelajari 

4. Guru harus ikut berperan aktif dalam pembelajaran dengan mempersiapkan 

media pembelajaran yang kreatif agar siswa dapat fokus dalam 

pembelajaran, siswa harus berperan aktif bertanya kepada guru agar siswa 

tahu cara memecahkan masalah yang baik seperti apa. 

5. Seringkali memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang panjang.  

6. Aktivitas siswa diluar sekolah sulit dipantau. 

E. Kesimpulan Konsep Belajar Melalui Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) atau pembelajaran 

berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang dimana pada 

prosesnya siswa dituntut aktif serta mampu memecahkan suatu masalah yang 

berkaitan dengan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh guru di tujuan 

pembelajaran.  Sejalan denga hal tersebut maka Darmadi (2017, hlm. 117) 

berpendapat bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah 

pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga 

merangsang siswa untuk belajar. Sementara itu pendapat lain pun dikemukakan 

oleh Hamdayama (2016, hlm. 116) mengungkapkan bahwa model 

pembelajaran Problem Based Learning ini adalah pembelajaran yang 

memusatkan pada masalah kehidupan yang bermakna bagi siswa.  

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya model Problem 

Based Learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa 

dengan materi permasalahan yang kontekstual didalmnya sehingga siswa turut 

aktif didalamnya. 

Setiap model pembelajaran, memiliki karakteristik masing-masing untuk 

membedakan model yang satu dengan model yang lain. Beberapa karakteristik 

yang ada dalam pembelajaran tersebut yakni belajar  di mulai dengan satu 

masalah, menggunakan kelompok kecil, pembelajaran kolaboratif, 

komunikatif, dan kooperatif, proses pembelajaran harus di mulai dengan 

masalah yang didominasi masalah nyata. Secara umum karakteristik tersebut 



42 

 

 

 

berkaitan dengan model pembelajaran problem based learning, yang dimana 

karakteristik model pembelajaran tersebut erat kaitannya dengan kelebihan 

mapun kekurangannya. 

Adapun kelebihan dari model pembelajaran problem based learning 

tersebut yaitu siswa dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain, siswa 

memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas 

belajar, pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa, 

sehingga pembelajaran lebih bermakna. Sedangkan untuk kelemahannya itu 

sendiri yaitu keberhasilan pendekatan pembelajaran melalui pemecahan 

masalah membutuhkan cukup waktu untuk persiapan tanpa pemahaman 

mereka untuk berusaha memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka 

mereka tidak akan belajar dari apa yang mereka pelajari, dan seringkali 

memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang panjang.  

Kemudian dalam proses belajar mengajar khususnya dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning adanya 

keterkaitan atau hubungannya dengan hasil belajar, yang dimana dikemukakan 

oleh Orhan dan Ruhan (dalam Yunin, 2014 hlm. 6), menyatakan bahwa model 

Problem Based Learning  memberikan dampak positif pada prestasi akademik 

siswa dan sikap siswa terhadap sains. Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh 

Utami Dyah Pratiwi pada tahun 2018 bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran problem based learning hasil belajar siswa dapat meningkat. 

 


