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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Manusia adalah makhluk yang cerdas, setiap harinya disadari atau tidak disadari 

pasti mengalami sebuah kegiatan yaitu belajar. Kegiatan yang dilakukan menyesuaikan 

dengan tingkah laku dalam upaya meningkatkan kemampuan pada dirinya. Belajar itu 

penting bagi semua orang, terutama di sekolah sebagai pendidik harus memahami tentang 

keterampilan setiap siswa dan memberikan pengalaman yang berarti bagi proses 

pembelajaran. 

Oleh karena itu, guru harus berusaha menemukan dan mempelajari konsep-konsep 

yang sudah dimiliki siswa dan membantu mereka memasukkannya ke dalam pengetahuan 

baru yang diajarkan sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Belajar lebih bermanfaat 

ketika siswa mengalami apa yang telah mereka pelajari, bukan hanya pengetahuan, secara 

langsung. Pembelajaran mengarah pada tujuan menguasai konten memori jangka pendek 

secara efisien, tetapi tidak memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah jangka 

panjang. 

Pembelajaran berlangsung melalui interaksi guru dan siswa, khususnya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, media 

pembelajaran, sarana, prasarana, strategi, model pembelajaran yang berbeda dan 

keterampilan guru dalam menangani materi di kelas tentunya harus digunakan. Sebaik 

apapun sarana dan prasarana untuk membantu guru dalam menyediakan materi kelas, 

strategi dan model pembelajaran yang dikembangkan, tidak akan berjalan dengan baik jika 

guru tidak memahami cara menggunakannya dalam belajar, mengajar dan belajar. 

Pentingnya meningkatkan berpikir kritis siswa dalam kegiatan belajar untuk memecahkan 

masalah logis. Keterampilan berpikir kritis siswa menjadi penting karena guru perlu 

mengajarkan siswa berpikir kritis sehingga mampu menyelesaikan masalah dengan bak. 

Seperti yang dipaparkan. Scriven dan Paul (Nugraha, AJ, ddk, 2017, hlm.37) “Berpikir 

kritis penting untuk dikembangkan pada setiap siswa sehingga mereka dapat menganalisis 

apa yang mereka pikirkan tentang pemecahan masalah, evaluasi dan menyelesaikan 

masalah yang ada”. 

Ada beberapa alasan mengapa siswa memiliki keterampilan berpikir kritis yang 

rendah, diantaranya dalam penelitian Prasetyowati dan Suyatno (2016, hlm. 67) Rendahnya 
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kemampuan berpikir kritis siswa juga merupakan akibat dari “menerapkan 

strategi pembelajaran yang kurang fokus pada penguatan level yang lebih tinggi 

dan menggunakan pemahaman konseptual”. Selanjutnya pendapat Syahroni 

(2016, hlm. 66) “Siswa jarang bertanya, meskipun diberi kesempatan untuk 

bertanya, siswa tidak dapat menjelaskan dan memberikan jawaban yang dipilih, 

dan tidak dapat secara akurat mengartikulasikan jawaban yang dipilih”. 

Sementara dalam penelitian Laela (2016, hlm. 3) “Guru yang menggunakan 

metode teacher centered dan menerapkannya secara konsisten cenderung 

mengurangi kualitas pendidikan yang kurang kreatif dan kurang kompetitif 

dengan masa sekarang”. 

Selain itu penelitiannya Hendrawan dkk (dalam Umam, 2018, hlm. 57) 

memperkuat bahwa “kurangnya implementasi berpikir kritis dalam belajar telah 

menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa”. Sedangkan 

penyebab utama rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa dalam penelitian 

Suwarno (2015, hlm. 12) karena “kemampuan berpikir kritis siswa tidak pernah 

diajarkan dan proses belajar guru di kelas sangat singkat”. Adapun kurangnya 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis dalam penelitian Winoto & Prasetyo 

(2020, hlm. 229) disebabkan oleh “pembelajaran tidak berpusat kepada siswa, 

menyebabkan keterampilan berpikir kritis pada siswa rendah. Oleh karena itu 

perlu adanya pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model 

pembelajaran eksploratif dan model pembelajaran berbasis masalah”.  

Berdasarkan pemaparan permasalah di atas bahwa, saat kegiatan belajar 

guru harus memberikan kebebasan bagi siswa secara independen dan 

menerapkan model pendidikan yang mampu meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis bagi siswa, sehingga selama kegiatan belajar siswa lebih aktif dan 

dapat meningkatkan keterampilan berpikir secara kritis. Penggunaan model 

pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu model pembelajaran yang 

benar dapat digunakan  untuk meningkatkan kemampuan saat menyelesaikan 

masalah. 

Penggunaan model pembelajaran masalah dinilai dapat digunakan 

sebagai solusi dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis siswa. Sejalan dengan  hal tersebut Joyce dan Will (dalam 
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Rusman, 2012, hlm.133), pihaknya berpendapat bahwa “model pendidikan 

adalah rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum 

(program pelatihan jangka panjang), pelajaran desain dan bahan pembelajaran 

di dalam kelas atau lainnya”. Sedangkan Kuegan (dalam Abdurrozzaq, 2016, 

hlm. 873) model pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang 

menawarkan berbagai sikap dan pekerjaan untuk siswa, sehingga masalahnya 

dapat menjadi batu loncatan untuk investigasi dan penelitian”. Adapun 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Suherti, 2017, hlm. 61) 

menggambarkan bentuk atau model pembelajaran berbasis masalah 

diantaranya: 

Model pembelajaran berbasis masalah ialah pembelajaran yang 

menggunakan masalah asli, terbuka yang perlu dikembangkan siswa 

dalam kemampuan berpikir mandiri, kemampuan memecahkan 

masalah, kemampuan sosial dan kemampuan belajar, serta pengetahuan 

pemecahan masalah yang baru. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Ertikanto menjelaskan (dalam 

Juliandri dan Anugraheni, 2020, hlm. 22) bahwa “model pembelajaran berbasis 

masalah adalah model pendidikan yang menggunakan masalah sebagai titik 

tolak pembelajaran dalam rangka menciptakan pengetahuan baru guru untuk 

perbaikan. Sekaligus Aristia (dalam Juliandri dan Anugraheni, 2020, hlm. 22) 

menjelaskan bahwa “pola pembelajaran berbasis masalah atau problem based 

learning adalah model yang melibatkan siswa dalam permasalahan nyata di 

lingkungan siswa". Dalam konteks ini, Anugraheni (dalam Pamungkas, 2018, 

hlm. 288) "Keterampilan pemecahan masalah adalah dasar untuk memperoleh 

pengetahuan dan konsep-konsepnya yang harus diselesaikan bersama”. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, melalui pembelajaran 

permasalahan dalam kehidupan nyata siswa harus mampu menyelesaikan 

masalah mereka secara mandiri. Sementara guru hanya memfasilitasi siswa 

untuk  kegiatan proses pembelajaran. Belajar menggunakan masalah dapat 

mendidik siswa aktif secara kerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dan memperoleh pengalaman  untuk menyelesaikan masalah.  

Pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah digunakan 

karena memiliki keunggulan diantaranya  permasalahan dunia nyata siswa dapat 

diselesaikan secara mandiri. Sejalan hal tersebut Marhamah (2013, hlm. 208) 
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berpendapat model pembelajaran berbasis masalah dinilai mempunyai 

keunggulan diantaranya “mampu membiasakan siswa menghadapi masalah dan 

menyelesaikannya secara profesional dan mampu merangsang perkembangan 

kemampuan berpikir kreatif dan menyeluruh”. Adapun  Prayogi dan Asy’ari 

(dalam Islam, 2019, hlm. 616) “pembelajaran berbasis masalah mempunyai 

manfaat, antara lain peserta didik mendapatkan kepuasan dalam belajar, mampu 

meningkatkan kemampuan berpikirnya dan mendapatkan ilmu yang baru”. 

Sementara Nuraini (2017, hlm. 372) menunjukkan bahwa "manfaat model 

berbasis masalah ialah tidak ada siswa yang tidak memahami pelajaran terbaik, 

keterampilan dan kepuasan siswa untuk mendapatkan pengetahuan baru, 

meningkatkan kegiatan belajar, dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

siswa dapat dikembangkan dan memberikan peluang untuk peserta didik agar 

dapat melaksanakan pembelajaran pemecahan masalah di kehidupan nyata". 

Selaras dengan Smith (dalam Puspita dkk, 2018, hlm.124) “manfaat 

model PBL, siswa memahami konsep pembelajaran yang diajarkan, mendorong 

siswa yang lebih serius dan lebih aktif, membangun kerja tim internal, mampu 

menyelesaikan permasalahan, dan melatih sikap tanggung jawab”. Sedangkan  

Sastrawan (2014, hlm. 4) di antaranya masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan nyata, materi disesuaikan dengan kebutuhan siswa, dan dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir melalui memecahkan masalah. Sementara 

itu Purnaningsih (2019, hlm. 369) “keunggulan model pembelajaran berbasis 

masalah adalah masalah yang sesuai dengan 'masalah kehidupan nyata yang 

dihadapi siswa', menyesuaikan bahan ajar dengan kebutuhan siswa dan 

meningkatkan sifat penemuan siswa dalam mengerjakan soal dan kemampuan 

berpikirnya dapat meningkatkan melalui  pemecahan masalah”. 

Dari hasil pemaparan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa model PBL memiliki keunggulan seperti kegiatan pembelajaran lebih 

aktif, siswa  dapat berpikir lebih kritis dan memahami konsep materi melalui 

penyelesaian masalah, pembelajaran lebih bermakna karena peserta didik dapat 

menemukan pengetahuan baru dan memori pengetahuan diperkuat, 

pembelajaran akan lebih bermanfaat karena permasalahan yang diangkat sesuai 

dengan kehidupan nyata. 
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Penggunaan model PBL terbukti mampu meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa, dan didukung oleh beberapa penelitian terdahulu 

diantaranya  penelitian dari Setyorini dkk (2011), Ahmad Farisi, dkk. (2017), 

Ujiati Cahyaningsih dan Anik Ghufron (2016), Hasyda & Arifin (2020), Indri 

Anugraheni (2018), dan Syahroni Ejin (2016)  menunjukan bahwa terdapat 

persamaan yaitu dengan  model pembelajaran berbasis masalah dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.  

Berdasarkan beberapa fenomena permasalahan dalam penelitian orang 

lain, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam melalui penelitian yang 

berjudul “Analisis Penggunaan Model Problem Based Learning Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas Tinggi Sekolah Dasar 

(Analisis Deskriptif Kualitatif Dengan Teknik Studi Literatur)”. Dengan 

harapan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas tinggi SD. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana konsep model Problem Based Learning? 

2. Bagaimana penggunaan model Problem Based Learning di kelas tinggi 

sekolah dasar? 

3. Bagaimana pengaruh model Problem Based Learning terhadap 

kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas tinggi sekolah dasar? 

 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan 

pokok dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan konsep model Problem Based Learning. 

2. Untuk mendeskripsikan proses penggunaan model Problem Based 

Learning di kelas tinggi sekolah dasar. 
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3. Untuk mendeskripsikan pengaruh  model Problem Based Learning 

terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas tinggi sekolah 

dasar. 

 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh model Problem 

Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas tinggi 

sekolah dasar, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada pihak lain tentang model pembelajaran berbasis masalah 

dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini 

juga dapat menjadi sumber penelitian lebih lanjut tentang penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah. 

2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

secara praktis kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, 

diantaranya : 

a. Bagi sekolah 

Model PBL dapat menjadi bahan masukan sebagai referensi dan 

pihak sekolah menyarankan para guru untuk menggunakan pola yang 

berbeda dalam kegiatan belajar mengajarnya. 

b. Bagi pendidik 

Model problem based learning dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan atau perhatian guru dalam proses pembelajaran, untuk 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan bahan ajar dan 

dapat menjadi motivasi bagi guru dengan menggunakan model PBL. 

c. Bagi peserta didik 

Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dapat 

memberikan gambaran berpikir kritis siswa melalui pengalaman 

langsung, memperkuat niat siswa dalam proses pembelajaran, dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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d. Bagi peneliti 

Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dapat 

dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan 

mampu menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dalam karya 

pendidikannya. 

 

E. Variabel penelitian 

Variabel sering disebut sebagai objek penelitian atau sebagai fokus 

dalam penelitian. Dalam KBBI Variabel adalah sesuatu yang mampu berubah 

yang akan membawa perubahan itu. Adapun menurut Sugiyono (2017, hlm 61) 

“Variabel ialah sesuatu  menjadi objek pengamatan penelitian, yakni segala 

sesuatu yang peneliti buat untuk penelitian sehingga informasi dapat digali dan 

disimpulkan”. Dalam konteks ini, Siyoto dan Sodik (2015, hlm. 50) menyatakan 

bahwa “variabel ialah sesuatu yang dijadikan sebagai objek pengamatan 

penelitian atau sebagai karakter yang akan diteliti”. Hal ini dikuatkan dengan 

pendapat Setiawan et al (2014, hlm.4) menyatakan bahwa “variabel adalah 

rancangan atau kegiatan yang telah ditetapkan ukuran tertentu dan bisa 

dijadikan objek atau unsur dalam sebuah penelitian”. 

Pendapat lain Arikunto (dalam Siyoto dan Sodik. 2015, hlm. 50) 

jelasnya  “Variabel penelitian adalah tujuan penelitian yang menjadi pusat 

penelitian”. Sejalan dengan Kidder (dalam Sugiyono, 2015, hlm. 61) “Variabel 

adalah atribut yang peneliti pelajari dan dari mana mereka menarik 

kesimpulan”. Adapun variabel penelitian menurut Ridha (2017, hlm. 66) ialah 

“nilai, atau sifat dari sesuatu dan orang atau kegiatan yang sangat berbeda satu 

sama lain dan yang telah diidentifikasi oleh peneliti untuk mempelajari dan 

mencari informasi dan kesimpulan”. 

Berdasarkan pandangan di atas, dapat ditarik kesimpulan variabel 

penelitian adalah satu-satunya tujuan penelitian, sebuah topik penelitian atau 

media yang berfokus pada penelitian abstrak atau dunia nyata. Dimana nilai 

suatu variabel memiliki variabel yang dapat diubah. Variabel ini diuji untuk 

informasi dan kemudian diselesaikan. Pendefinisian variabel dimaksudkan 

untuk menghindari kesalahpahaman tentang arti istilah-istilah yang digunakan 
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dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini telah ditentukan dua variabel 

yaitu Model pembelajaran berbasis masalah sebagai variabel independent 

(variabel x) dan kemampuan berpikir kritis siswa sebagai variabel terikat 

(variabel y). Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Variabel Independen 

Variabel independen dapat juga dikatakan sebagai variabel bebas. 

Selaras dengan yang diungkapkan Sugiyono (2013, hlm. 39) bahwa 

“variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau 

yang dapat menjadi sebab dalam perubahan atau timbulnya variabel 

dependen (terikat)”. Adapun menurut Aulele, Talakua dan Tuasikal (2017, 

hlm. 129) menyatakan “variabel bebas adalah variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel terikat”. Selain itu, Ruwah (2016, hlm. 250) 

menjelaskan bahwa “Variabel bebas adalah reliabilitas, daya tanggap, 

kepercayaan diri, empati dan berwujud.  

Sedangkan Indrawan dan Yuniawati (2016, hlm. 13) menjelaskan 

“variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau memiliki 

kemampuan teoritis untuk mempengaruhi variabel lain”. Sejalan dengan 

pendapat tersebut Hardani, dkk (2020, hlm. 305) menyebutkan “variabel 

terikat yaitu yang merupakan variabel yang secara struktural berpikir 

ilmiah menjadi variabel yang disebabkan oleh perubahan variabel lain”. 

Pengertian lain menurut Siyoto & Sodik (2015, hlm. 52) bahwa “variabel 

terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau hasilnya”. 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

bebas atau independen adalah variabel yang dapat memberikan pengaruh, 

juga dapat memberikan perubahan terhadap variabel terikat atau dependen. 

Variabel bebas dapat berubah dengan sendirinya, tidak ada hal lain dalam 

eksperimen yang mempengaruhinya. Sehingga dalam variabel bebas 

penelitian ini yaitu model Problem Based Learning. 

2. Variabel Dependen 

Variabel terikat dapat juga dikatakan sebagai variabel dependen. 

Seperti dikemukakan oleh Sugiyono (2013, hlm. 39) yaitu “variabel terikat 
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(output/bound variable, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil 

dari variabel bebas (independen)”. Adapun menurut Aulele, Talakua dan 

Tuasikal (2017, hlm. 129) “variabel dependen ialah variabel yang dapat 

dipengaruhi oleh variabel independen”. Selain itu, Ruwah (2016, hlm. 

250) menjelaskan bahwa variabel dependen ialah kepuasan dari pengaruh 

variabel independen.  

Pendapat lain dari Indrawan dan Yuniawati (2016, hlm. 13) 

menyatakan “variabel terikat ialah variabel yang secara struktural berpikir 

ilmiah menjadi variabel yang disebabkan oleh perubahan variabel lain”. 

Sejalan dengan pendapat tersebut Hardani, dkk. (2020, hlm. 305) 

menyebutkan bahwa “Variabel independen ialah variabel yang membuat 

atau secara teoritis mempengaruhi variabel lain”. Pengertian lain menurut 

Siyoto & Sodik (2015, hlm. 52) bahwa “variabel bebas adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya variabel 

dependen”. 

Dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa 

variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel independen atau variabel bebas, dan dapat juga dikatakan bahwa 

variabel tersebut disebabkan oleh variabel independen. Oleh karena itu, 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis 

pada peserta didik kelas tinggi di sekolah dasar. 

 

F. Landasan teori  

1. Model Problem Based Learning 

a. Pengertian model Problem Based Learning  

Model PBL adalah model pembelajaran berbasis masalah yang 

mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang pemecahan masalah. 

Seperti yang dikatakan Abdul (dalam Endrawati, N, 2017, hlm. 13) 

mengemukakan bahwa “PBL adalah contoh pembelajaran yang 

memotivasi siswa untuk belajar, bekerja dalam kelompok untuk 

menemukan solusi atas masalah. masalah dunia nyata”. Pembelajaran 

berbasis masalah menurut Cahyo (dalam Endrawati, N, 2017, hlm. 13) 
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“pembelajaran berbasis masalah adalah proses pembelajaran yang 

didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal untuk 

mengakses dan memperkenalkan pengetahuan baru”. Pandangan 

Ibrahim dan Nur (dalam Rusman, 2016, hal. 241) model pembelajaran 

berbasis masalah secara harfiah, yaitu “sebagai alat pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai pelajaran yang memotivasi 

siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapinya”. 

Sementara itu Duch (dalam Shoimin. 2018, hlm. 130) “PBL 

adalah proses pembelajaran yang menciptakan lingkungan masalah 

yang nyata bagi peserta didik untuk belajar berpikir kritis, melatih 

kemampuan menyelesaikan permasalahan, dan memperoleh 

pengetahuan”. Pendapat lain dijelaskan oleh Oktaviani, Reinita, dan 

Abidin (2018, hlm. 2) bahwa “model PBL merupakan contoh 

pembelajaran dengan penggunaan suatu masalah di dunia nyata, dengan 

tujuan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan menyelesaikan 

masalah dengan bantuan serta bimbingan guru”. Adapun model PBL 

menurut Fauza dan Yanti (2020, hlm. 2686) bahwa “pembelajaran 

diberikan melalui pemecahan masalah, menanya, pemecahan 

pertanyaan dan diskusi terbuka”. 

Berdasarkan beberapa pendapat sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan proses 

belajar melalui permasalahan, dimana siswa harus aktif dan mampu 

memecahkan masalah dalam melakukan aktivitas. 

b. Karakteristik model problem based learning  

Model pembelajaran berbasis masalah memiliki karakteristik 

yang membedakannya yang lain, seperti  hal yang dijelaskan oleh Tan 

(dalam Rusman, 2016, hlm. 232) bahwa ciri PBL ialah “Masalah 

menjadi titik tolak dalam pembelajaran, masalah yang muncul adalah 

masalah yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur, yang 

membutuhkan banyak perspektif”. Sejalan dengan pendapat Ngalimun 

(2013, hlm. 90) karakteristik model PBL diantaranya: 

Pembelajaran melalui masalah, masalah yang diangkat sesuai 

dengan permasalahan nyata, mengatur pelajaran seputar 
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masalah, memberi siswa banyak tanggung jawab dalam 

merancang dan mengendalikan proses belajar mereka, dengan 

kelompok-kelompok kecil di mana siswa harus menunjukkan 

hasil mahakarya yang telah dilakukan. 

Adapun pendapat dari Ibrahim dan Nur (dalam Haryanti, 2017 

hlm. 59) mengemukakan ciri dari model PBL antara lain: 

Permasalah yang diajukan cukup penting dan memiliki 

kebermaknaan bagi siswa, sebab sesuai dengan permasalahan 

dalam kehidupan nyata. Siswa diarahkan untuk mencari 

berbagai solusi dalam mengatasi situasi tersebut, PBL 

difokuskan untuk agar dapat dikaitkan dengan beragam disiplin 

ilmu, memerlukan penyelesaian masalah secara nyata, 

memfokuskan siswa untuk mencari, melakukan analisis, 

menguraikan hipotesis, mengumpulkan beragam informasi serta 

melaksanakan percobaan serta dilengkapi dengan merumuskan 

kesimpulan, menyajikan dan menampilkan suatu produk dan 

karya. 

Sedangkan Sofyan (2016, hlm. 63) memaparkan karakteristik 

model PBL diantaranya: 

Peserta didik  dituntut responsif saat pembelajaran, 

penggambaran masalah yang dipakai tepatnya memiliki bentuk 

tidak terstruktur serta membangun penemuan bebas, 

pembelajaran dipadukan dengan beragam bahasan, 

mengutamakan kerjasama, pada proses pemecahan masalah 

hendaknya dapat mengembangkan kemandirian siswa, kegiatan 

memecahkan masalah diarahkan dalam kondisi sesungguhnya, 

penilaian difokuskan pada peningkatan siswa dalam mencapai 

tujuan penyelesaian permasalahan. 

Selaras dengan Arends (dalam Wulandari 2013, hlm. 181) 

menjelaskan karakteristik model PBL adalah  

Awal pembelajaran siswa akan diberi masalah yang sering 

ditemui, pemilihan permasalahan disesuaikan materi ajar, 

penyelesaian permasalahan menggunakan investigasi otentik, 

untuk menyelesaikan masalah, siswa akan mencari solusi 

bersama kelompoknya, guru bertindak menjadi fasilitator, siswa 

dituntut untuk dapat menemukan informasi yang bervariasi 

dengan mengandalkan berbagai sumber, bersama kelompoknya 

siswa mempresentasikan hasil penyelesaian masalahnya di 

depan kelas.  

Karakteristik model PBL menurut Ngalimun, 2014 (dalam 

Dewi, dkk 2017, hlm. 3-4) yaitu  
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Belajar diawali dari adanya sebuah permasalahan, meyakinkan 

jika masalah yang disajikan memiliki hubungan dengan 

kehidupan nyata siswa, menyusun dan mengatur materi di 

sekitar masalah, tidak hanya sekitar disiplin ilmu, menyerahkan 

tanggung jawab kepada siswa dalam bertindak secara langsung 

proses pembelajaran secara mandiri, memanfaatkan pembagian 

kelompok, menekankan siswa agar melakukan demonstrasi 

mengenai apa yang dipelajari yaitu berupa suatu produk. 

Berdasarkan beberapa asumsi sebelumnya, maka ditarik 

kesimpulan bahwa karakteristik model ini adalah saat pelaksanaan PBL 

akan menyajikan suatu masalah nyata. Permasalahan yang disajikan 

harus mampu menantang pengetahuan yang dimiliki siswa sehingga 

mampu menumbuhkan kemandirian siswa dalam memecahkan 

masalah. Guru menyerahkan tanggung jawab ini kepada siswa untuk 

bertindak langsung dalam proses pembelajaran secara mandiri dengan 

memanfaatkan kelompok kecil, dalam proses pemecahan masalah 

siswa akan mencari solusi bersama kelompoknya. PBL ini 

memfokuskan pada aktivitas belajar siswa untuk menyelesaikan 

masalah sehingga keaktifan siswa terlihat ketika berpikir, melakukan 

komunikasi, meneliti dan mengolah data, hingga mencapai kesimpulan. 

c. Tujuan model Problem Based Learning  

Kegiatan belajar menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah mempunyai beberapa tujuan, diantaranya menurut Schmidt dan 

Dolmans (dalam Suherti dan Rohimah 2016, hlm.68) menyatakan " 

membantu siswa mengembangkan kekayaan kognitif melalui masalah 

yang mereka hadapi". Berkaitan dengan hal tersebut, Savin-Baden 

(Suherti, 2016, hlm. 68) “Tujuan model ini adalah untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir siswa dalam hal perilaku emosional, kecerdasan 

dan kemandirian”. Oleh karena itu, menurut Rusman (2010, p. 238), 

tujuan pembelajaran berbasis masalah ialah untuk "mempelajari apa itu 

heuristik dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah."  

Seperti hal nya Menurut Hassanan (dalam Farsi et al., 2017, hlm. 

284). “Untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan  

memecahkan masalah serta keterampilan pengembangan siswa untuk 

secara aktif menciptakan pengetahuan.” Sementara itu, menurut Rizma 
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Putra (dalam Endrawati, 2014, hlm. 17), “pembelajaran berbasis 

masalah memiliki tujuan untuk melatih dan mengimplementasikan 

keterampilan yang ada pada siswa, yaitu memecahkan permasalahan, 

pembelajaran secara mandiri, kolaborasi serta perolehan pengetahuan 

yang komprehensif. " target model PBL menurut Ibrahim dan Noor 

(dalam Rasman, 2012, hlm. 242) berarti "melatih pemikiran siswa 

secara kritis, dapat menyelesaikan masalah secara mandiri”. 

Mengingat dari analisis beberapa jurnal sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tujuan model pembelajaran berbasis masalah 

adalah melatih siswa belajar mengembangkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dalam menyelesaikan persoalan dan memungkinkan 

siswa untuk bekerja dan berinteraksi satu sama lain. 

d. Kelebihan model Problem Based Learning  

Pemecahan masalah sangat efektif dalam memahami isi 

pelajaran, mengurangi dan merangsang keterampilan pemecahan 

masalah siswa dan mengarah pada kepuasan siswa; pemecahan masalah 

meningkatkan aktivitas pembelajaran. Model PBL lebih unggul dari 

yang lainnya, seperti yang disebutkan oleh Akinoglu dan Tandogan 

(dalam Suherti & Rohimah, 2017, hlm. 73-74), model PBL mempunyai 

banyak keunggulan, diantaranya “student center, mengembangkan 

kontrol diri, mengembangkan keterampilan siswa untuk memecahkan 

masalah, mengembangkan keterampilan berpikir siswa”. Sejalan 

dengan menurut Warsono dan Hariyanto (dalam Nur, Panca, Rahayu, 

2016, hlm. 135) menyatakan kelebihan model PBL adalah: “Peserta 

didik terbiasa mengatasi hambatan, dapat memiliki solidaritas, 

membiasakan siswa menerapkan belajar secara berkelompok”. Model 

PBL dalam Kemendikbud (dalam Abidin, 2014, hlm. 161) yaitu “dalam 

pembelajaran bermakna, peserta didik menggabungkan ide nya 

bersamaan serta menerapkannya dalam hal peningkatan berpikir kritis 

nya”.  

Sejalan dengan hal itu  menurut Trianto (2014, hlm. 68), model 

PBL memiliki banyak manfaat, termasuk "peserta didik memahami 
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dengan baik konsep yang diajarkan, kemampuan berpikir siswa lebih 

tinggi, siswa lebih mandiri, dapat mengungkapkan keinginan dan 

menerima umpan balik aspirasi dari orang lain”. Pendapat lan dari 

Shoimin (dalam Rerung. 2017, hlm. 49) mengenai Kelebihan dari model 

ini ialah “pembelajaran dilakukan oleh siswa secara tim, siswa sering 

menggunakan sumber pengetahuan, siswa memiliki kemampuan untuk 

mengukur kemajuan akademiknya sendiri”. Adapun menurut Sanjaya 

(dalam Diantari, dkk, 2014, hlm. 3) juga menjelaskan bahwa model PBL 

memiliki manfaat sebagai berikut: “penyelesaian permasalahan adalah 

proses menyeluruh untuk memahami pemahaman isi materi, 

penyelesaian permasalahan menjadikan peserta didik terampil dan 

membawa keberhasilan untuk mendapatkan ilmu baru serta dapat 

meningkatkan aktivitas pembelajaran”. 

Berdasarkan jurnal sebelumnya, dapat disimpulkan  kelebihan 

dari model PBL  ialah  proses pembelajaran berupa masalah, sering 

ditemui dan harus diselesaikan oleh peserta didik dan model ini berupa 

pembelajaran peserta didik menjadi pusat pembelajaran, mampu 

mengasah keberanian anak dalam menghadapi realita serta dapat 

membuat peserta didik lebih termotivasi dalam belajar. Dengan itu dapat 

melatih rasa percaya diri siswa dan kemampuan untuk belajar sendiri 

dan dapat memiliki solidaritas sosial membiasakan sharing bersama 

teman kelompok. Kelebihan model PBL adalah dapat meningkatkan  

keterampilan berpikir siswa untuk pemecahan masalah, fokus pada 

pembelajaran karena dituntut untuk menemukan hasil penyelesaian. 

e. Kekurangan model Problem Based Learning 

Selain berbagai manfaat yang telah dipaparkan, model 

pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa kelemahan sejalan 

dengan pandangan Abidin (2014, hlm. 163) “peserta didik merasa 

kurang nyaman jika belajar sendiri, merasa enggan mencoba masalah 

yang dikira sulit”. Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Wina 

Sanjaya (2014, hlm. 69) Model PBL menyatakan “peserta didik tidak 

tertarik untuk menyelesaikan permasalahan rumit dan tidak belajar dari 
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apa yang telah dipelajari”. Sedangkan kelemahan model PBL Akinoglu 

& Tandogan (dalam Suherti & Rohimah, 2017, hlm. 73-74)  seperti 

“Siswa membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah. Jika siswa 

gagal melakukannya, maka implementasi model ini akan gagal 

sepenuhnya dalam hal memahami nilai atau ruang lingkup masalah yang 

disajikan dalam konten sosial yang disajikan, dan evaluasi objektif sulit 

dilakukan.” 

Selanjutnya terdapat beberapa kekurangan dari model 

pembelajaran berbasis masalah menurut Warsono serta Haryanto 

(dalam Nur, Panca, Rahayu, 2016, hlm. 135) Dia menyatakan: “Tidak 

banyak pendidik yang bisa membimbing siswa untuk memecahkan 

masalah. Itu mahal dan memakan waktu. Aktivitas siswa di luar kelas 

sulit dipantau oleh guru”. Akinoglu (dalam Umroh & Agustanto. 2016, 

hlm 536) menjelaskan, model PBL mempunyai kekurangan. “Siswa 

memiliki masalah dengan adaptasi dan beberapa kelompok 

mengerjakan tugas dengan bak, tapi masih ada yang lambat dalam 

mengerjakannya. Penilaian pembelajaran sulit di semua kelas yang 

menerapkan model PBL”. Salah satu kelemahan model PBL Shoimin 

(Rerung, et al, 2017, hlm. 49) adalah tidak tersedia di semua mata 

pelajaran dan ada masalah dalam membagi tugas ke dalam kelas dengan 

siswa yang beragam”. 

Dari penjelasan kekurangan model pembelajaran pemecahan 

masalah yang telah dipaparkan, ditarik kesimpulan bahwa kegiatan 

belajar tidak berjalan seperti yang diharapkan karena peserta didik tidak 

percaya diri dan tidak memahami permasalahannya. Maka dari itu, 

kerjasama pendidik-siswa sangat diperlukan, menerapkan model 

pembelajaran pemecahan masalah memakan waktu banyak dengan 

pendidik  harus mampu memotivasi siswa dalam proses belajar. 

f. Langkah-langkah model Problem Based Learning  

Langkah dari model problem based learning sangat bervariasi 

dari ahli ke ahli. Sesuai dengan pendapat Arends 2012 (dalam Suherti 

dan Rohimah 2018, hlm. 70) yang mengungkapkan PBL ada  lima tahap 
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utama diantaranya “mengorientasi siswa terhadap suatu permasalahan, 

mengelompokkan siswa agar belajar meneliti, memberikan bimbingan 

kepada siswa secara mandiri maupun kelompok dalam menyelidik, 

mendesain dan pengembangan mahakarya, analisis dan evaluasi 

pemecahan masalah”. Adapun pendapat dari Sugiyanto 2010 (dalam 

Nelfiyanti dan Sunardi, 2017 hlm. 113) menjelaskan langkah dalam 

model PBL adalah sebagai berikut “pengorientasian masalah kepada 

siswa, mengatur siswa dalam meneliti, memberikan bantuan kepada 

siswa untuk melakukan investigasi, menyusun dan mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok, melakukan analisis serta evaluasi cara 

mengatasi masalah”. Sedangkan menurut Sofyan (2016, hlm. 265) 

menyebutkan langkah model PBL yaitu “orientasikan masalah kepada 

siswa, mengatur pengelompokkan dan bimbingan peserta didik dalam 

pelaksanaan investigasi, merancang dan mempertunjukkan mahakarya, 

menganalisis dan melakukan penilaian dari berbagai proses dalam 

mengatasi permasalahan”.  

Sejalan dengan yang dipaparkan Mulyasa  (2016, hlm. 135) 

terdapat 5 fase  model pembelajaran PBL diantaranya “Mengatur peserta 

didik menunjukkan serta belajar tentang masalah, berpartisipasi dalam 

survei kelompok independen, mengembangkan, mempresentasikan, 

memamerkan, dan meninjau serta evaluasi  prosedur penyelesaian 

permasalahan”. Selain itu, langkah-langkah pelaksanaan proses model 

PBL menurut Juniarti, dkk (2015, hlm. 187) terdiri dari “Memberikan 

bimbingan masalah kepada siswa, mengatur siswa untuk penelitian, 

mendukung penelitian kelompok dan independen, mengembangkan 

serta mempresentasikan hasilnya, dan meninjau serta evaluasi  proses 

pemecahan masalah”. Adapun tahap-tahap model PBL berdasarkan 

pendapat Arends (dalam Warsono dan Hariyanto, 2012, hlm. 151) 

diantaranya: 1) “bimbingan permasalahan secara langsung pada anak, 

mengatur anak untuk belajar, mendukung kelompok penelitian, 

mengembangkan serta mempresentasikan hasil, menampilkan serta 

menganalisis penyelesaian masalah, dan menilai”. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, model PBL terdiri dari lima 

langkah, meliputi pertama memberikan peserta didik diorientasikan 

pada masalah, dua mengatur serta mengorganisasi siswa dalam 

melakukan penelitian, tiga memerintahkan siswa untuk melakukan 

penelitian secara individu atau kelompok. Yang keempat adalah 

mengembangkan dan mempublikasikan penelitian, dan yang kelima 

adalah menganalisis serta melakukan evaluasi berbagai penyelesaian 

permasalahan yang telah dilakukan 

g. Sintaks model Problem Based Learning 

Aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang  tergambar oleh 

pendidik dan siswa dapat disebut dengan sintak. Sintak yang dilalui oleh 

guru maupun siswa saat kegiatan belajar. Sejalan dengan Mulyasa dkk 

(2016, hlm. 135) terdapat 5 tahapan model PBL diantaranya antara lain: 

1) Fase 1 : Orientasi siswa pada masalah 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan penjelasan tentang tujuan 

pembelajaran dan kegiatan yang harus dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran.  

2) Fase 2 : Mangatur siswa untuk belajar 

a) Guru mengangkat suatu topik kemudian siswa menyampaikan 

pendapat, ide dan jawaban atas pertanyaan brainstorming 

sehingga nantinya berbeda pendapat siswa. 

b) Memotivasi siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan 

masalah yang ada. Dalam hal ini, peran guru adalah 

membimbing siswa dalam mengajukan pertanyaan dan 

menunjukkan serta mendengarkan pendapat yang berbeda 

dengan pendapatnya.  

c) Guru membantu siswa mengidentifikasi dan mengatur tugas-

tugas pembelajaran yang berhubungan dengan masalah.  

3) Fase 3 : Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok 

a) Inti dari pembelajaran berbasis masalah adalah penyelidikan. 

Sementara setiap situasi masalah umumnya memerlukan teknik 

penelitian yang berbeda, ia harus memiliki kepribadian yang 

sama, yaitu pengumpulan data, eksperimen, hipotesis dan 

interpretasi, dan pemecahan masalah. 

b) Siswa mencari sumber yang dapat memperjelas masalah yang 

dihadapi. 

c) Guru mendorong semua siswa untuk mengumpulkan informasi 

yang relevan dan melakukan kegiatan percontohan sesuai 

dengan pertanyaan yang relevan untuk mendapatkan dan 

menyelesaikan masalah. 
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d) Siswa diinstruksikan untuk berdiskusi dalam kelompok, 

mengklasifikasikan prestasi mereka dan mengembangkan solusi 

untuk masalah kelompok. 

4) Fase 4: Pengembangan dan presentasi karya.  

Fase penelitian bertujuan untuk membuat sebuah karya dan 

pameran. 

5) Fase 5 : analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah 

Tahapan ini supaya peserta didik mampu melakukan analisis 

dan evaluasi penelitian dan proses berpikir serta kemampuan siswa. 

Pada fase ini siswa diminta untuk merekonstruksi ide-ide yang telah 

disatukan dalam proses pembelajaran. 

Ada beberapa sintak pada model pembelajaran berbasis masalah 

diantaranya Arend (dalam Warsono & Hariyanto. 2012, hlm. 151) 

sebagai berikut: 

Tabel I.1 

Sintak Model problem based learning 

Fase  Perilaku Guru  

Langkah 1: 

Orientasikan masalah 

kepada siswa 

Guru membekali siswa dengan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan bahan dan alat 

yang dibutuhkan untuk memecahkan 

masalah, dan memotivasi siswa untuk 

tertarik pada kegiatan pemecahan 

masalah. 

Langkah 2: Mengatur 

siswa untuk belajar 

Guru akan membantu siswa dengan 

mendefinisikan dan mengatur 

pembelajaran dengan cara yang relevan 

dengan pemecahan masalah. 

Langkah 3: Mendukung 

tim peneliti 

Guru membantu siswa dengan mendorong 

mereka untuk mendapatkan informasi 

yang benar, melakukan eksperimen, 

mencari penjelasan, dan memecahkan 

masalah. 

Fase 4: Pengembangan 

dan tampilan artefak 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan memahami artefak 

yang terkait dengan tugas yang diberikan, 

seperti laporan, video, dan formulir, dan 

membantu mereka berbagi pekerjaan satu 

sama lain. 

Langkah 5: Analisis dan 

evaluasi proses 

pemecahan masalah 

Siswa dibimbing oleh guru dengan 

membantu siswa melakukan refleksi 
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terhadap hasil penelitiannya dan proses 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

Sumber : Warsono dan Hariyanto (2012,hlm.151) 

Sedangkan menurut Dasna dan Sutrisno (2010, hlm. 8). 

Menerapkan model pembelajaran berbasis masalah membutuhkan lima 

langkah. Langkah-langkah tersebut yaitu: 

Tabel I.2 

Sintak Model problem based learning 

Fase  Perilaku Guru  

Tahap 1  

Mengorientasi peserta didik 

pada masalah 

Menjelaskan tujuan dan persiapan 

pembelajaran, dan memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

pemecahan masalah yang dipilih. 

Tahap 2 

Mengorganisasikan peserta 

didik untuk belajar 

Membantu siswa mengidentifikasi 

dan mengatur tugas belajar yang 

berkaitan dengan masalah yang ada. 

Tahap 3 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 

relevan, melakukan eksperimen, dan 

mencari penjelasan dan solusi. 

Tahap 4 

Pengembangan dan 

presentasi kerja 

Membantu siswa merencanakan dan 

menyiapkan kegiatan yang sesuai 

seperti laporan, video, dan formulir, 

dan bantu mereka dengan berbagai 

tugas bersama teman-temannya. 

Tahap 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

penyelesaian masalah 

Membantu siswa dengan penelitian 

dan proses pemecahan masalah. 

Sumber : Dasna dan Sutrisno, 2010, hlm. 8 

Sedangkan menurut Juniarti, dkk (2015, hlm. 187). Ada 

beberapa fase-fase pelaksanaan proses model Problem Based Learning 

yaitu: 
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Tabel I.3 

Sintak Model problem based learning 

Fase  Perilaku Guru  

Langkah 1: Memberikan 

siswa dengan tips tentang 

masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

mendorong siswa untuk berpartisipasi 

dalam proses pemecahan masalah. 

Langkah 2: mengatur siswa 

untuk penelitian. 

Membantu siswa mengidentifikasi dan 

mengatur tugas-tugas pembelajaran 

yang berhubungan dengan masalah. 

Langkah 3: Dukungan 

dengan penelitian 

independen dan kelompok. 

Mendorong siswa untuk mendapatkan 

informasi yang benar, bereksperimen, 

dan mencari penjelasan dan solusi dari 

masalah. 

Langkah 4: Pengembangan 

dan presentasi hasil. 

Membantu siswa merencanakan dan 

mempersiapkan hasil yang baik seperti 

laporan, video, dan formulir, dan 

bantu mereka mempersiapkan diri 

untuk orang lain. 

Langkah 5: Menganalisis 

dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Memberikan siswa merefleksikan 

penelitian mereka dan proses yang 

mereka gunakan. 

Sumber : Juniarti, dkk (2015, hlm. 187) 

Selaras Ibrahim & Nur (dalam Trianto, 2014, hlm. 72) model 

PBL memiliki lima langkah pembelajaran, diantaranya: 

 

Tabel I.4 

Sintak Model problem based learning 

Fase  Perilaku Guru  

Langkah 1: Bimbing siswa 

dengan masalah 

Pendidik melengkapi tujuan 

pembelajaran, menjelaskan persiapan 

yang diperlukan, menyarankan 

fenomena, drama atau cerita untuk 

memancing masalah, dan mendorong 

siswa untuk berpartisipasi dalam 

memecahkan masalah pilihan. 

Langkah 2: Mengatur siswa 

untuk belajar. 

Pendidik membantu siswa 

mengidentifikasi dan mengatur tugas-

tugas pembelajaran yang berhubungan 

dengan masalah. 
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Tahap 3: Pelaksanaan studi 

individu dan kelompok. 

Mendorong siswa untuk mendapatkan 

informasi yang benar, bereksperimen, 

dan mencari penjelasan dan solusi dari 

masalah. 

Tahap 4: Pengembangan 

dan penyerahan karya 

Pendidik membantu siswa 

merencanakan dan menyiapkan tugas 

yang sesuai seperti laporan, video dan 

formulir, dan membantu mereka 

berbagi pekerjaan rumah dengan 

teman. 

Langkah 5: Menganalisis 

dan mengevaluasi 

pemecahan masalah 

Pendidik membantu siswa 

merefleksikan atau mengevaluasi 

penelitian mereka dan proses yang 

mereka gunakan. 

Sumber : Ibrahim & Nur (dalam Trianto, 2014, hlm. 72) 

Sejalan dengan Barret (dalam Lidinillah 2007, hlm 2) 

Memaparkan sintaks PBL diantaranya: 

a. Guru memberikan masalah kepada siswa (atau masalah tersebut 

diungkapkan melalui pengalaman siswa). 

b. Peserta didik memimpin diskusi dalam kelompok kecil. 3)  

c. Peserta didik meneliti secara mandiri masalah yang akan 

dipecahkan. Anda dapat melakukan ini dengan mencari sumber 

daya di perpustakaan, Internet, sumber pribadi, atau dengan 

membuat catatan. 

d. Peserta didik kembali ke kelompok PBL asalnya untuk berbagi 

informasi, belajar dari teman, dan bekerja sama untuk 

memecahkan masalah. 

e. Peserta didik mempresentasikan solusi mereka.  

f. Peserta didik dibantu oleh guru dalam menilai semua kegiatan 

pendidikan. Ini termasuk tingkat pengetahuan yang telah 

diperoleh siswa dan bagaimana setiap siswa memainkan peran 

kelompok. 

Adapun pendapat dari Sugiyanto 2010 (dalam Nelfiyanti dan 

Sunardi, 2017 hlm. 113) menjelaskan tahapan model PBL yaitu :  

1) Siswa menyimak pembahasan guru dan diberikan motivasi 

untuk mengikuti peran dalam proses belajar untuk 

menyelesaikan masalah yang ada. 

2) Siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan berbagai tugas 

belajar yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang 

disajikan. 

3) Siswa mencari informasi yang dibutuhkan, melaksanakan 

percobaan dan mencari penjelasan dan solusi untuk 

menyelesaikan permasalahan. 
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4) Siswa merencanakan dan menyiapkan beragam karya seperti 

laporan, video serta berbagai model yang membantu siswa 

dalam memaparkan mengenai karya yang mereka kerjakan 

kepada kelompok lain dalam penyelesaian masalah. 

5) Siswa bersama guru melaksanakan refleksi terhadap 

penyelidikan serta beragam proses yang mereka gunakan. 

Sedangkan menurut Sofyan (2016, hlm. 265) menyebutkan 

bahwa tahapan model PBL yaitu : 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pembelajaran serta menyimak penjelasan mengenai peralatan 

yang diperlukan dan siswa diberikan motivasi oleh guru untuk 

berpartisipasi pada kegiatan pemecahan masalah yang disajikan. 

2) Siswa mendefinisikan dan mengatur tugas belajar yang 

memiliki hubungan dengan masalah. 

3) Siswa mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melakukan 

percobaan untuk memperoleh informasi dan pemecahan 

masalah. 

4) Siswa merancang dan mempersiapkan hasil karya, berupa 

sebuah laporan dan juga berbagi tugas dengan teman kelompok. 

5) Siswa bersama guru melakukan refleksi mengenai penyelidikan 

dan berbagai proses yang digunakan siswa.  

Berdasarkan gagasan di atas, sintaks pembelajaran pemecahan 

masalah adalah proses pembelajaran yang menggunakan keterampilan 

berpikir siswa yang berbeda secara individu atau kelompok. Seiring 

dengan lingkungan yang baik untuk mengatasi keterpurukan sehingga 

bermanfaat, relevan dan melingkupi. Jenis pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam 

dan pemecahan masalah, memiliki gaya belajar sendiri, dan memiliki 

keterampilan untuk bergabung dengan tim. Pembelajaran berbasis 

masalah mendorong siswa untuk belajar belajar dan bekerja dalam 

kelompok untuk menemukan solusi dari masalah sehari-hari. 

2. Berpikir kritis 

a. Pengertian berpikir kritis  

Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang dibutuhkan 

seseorang untuk menganalisis perilaku dan mempertimbangkan untuk 

mengambil tindakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Itu 

diperbarui dengan sikap yang mencerminkan ucapan, gerakan, dan 

perilaku. “Berpikir kritis adalah sikap berpikir secara mendalam tentang 
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topik dan suatu yang berada dalam jangkauan keahlian, pengetahuan 

metode penelitian, penalaran logis, dan beberapa keterampilan”, ujar  

Glasser (Fisher, A. 2017, hlm. 3). Sejalan dengan pendapat Robert Ennis 

(dalam Fisher, A. 2017, hlm. 4), berpikir kritis adalah “Proses 

perenungan terhadap ide-ide yang berorientasi pada tujuan, pemikiran 

yang mendalam dan berkesinambungan, serta keputusan-keputusan 

yang perlu diyakini dan dilaksanakan”. Selanjutnya Richard Paul 

(dalam Fisher, A. 2017, hlm. 4) “Berpikir kritis adalah gagasan tentang 

segala sesuatu, substansi atau masalah pemikir meningkatkan pikiran 

positif dengan mengatur proses pemikiran secara bijaksana dan 

menerapkan prinsip-prinsip intelektual”.  

Sedangkan menurut Surya (2015, hlm. 44) berpikir kritis adalah 

“berpikir untuk membandingkan dan membedakan berbagai ide, 

menyempurnakan dan memperluas, mengajukan pertanyaan dan 

memverifikasi, menyaring, memilih dan mendukung ide, membuat 

keputusan dan skala, serta memberikan dasar untuk bertindak”. Johnson 

(2007, hlm. 183) “Berpikir kritis adalah proses sistematis yang 

digunakan dalam aktivitas mental seperti pemecahan masalah, 

pengambilan keputusan, persuasi, analisis hipotesis, dan penelitian 

ilmiah”. Adapun Kristin (2017, hlm. 92) “Berpikir kritis adalah 

kemampuan seseorang untuk menemukan informasi dan memecahkan 

masalah dengan menanyakan apakah mereka harus mencari informasi 

tentang masalah yang dihadapi.”.  

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

berpikir kritis adalah berpikir reflektif untuk menarik kesimpulan dari 

hasil analisis dan evaluasi informasi yang diperoleh, kemampuan 

berpikir siswa dan menarik kesimpulan. Kritis berupa berpikir, 

ekspresi,analisis dan memecahkan masalah. 

b. Karakteristik berpikir kritis  

Berpikir kritis adalah kemampuan individu untuk menyelesaikan 

masalah dan membuat keputusan. Keterampilan berpikir kritis 

menjadikan seseorang mampu membuat keputusan yang tepat 
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berdasarkan apa yang dia lihat, dengar  dipikirkan berdasarkan 

pertimbangan dari berbagai sudut pandang. Semua siswa harus memiliki 

kemampuan berpikir kritis, apalagi seorang guru harus mempunyai 

keterampilan serta kreativitas pada saat mengajar. Dapat dikatakan 

bahwa seseorang dapat berpikir kritis jika memiliki ciri-ciri 

tertentu.Sejalan dengan pendapat Fisher (2009, hlm. 98) Menyatakan 

bahwa ciri-ciri keterampilan berpikir kritis adalah “mengevaluasi fakta 

dan menilai pernyataan, mengenai hubungan logis antar topik, menarik 

kesimpulan, menguji kesimpulan didasari oleh pengalaman yang  luas, 

melakukan penilaian yang tepat tentang objek dan karakteristik dalam  

aktivitas nyata”. Lumsdaine (dalam Helmon, 2018, hlm 40) ciri-ciri 

berpikir kritis ditunjukkan diantaranya "Berpikir kritis sebagai proses, 

bukan sebagai hasil akhir, berpikir kritis sebagai aktivitas yang 

produktif dan positif, berpikir kritis mencakup aspek emosional dan 

rasional”. Senada dengan pendapat Lau (dalam Haryanti. 2017, hlm. 

60), para pemikir kritis menyebutkan apakah ada orang yang bisa 

melakukannya hal-hal sebagai berikut: 

Memahami hubungan logis antara ide, merumuskan ide secara 

singkat, mengidentifikasi, membangun dan mengevaluasi 

argumen, mengevaluasi keuntungan dan kerugian, 

mengevaluasi bukti dan hipotesis, menemukan inkonsistensi 

dan kesalahan umum, menganalisis masalah secara sistematis, 

mengevaluasi relevansi dan makna ide dan keyakinan, serta 

menentukan nilai dan mengevaluasi kemampuan berpikir.  

Selanjutnya “seseorang yang mampu kritis memiliki kualitas 

seperti mengenali masalah, mengumpulkan data, menyarankan ide 

penyelesaian masalah serta membuat simpulan dari data yang 

ada”dikatakan Costa (dalam Suwarma, 2009, hlm 11). Sedangkan 

menurut Bayer (dalam Prameswary, 2018, hlm. 747) memaparkan 

karakteristik berpikir kritis diantaranya “memiliki watak terbuka, 

kriteria yang berbeda dengan yang lain, argumennya didasari oleh data-

data, pemikirannya mampu merangkum dari satu atau beberapa premis, 

dan penerapan berpikir kritis sangat kompleks dan prosedural”. Adapun 
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Edward Glaser (Fisher, A, 2017, hlm. 7) disarankan ciri-ciri 

kemampuan berpikir kritis adalah: 

1) Identifikasi masalahnya 

2) Carilah cara-cara yang dapat digunakan untuk menangani 

masalah-masalah tersebut. 

3) Kumpulkan dan kumpulkan informasi yang diperlukan 

4) Mengetahui asumsi dan nilai yang tidak terucapkan. 

5) Memahami dan menggunakan bahasa yang tepat, sederhana, 

dan jelas. 

6) Analisis data. 

Dari pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk menemukan 

masalah, dan mereka dapat memecahkan permasalahan melalui 

menggali informasi untuk mendasarkan keyakinan seseorang atas dasar 

pengalaman yang banyak dan kesimpulan yang tepat dan evaluasi yang 

baik.  

c. Indikator berpikir kritis  

Dalam berpikir kritis, ada banyak indikator yang mampu 

digunakan dalam mengkaji berbagai topik, atau untuk merencanakan 

suatu kegiatan. Tanda-tanda berpikir kritis untuk menyelesaikan 

permasalahan menurut Sukmadinata dan Syaodih (dalam Pusparini, 

2017, hlm. 19) meliputi “merumuskan dan mengidentifikasi masalah, 

merumuskan hasil yang ingin dicapai, kemungkinan solusi dan alasan, 

serta menarik kesimpulan”. Sejalan dengan pendapat Suwarma (2009, 

hlm. 52) menunjukkan bahwa “kemampuan berpikir kritis siswa dapat 

dilihat dengan menggeneralisasi dan memikirkan sesuatu, 

mendefinisikan konsep, merumuskan masalah, menarik kesimpulan dari 

kalimat yang ada, dan memberi contoh untuk presentasi atau menulis 

topik. Mampu memberikan kesimpulan dan penalaran berbeda dalam 

arti yang sama.”. Adapun pandangan dari Ennis terhadap indikator 

kemampuan berpikir kritis (fitriani, 2017, hm. 78) dapat dilihat pada 

kegiatan kunci bagi siswa, antara lain “Menemukan pertanyaan yang 

jelas, mencari alasan, berusaha mencari informasi yang baik, berpikiran 

terbuka, dan banyak mencari penjelasan”. 
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Sedangkan pendapat lain menurut Augustine (dalam Fisher, 

2008, hlm 16) indikator berpikir kritis diantaranya siswa mampu 

“mengklasifikasi kebenaran pertanyaan atau pernyataan, menganalisis 

pertanyaan atau pernyataan, berpikir logis, memilah, mengkategorikan, 

memutuskan, memprediksi, berteori dan memahami orang lain dan diri 

sendiri”. Adapun menurut Ennis (dalam Pusparini, 2017, hlm. 17) 

menjelaskan bahwa memiliki  indikator berpikir kritis yang mampu 

dipecah yaitu keterampilan berpikir, antara lain “memberikan 

penjelasan sederhana, mengembangkan keterampilan dasar, menarik 

kesimpulan, menjelaskan lebih lanjut, strategi dan taktik”. Pendapat 

Novita (2019, hlm. 62) menyatakan bahwa “Indikator berpikir kritis 

menciptakan kemampuan awal dan simpulan akan diasah”. 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kemampuan berpikir kritis dapat diperoleh melalui pemecahan masalah 

yang dihadapi seseorang. Serta indikator dalam berpikir kritis 

diantaranya mengidentifikasi suatu konsep. merumuskan masalah, 

mengurutkan, mengklarifikasi, dan menarik sebuah kesimpulan 

argumen dengan bentuk lan dan memiliki makna yang sama. 

d. Faktor mempengaruhi berpikir kritis  

Kemampuan berpikir tingkat tinggi sangat penting, namun 

kenyataan di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Mengingat 

melalui proses perancangan, implementasi dan pembelajaran di sekolah 

dasar, tidak dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

siswa. Selaras dengan pendapat Zafri (dalam Ermartiana, 2019, hlm. 22) 

dan  Prameswari, dkk (2018, hlm. 746) menjelaskan bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa 

diantaranya “kondisi fisik yang terganggu akan mempengaruhi 

pemikiran seseorang, motivasi, kecemasan, dan perkembangan 

intelektual”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dores, dkk (2020, 

hlm. 246) faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa 

diantaranya “faktor perkembangan intelektual, faktor fisiologi, faktor 

kemandirian belajar, dan faktor interaksi”. 
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Faktor- faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis 

menurut Khairiyah (2018, hlm. 10) ada delapan faktor yaitu “kondisi 

fisik, keyakinan diri, kecemasan, kebiasaan, perkembangan intelektual, 

konsisten, perasaan, dan pengalaman”. Adapun menurut Rubenfeld dan 

Scheffer (2006, hlm.5) “Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang 

pemikir kritis adalah genetika, konsep diri, kecemasan dan emosi 

lainnya, serta budaya, termasuk keluarga dan warisan budaya, 

masyarakat dan budaya organisasi”. Adapun menurut Prameswari , dkk 

(2018, hlm. 746) Faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir tingkat 

tinggi antara lain "kondisi fisik, motivasi, kecemasan, perkembangan 

intelektual dan interaksi”. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa faktor yang mempengaruhi berpikir kritis diantaranya genetika 

yang terganggu akan mempengaruhi pemikiran seseorang, motivasi, 

kecemasan, pengalaman, perkembangan intelektual, kemandirian 

belajar, kultur, dan interaksi akan mempengaruhi tingkat kemampuan 

berpikir kritis peserta didik yang berbeda. 

e. Upaya meningkatkan berpikir kritis   

Untuk meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis pada 

siswa memerlukan upaya, berdasarkan penelitian yang dilakukan Dores, 

dkk (2020, hlm. 249) upaya guru dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa diantaranya “pengelolaan kelas yang kondusif, 

penggunaan metode serta pendekatan pengajaran yang berbeda, 

penciptaan interaksi guru-siswa yang baik dan melakukan 

evaluasi/pelatihan pendidikan”. Faktor-faktor yang mendukung 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis menurut Zubaidah (dalam 

Sujiono, dkk, 2015, hlm.50) yaitu “memberikan penjelasan sederhana, 

mengembangkan keterampilan dasar, menarik kesimpulan, memberikan 

rincian tambahan, dan menjelaskan strategi dan prosedur”. Adapun 

pendapat Novitasari (2016, hlm. 33) Upaya untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir secara efektif meliputi “planning (perencanaan), 

action (tindakan), observasi (pengamatan), dan meditasi (meditasi)”.”. 
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Sependapat dengan  Fakhriyah (2014, hlm. 99) “Cara 

memaksimalkan kemampuan berpikir siswa yang kritis melalui pola 

pikir yang sehat, menggali fakta dan pengalaman ilmiah di berbagai 

bidang akan memberikan penghargaan bagi mereka untuk menjadi 

siswa yang mandiri”. Dalam jurnal menurut Fahin dan masouleh (2012, 

hlm. 1374) “dalam mempelajari keterampilan berpikir sangat penting 

untuk latihan intensif, dan dalam keterampilan berpikir, siswa akan 

menanggapinya meskipun keterampilan ini merupakan bagian dari cara 

berpikir saat ini”. Adapun menurut Facione (2013, hlm. 5) terdiri dari 6 

aspek untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis yaitu 

“interpretasi, analisis, kesimpulan, evaluasi, penjelasan, dan pengaturan 

diri. Dari keenam perspektif tersebut, kemampuan berpikir siswa yang 

kuat akan difokuskan dan ditinggikan”. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa diantara teknik 

pengelolaan kelas yang baik dari guru, metode atau model pembelajaran 

yang bervariasi , terjadi hubungan yang baik antara guru dan siswa, 

interpretasi, analisis, kesimpulan, evaluasi di setiap pembelajaran agar 

siswa berlatih dalam kemampuan berpikir kritis nya, penjelasan, serta 

pengaturan diri. Dari beberapa siswa pada umumnya tidak diajarkan 

aspek-aspek tersebut secara langsung, tetapi dapat diajarkan secara 

bertahap sejak bayi sehingga siswa dapat mencapai kedewasaan. 

 

G. Metode penelitian   

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data agar 

memahami penelitian dengan jelas. Sejalan dengan ungkapan  Hamzah, A. 

(2020, hlm. 13) “metode penelitian ialah program yang terkait dengan 

pengumpulan dan pemrosesan data”. Sedangkan Kerlinger (Hamzah A. 2020, 

hlm. 21) menjelaskan “metode ialah sarana mengungkap tujuan studi dengan 

memberikan bukti ide-ide yang dapat diuji dan diuji secara eksplisit”. Adapun 

pendapat dari Arikunto(2010, hlm. 59) “dilakukan secara sistematis dengan 

mengikuti proses memperoleh data untuk mencapai tujuan penelitian”. 
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Pendapat lain dari Moleong, L. J (2012, hlm. 157) “metode penelitian 

merupakan bagian penting dari penelitian karena menyangkut isi data 

penelitian”. selanjutnya dari Semiawan, C. R (2010, hlm. 2) “metode penelitian 

merupakan tahapan keilmuan berupa penelitian yang ditentukan secara 

sistematis sehingga memperoleh suatu data dari proses penelitian tersebut”. 

Adapun Sugiyono (2017, hlm. 2) “metode penelitian ialah suatu cara untuk 

memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, data tersebut diperoleh 

secara ilmiah atas dasar pengetahuan yang logis, kuat, dan sehat secara ilmiah”. 

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan metode penelitian ini 

adalah metode ilmiah yang digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan dan 

mengolah data faktual serta dapadikembangkan data yang diperoleh tersebut 

kemudian dibuktikan dengan hasil penelitian di lapangan. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis penelitian   

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur. 

Dimana yang dimaksud dengan penelitian studi literatur yaitu 

pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui jurnal, artikel, buku, 

majalah, dokumen. Sejalan dengan pendapat Syukwansyah (2016, hlm. 

155) menyatakan bahwa “studi literatur ialah peneliti menelaah 

kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian dan mengkombinasikan 

dengan wawancara pada informasi yang akan diperlukan pada saat 

penelitian”. Nazir (2013, hlm. 93) menjelaskan “Studi literatur adalah 

suatu bentuk pengumpulan data dengan bentuk pengumpulan data 

dengan cara menelaah dokumen, catatan atau laporan yang berkaitan 

dengan masalah yang akan dipecahkan oleh peneliti”. Selanjutnya 

pendapat Martono (2012, hlm. 97) bahwa “Studi kepustakaan dilakukan 

dengan tujuan memiliki berbagai data sebagai pondasi dalam proses 

penelitian”.  

Sedangkan pendapat  Sugiyono (2012, hlm. 291) “studi pustaka 

adalah kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, 

budaya dan nilai yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti, 

dan kajian literatur kritis dan praktik, karena penelitian tidak dapat 
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dipisahkan dari literatur ilmiah”. Hamzah, A (2020, hlm. 9) “Penelitian 

kepustakaan merupakan penelitian kualitatif, bekerja pada tataran 

penelitian, dan bersifat emic thinking, yaitu mengakses data tidak 

bergantung pada sudut pandang peneliti, tetapi atas dasar ide dan 

faktanya sendiri”. adapun Hamzah, A (2020, hlm. 21) “penelitian 

kepustakaan merupakan proses ilmiah yang didasarkan pada penelitian 

kualitatif”. 

Berdasarkan pemaparan di atas, studi literatur merupakan 

kegiatan peneliti untuk mengumpulkan suatu data pustaka, selanjutnya 

data yang telah diperoleh dibaca, dicatat, dan diolah sebagai bahan 

untuk dijadikan suatu penelitian. Data pustaka ini dapat diperoleh 

melalui buku, artikel, majalah, dokumen, serta jurnal yang relevan 

sesuai dengan penelitian yang kita gunakan. Penelitian studi literatur 

merupakan karya ilmiah yang tergolong dalam jenis penelitian 

kualitatif. 

b. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, 

dimaksudkan untuk menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dan 

melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif bersifat 

deskriptif dengan cara menganalisis data untuk memberikan gambaran 

yang jelas tentang suatu fenomena atau masalah. Sejalan dengan 

pendapat Syaodih Sukmadinata (dalam Suwandayani, 2018, hlm. 82) 

menyatakan bahwa “penelitian deskriptif kualitatif ini menggambarkan 

suatu fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa dari 

manusia, yang perlu diperhatikan disini ialah karakteristik, kualitas, 

serta keterkaitan antar kegiatannya”. Selanjutnya Sukmadinata (dalam 

Wardani dan Soebijanti, 2017, hlm. 70) berpendapat bahwa “penelitian 

yang ditujukan untuk menganalisis sebuah fenomena dan peristiwa 

merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif”. Selain 

itu menurut Mochtar (2013, hlm. 10) metode penelitian “deskriptif 
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kualitatif adalah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan 

pengetahuan atau teori penelitian pada waktu tertentu”. 

Sejalan dengan pendapat dari Bogdan dan Biklen (Hamzah, A, 

2020, hlm. 22) “Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa bahasa atau karakter dan 

mengamati perilaku individu dalam konteks tertentu, yang dipelajari 

dari perspektif yang komprehensif, global dan holistik”. Sedangkan 

menurut Sugiyono (2011, hlm.9) “deskriptif kualitatif berlandaskan 

deskriptif kualitatif berdasarkan filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti objek alam, di mana peneliti adalah alat kunci, teknik 

pengumpulan data digabungkan, analisis data bersifat induktif atau 

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif mereka lebih menekankan 

makna daripada generalisasi”. Dan menurut Moleong (2010, hlm. 6) 

penelitian kualitatif merupakan “penyelidikan yang bertujuan untuk 

memahami fenomena seperti persepsi, motivasi, perilaku, tindakan 

secara keseluruhan dalam bentuk penggunaan berbagai metode ilmiah”.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan kajian dari fenomena sosial secara 

mendalam, khususnya yang bersifat kasus dari sebuah fenomena atau 

peristiwa yang terjadi dan melibatkan metode yang ada digunakan oleh 

peneliti, serta dalam penelitian kualitatif juga menggunakan prosedur 

penelitian yang menggunakan data yang bersifat deskriptif. 

2. Sumber Data  

Sumber data merupakan subjek dimana data-data yang diperoleh 

oleh peneliti. Selaras dengan pendapat  Lofland (dalam Mustanir dan Yasin, 

2018, hlm. 140) “sumber data adalah objek data yang diperoleh untuk 

mempermudah dalam pengklasifikasikan data yang menjadi sumber paling 

utama penelitian tambahan seperti dokumen pendukung dan lainnya”. 

Selanjutnya menurut Riduwan dan Sunarto (2010, hlm.106) 

mengemukakan bahwa “sumber data adalah bahan mentah yang perlu 

diperoleh sehingga menghasilkan informasi atau keterangan”. Sejalan 
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dengan Arikunto (2010, hlm. 172) “sumber data adalah dalam penelitian 

yaitu subjek dari mana data yang dapat diperoleh”.  

Selain itu pendapat lain menurut Anshori dan Iswati (2019, hlm. 91) 

menjelaskan bahwa “sumber data merupakan subjek dari mana data 

didapatkan”. Adapun menurut Hulu dan Sinaga (2019, hlm. 5) menjelaskan 

bahwa “sumber data adalah darimana data riset didapatkan”. Sejalan dengan 

pendapat Arikunto (2010, hlm. 172) menyatakan bahwa “sumber data dalam 

penelitian merupakan sebuah objek untuk memperoleh data, baik sumber 

dari informasi ataupun objek yang diamati oleh peneliti”. 

Dari beberapa pendapat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

sumber data adalah tema yang digunakan peneliti dalam memperoleh data, 

dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Apabila penelitian menggunakan studi literatur, 

akan mendapatkan data dari buku, internet, majalah, dan sumber lainnya. 

Faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat menentukan metode 

pengumpulan data. Adapun sumber data primer dan sumber data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber primer 

Sumber primer adalah data pokok yang dikumpulkan langsung 

oleh peneliti dari sumber utama dalam objek penelitian, sedangkan 

sumber primer yang peneliti gunakan adalah buku, jurnal dan artikel 

yang mendukung atau berkaitan dengan judul penelitian ini. Menurut 

Hamzah, A (2020, hlm. 58) menyatakan bahwa “data primer adalah 

bahan pustaka yang menjadi bahan kajian atau penelitian utama. 

Semisal, meninjau penelitian”. Selanjutnya menurut Sugiyono (2012, 

hlm 137) adalah “diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan 

memahami bentuk-bentuk literatur, buku, dan dokumen lainnya”. Selain 

itu menurut Supomo (dalam Purhantara, 2010, hlm. 79) “ata primer 

adalah data asli yang peneliti kumpulkan sendiri untuk memberikan 

jawaban yang jelas atas masalah penelitiannya”.  

Adapun menurut  Danang Sunyoto (2013, hlm. 21) berpendapat 

bahwa “data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti 
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sendiri untuk secara khusus menjawab masalah penelitiannya”. Sejalan 

dengan pendapat Nasution (2001, hlm. 150) menyatakan bahwa 

“Sumber primer adalah sumber yang memberikan data langsung dari 

pihak pertama atau merupakan sumber utama”. Sedangkan menurut 

Hasan (2012, hlm. 82) menyatakan bahwa “ata yang diperoleh atau 

dikumpulkan dari peneliti di lapangan. Data mentah diperoleh dari 

sumber informasi, yaitu individu, seperti hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti, yang dianggap sebagai data primer”.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa data mentah adalah 

sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama (dan bukan 

melalui perantara). Data awal dapat berupa pendapat individu 

(kelompok) individu (individu), hasil pengamatan terhadap suatu objek 

(fisik), peristiwa atau kegiatan, atau hasil tes. Jadi ini adalah data mentah 

yang menyediakan data langsung dari pihak pertama. Data yang 

diperoleh langsung dari peneliti dan tanpa perantara dapat diperoleh dari 

wawancara atau observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti. 

b. Sumber sekunder 

Sumber data sekunder adalah data tambahan yang mendukung 

data primer, sedangkan sumber data sekunder yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah buku dan artikel dalam jurnal ilmiah yang 

dijadikan sebagai buku primer, jurnal, dan artikel yang mendukung 

konsep data. Sejalan dengan menurut Hamzah, A (2020, hlm. 58) 

menyatakan bahwa “dokumen sekunder adalah dokumen yang dapat 

menjelaskan dokumen asli”. Sedangkan menurut Syukwansyah (2016, 

hlm. 155) menyatakan,“ data yang tidak langsung memberikan data 

kepada peneliti merupakan data sekunder”. Selanjutnya  pendapat 

Sugiyono (dalam Wardani dan Soebijantoro, 2017, hlm. 71) 

menjelaskan “sumber data sekunder adalah sumber langsung atau 

kepercayaan pribadi”. Jadi sumber data sekunder adalah cara untuk 

membaca, mempelajari, dan memahami sumber lain yang tersedia 

sebelum melakukan penelitian.  
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Sejalan dengan pendapat di atas menurut Sugiyono (dalam 

Herviani dan Febriansyah, 2016, hlm. 23) menyatakan “Sumber 

sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui membaca, 

mempelajari dan memahami melalui media lain dari literatur, buku dan 

dokumen”. Sedangkan menurut Danang Sunyoto (2013, hlm. 21) “Data 

sekunder adalah catatan perusahaan dari sumber lain”. Adapun  menurut 

Sugiyono (2012, hlm. 141) “sumber data sekunder adalah sumber data 

yang diperoleh melalui membaca, mempelajari dan memahami melalui 

media selain literatur, buku dan dokumen terbuka”. 

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak-

pihak sebelumnya dan tidak diperoleh secara langsung dari peneliti. 

Oleh karena itu, sumber data primer adalah alat untuk membaca, 

mempelajari dan memahami dengan sumber lain yang tersedia sebelum 

melakukan penelitian. Sumber data sekunder ini merupakan sumber 

tambahan seperti buku, dokumen, majalah, dan internet. 

3. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data di sini merupakan hal yang sangat penting 

dalam penelitian. Dikatakan penting karena penelitian ini memiliki tujuan 

yaitu untuk memperoleh suatu data. Berkaitan dengan teknik pengumpulan 

data, Herviana dan Febriansyah (2016, hlm. 23) menyatakan bahwa “teknik 

pengumpulan data merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang 

bertujuan untuk memperoleh data”. Selain itu menurut Sugiyono (2013, 

hlm. 224) menyatakan bahwa “teknik pengumpulan data yaitu langkah yang 

paling strategis dalam suatu penelitian, dikatakan strategis karena tujuan 

utama dari penelitian ini yaitu mendapatkan suatu data untuk melakukan 

penelitian”. Sejalan pendapat dari Raharjo (2011, hlm. 1) bahwa “teknik 

pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.”  

Hal ini sejalan dengan pendapat Tanujaya (2017, hlm. 93) yang 

menyatakan bahwa “teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara 

yang dapat digunakan oleh penulis untuk pengumpulan data”. Selain itu, 
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teknik pengumpulan data menurut Nurdin dan Hartati (2019, hlm. 173) 

yaitu “teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data, dapat melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian, 

dokumentasi dan lainnya”. Dan menurut Sugiyono (2017, hlm. 308) “teknik 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. 

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa dapat disimpulkan teknik 

pengumpulan data adalah mencari data yang dibutuhkan dalam rangka 

mencapai tujuan penelitian dan data yang akan diperoleh dengan bahan 

keterangan dari angka, huruf, grafik, tabel, dan sebagiannya. Teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-

bahan pustaka yang sudah sesuai dengan pembahasan yang akan digunakan 

oleh peneliti. Setelah memperoleh suatu data, data tersebut akan diolah 

menjadi tiga cara melalui tahapan mengedit (editing), mengatur 

(organizing), dan menemukan (finding). 

a. Tahapan pengolahan data (Editing) 

Pengolahan data merupakan bagian awal dari proses analisis 

data. Berkaitan dengan tahapan pengolahan data, Yaniawati (2020, hlm. 

18) menyatakan bahwa  “teknik editing merupakan teknik yang 

dilakukan dengan cara memeriksa kembali data yang didapatkan 

khususnya pada aspek kelengkapan, kejelasan makna dan padanan 

makna satu sama lain”. Senada dengan pendapat Moleong (2010, hlm 

38) bahwa “editing adalah kegiatan mengolah data dengan meneliti 

kembali data yang sudah didapatkan baik melalui wawancara maupun 

dokumentasi sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan”. 

Pendapat lain dikemukakan oleh afrida dan Nazir (2016, hlm. 45) 

“editing yaitu pemeriksaan kelengkapan, kejelasan, dan keselarasan 

makna”. 

Pendapat lain dari Waluyo (2017, hlm. 60) teknik editing adalah 

suatu kegiatan pengeditan akan ketepatan dan kebenaran suatu data”. 

Sedangkan menurut Diantha (dalam Waluyo 2019, hlm. 60) editing 

yaitu proses melakukan pengeditan mengenai kebenaran dan ketepatan 
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data. Hafizah (2013, hlm. 9) Teknik editing adalah kegiatan memeriksa 

kembali data yang telah didapat khususnya dari aspek kelengkapan, 

kejelasan makna dan keterhubungan makna yang satu dengan yang 

lain”.  

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

editing ialah proses mengkaji ulang data wawancara, catatan dan 

dokumen. Langkah ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan 

jawaban, kejelasan teks dan kejelasan makna agar tidak ada kesalahan 

dan kekeliruan. Pada tahap editing, peneliti memeriksa data yang 

diperoleh dari jurnal dan kemudian memilih data untuk relevansi, 

akurasi, kejelasan dan presisi. 

b. Tahapan pengorganisasian data (Organizing)  

Organizing data merupakan kegiatan utama dalam analisis data, 

yang meliputi kegiatan mengumpulkan, menyederhanakan, dan 

menyajikan data, serta menerapkan analisis inferensial statistic. Sejalan 

dengan pendapat Yaniawati (2020, hlm. 18) menyatakan bahwa  “teknik 

organizing yaitu mengatur dan menyusun data yang didapatkan beserta 

kerangka yang telah dibutuhkan”. Senada dengan itu Diantha (2017, 

hlm. 200) menyatakan "organizing meliputi pengumpulan, pencatatan, 

dan penyajian fakta tentang data untuk mencapai tujuan penelitian. 

Selanjutnya Ariconto (2010, hlm. 24) bahwa “organizing adalah 

pengorganisasian data yang diterima dengan kerangka yang 

diperlukan”.  

Sedangkan menurut Nazir (2013 hlm, 44) mengemukakan 

bahwa “organizing mengatur data yang diperoleh dengan kerangka 

kerja yang sudah diperlukan”. Selain itu Sholikhah (2019, hlm. 473) 

berpendapat bahwa “organizing yaitu menyusun secara sistematis data-

data dalam kerangka paparan sehingga menghasilkan rumusan 

deskripsi”. Adapun menurut pendapat Hafizah (2013, hlm. 9) “Teknik 

organizing adalah proses penyusunan berbagai data yang didapat sesuai 

dengan kerangka yang telah ditentukan”.   
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Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

organizing adalah proses selangkah demi selangkah mengumpulkan, 

mencatat dan menyajikan fakta tentang data untuk mencapai tujuan 

penelitian. Saat ini yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data, 

kemudian mencatat dan menampilkan fakta. 

c. Tahapan penemuan data (Finding) 

Pelaksanaan penelitian melalui tahapan ini merupakan upaya 

peneliti untuk memberikan gambaran hasil analisis data. Berdasarkan 

intervensi ini, peneliti akan menarik kesimpulan untuk menyelesaikan 

masalah dalam penelitian, sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Yaniawati (2020, hlm. 18) “teknik finding yaitu melakukan analisa 

lanjutan akan hasil penyusunan data dengan memakai dalil-dalil, teori 

serta metode yang telah ditetapkan sehingga menemukan kesimpulan 

dari dari hasil rumusan masalah”. Sedangkan menurut Nazir (2013 hlm, 

44) berpendapat bahwa "tahapan penemuan data adalah hasil analisis 

yang lebih mendalam tentang bagaimana mengatur data menggunakan 

aturan, teori, dan metode yang telah ditentukan untuk memperoleh 

kesimpulan tertentu yang disebabkan oleh respons produktif dari 

masalah”. Pendapat lain dikemukakan oleh Hafizah (2013, hlm. 9) 

“teknik penemuan hasil penelitian (finding) adalah kegiatan 

menganalisis secara lanjut mengenai hasil susunan data dengan 

mengacu pada teori dan kaidah yang sudah ditentukan untuk 

mendapatkan kesimpulan sebagai hasil jawaban dari rumusan masalah”.  

Pendapat lain dari Seobahar, dkk (2015, hlm. 194) menyatakan 

bahwa “teknik finding adalah melakukan analisis terhadap penyusunan 

data dan memperoleh kesimpulan dari rumusan masalah”. Selanjutnya 

pendapat dari Sholikhah (2018, hlm. 1473) menyatakan bahwa “teknik 

finding ialah analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data 

sehingga memperoleh kesimpulan dari rumusan masalah”. Adapun 

pendapat dari Afrida dan Nazir (2013, hlm. 45) “teknik finding ialah 

melakukan analisis terhadap hasil data menggunakan kaidah, teori, dan 

metode sehingga ditemukan hasil dari jawaban rumusan masalah”. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, finding ialah tahapan dalam 

pengorganisasian data mulai dari teori sampai pada kesimpulan. Teknik 

finding atau penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisa lanjutan 

akan hasil penyusunan data dengan memakai kaidah, teori serta metode 

yang telah ditetapkan sehingga menemukan kesimpulan dari hasil 

jawaban dari rumusan masalah. 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses langsung bagaimana membuat data 

survei dan mengaturnya menjadi proses yang sederhana. Seperti halnya 

yang dijelaskan oleh Sugiyono (2012, hlm. 89) “Analisis data adalah proses 

menemukan dan menyusun data secara berurutan, memilah data menjadi 

skrip, memecahnya menjadi beberapa menit, menciptakannya, 

menyusunnya dengan prinsip-prinsip, memilih yang tepat dan menarik 

kesimpulan agar mudah dipahami”. Selain menurut Melong (dalam Fatchul, 

2015, hlm. 56) “Analisis data adalah proses pengorganisasian data ke dalam 

jenis, kategori, dan divisi untuk mengidentifikasi masalah dan 

mengembangkan ide-ide proyek seperti yang ditunjukkan data”. “Analisis 

data adalah proses menelaah dan mengumpulkan data secara berkala dari 

wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya agar mudah dipahami dan 

dibagikan,” ujarnya Bogdan (dalam Sugiyono, 2015, hlm. 334) 

Pendapat lain Creswell (Hamzah, A, 2020, 60) “Analisis data adalah 

proses refleksi terus-menerus atas data, mengajukan pertanyaan analitis, dan 

membuat catatan singkat selama penelitian”. Sedangkan Menurut Bogdan 

& Biklen (Hamzah, A, 2020, hlm. 61) “Analisis Data Proses meninjau dan 

mengumpulkan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, 

dan konten lainnya mudah dipahami. Oleh karena itu, hasilnya dapat 

dibagikan kepada orang lain”. Adapun pendapat Bogdan (dalam Sugiyono, 

2015, hlm. 334) menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mengkaji 

dan mengumpulkan data secara sistematis dari wawancara, observasi 

lapangan dan isi lainnya sehingga mudah dipahami dan hasilnya 

dikomunikasikan kepada orang lain.”.  
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis data 

adalah suatu proses atau upaya untuk mengubah data menjadi informasi 

baru agar sifat-sifat data lebih mudah dipahami dan berguna dalam 

memecahkan masalah. Berikut ini adalah analisis data yang penulis gunakan 

dalam membahas penelitian ini, diantaranya: 

a. Komparatif  

Penelitian komparatif disini yaitu kajian berdasarkan 

perbandingan. Sejalan yang dikemukakan oleh Kasim (2014, hlm. 65) 

menyatakan, “penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang 

bersifat membedakan keberadaan satu atau lebih variabel dalam dua 

sampel yang berbeda”. Sementara itu menurut Suharsimi Arikunto 

(dalam Syaripudin dkk, 2013, hlm. 135) menjelaskan “Penelitian 

komparatif yaitu menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, 

objek, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu proses kerja”. Menurut 

Nazir (dalam Perdana 2016, hlm. 1) “penelitian komparatif adalah 

penelitian deskriptif yang berusaha menemukan jawaban sebab akibat 

yang mendasar dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan 

suatu fenomena tertentu terjadi atau terjadi. Perbandingan dua atau lebih 

kelompok variabel tertentu”.  

Selain menurut Hudson (dalam Perdana 2016, hlm. 1) “metode 

komparatif ialah perbandingan persamaan dan perbedaan antara dua 

atau lebih fakta dan ciri-ciri objek yang diperiksa dibuat berdasarkan 

kasus tertentu”. Sejalan dengan Sugiyono (2013, hlm. 54) penelitian 

komparatif adalah membandingkan status satu atau lebih variabel dalam 

dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada dua titik waktu yang 

berbeda”. Selain itu menurut Hamdi dan Bahrudin (2014, hlm. 7) bahwa 

“penelitian komparatif merupakan suatu jenis penelitian deskriptif 

dengan tujuan mencari jawaban mendasar mengenai sebab-akibat 

dengan melakukan analisis faktor-faktor penyebab terjadi atau 

munculnya suatu fenomena”. 

Berdasarkan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian komparatif yaitu suatu penelitian dengan melakukan 
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membandingkan persamaan dan perbedaan mengenai apa penyebab dari 

situasi yang terjadi. Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 

antara dua atau lebih fakta dan fitur yang sedang dipertimbangkan 

berdasarkan kasus tertentu, seperti perbedaan tentang benda, objek, 

terhadap suatu ide atau suatu proses yang dikaji. 

b. Interpretatif 

Interpretatif yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada 

fenomena yang sedang terjadi secara mendalam serta bagaimana 

manusia memahami fenomena yang akan diteliti. Sejalan dengan 

pendapat Muslim (2016, hlm. 78) menyatakan “pendekatan interpretasi 

berawal dari upaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai peristiwa 

sosial atau budaya yang didasarkan pada pengalaman orang yang akan 

diteliti”. Semantara menurut Lamonisi (2016, hlm. 226) menyatakan, 

“Pendekatan interpretatif yaitu suatu teknik menafsirkan data yang 

dikumpulkan melalui perhatian dan pencatatan sebanyak mungkin data 

yang diperiksa pada waktu yang memungkinkan untuk mendapatkan 

gambaran tentang keadaan yang sebenarnya”. Sedangkan menurut 

Syamsudin (2019, hlm 131-149) “pendekatan untuk melakukan 

penelitian teks atau literatur deskriptif yang tugasnya menjelaskan teks 

interpretatif tertentu”.  

Sejalan dengan menurut Weber (dalam Machsun Toha, 2016, 

hlm. 20) “pendekatan interpretatif adalah mengatakan yang memiliki 

andil dalam perkembangan pendekatan metodologis yang memberikan 

penekanan pada pentingnya interpretasi tentang individu dalam 

memahami masyarakat”. Selain itu, Herliyanto (2015, hlm. 11) 

menjabarkan bahwa “penelitian interpretatif adalah proses dalam upaya 

memperoleh ide-ide yang tidak dijelaskan secara langsung dalam 

bacaan”. Adapun pendekatan penelitian interpretatif menurut Budiasih 

(2014, hlm. 1) merupakan “suatu paradigma yang digunakan dalam 

rangka memaknai fenomena perilaku orang yang memberikan informasi 

secara detail serta bersifat langsung mengobservasi”. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

interpretatif merupakan suatu teknik untuk menginterpretasikan data-

data yang telah diperoleh peneliti, sehingga peneliti memiliki gambaran 

secara menyeluruh terhadap fenomena-fenomena yang sedang terjadi 

serta bagaimana peneliti memahami fenomena yang akan ditelitinya. 

c. Deduktif  

Pemikiran selain fakta umum mengarah pada kesimpulan 

khusus. Analisis data deduktif adalah suatu pendekatan untuk 

memikirkan hal-hal yang bersifat umum, yaitu memberikan penjelasan 

tentang belajar tentang hal-hal yang bersifat khusus.Senada dengan 

pandangan Basra (dalam Winarso, 2014, hlm. 102) ia menyatakan 

“Berpikir deduktif adalah cara berpikir yang dimulai dari pernyataan 

umum untuk sampai pada kesimpulan khusus”. Sedangkan menurut 

Samosir (dalam Winarso, 2014, hlm. 102) menyatakan “Pendekatan 

deduktif dikembangkan sebagai metode pendidikan berbasis penalaran 

deduktif”. Dalam hal ini, Winarso (2014, hlm. 102) menyatakan: 

“Pendekatan deduktif adalah mentalitas umum terhadap hal-hal tertentu.  

Sejalan dengan Herman Hudoyo (dalam Rohim, 2010, hlm. 8) 

“Pendekatan deduktif memudahkan siswa untuk memahami konsep 

yang disampaikan jika digunakan dengan benar di kelas dan waktu 

pembelajaran yang sangat singkat”. Metode deduktif menurut Noor 

(2011, hlm. 16) yaitu “suatu proses berdasarkan alasan yang valid atau 

pengujian hipotesis menggunakan data empiris”. Adapun Menurut 

Djumingin dalam Bahri, Arbar dan Angriani (2017, hlm. 203) 

menjelaskan “Metode deduktif dimulai dari hal yang umum ke hal yang 

khusus, dari objek dan konsep yang abstrak ke hal-hal yang nyata dan 

objektif, dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan yang logis”. 

Selain itu, menurut Endra (2017, hlm. 6) menjelaskan bahwa “metode 

deduktif adalah langkah menganalisis dari kesimpulan secara umum 

yang dijabarkan menjadi contoh-contoh yang konkrit”. 

Berdasarkan pemaparan  di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa analisis data deduktif adalah cara berfikir berdasarkan data dan 
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fakta yang bersifat umum, setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. Jadi dalam penelitian ini peneliti memberikan informasi dari 

pemikiran reflektif pada data yang akan dijelaskan oleh peneliti. Jadi 

pada pendekatan deduktif ini dimulai dengan definisi dan diikuti dengan 

contoh-contoh. 

d. Induktif 

Kesimpulan dari sesuatu yang nyata diambil dari pemahaman 

umum tentang istilah tertentu. Induktif yaitu cara mengajar yang 

menggunakan data untuk mengajarkan suatu konsep atau prinsip pada 

peserta didik. Menurut Hamzah A (2020, hlm. 61) “Analisis data 

kualitatif bersifat induktif ialah analisis didasarkan pada data yang 

diperoleh, setelah itu pola hubungan tertentu dibuat atau hipotesis 

dibuat”. Selanjutnya menurut Suriasumantri (dalam Aisyah, 2016, hlm. 

5) menyatakan bahwa “Analisis induktif adalah cara berpikir yang 

menarik kesimpulan umum dari beberapa kasus bersifat individu”. 

Adapun menurut Samosir (dalam Winarso, 2014, hlm. 100) 

menjelaskan "pendekatan induktif sebagai cara menggunakan data 

untuk menyampaikan konsep atau prinsip kepada siswa".  

Pendapat lain dari Winarso (2014, hlm. 100) mengemukakan 

bahwa “Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dimulai dengan 

menggambarkan kondisi tertentu dan kemudian dapat digunakan 

sebagai kesimpulan”. Sedangkan menurut Purwanto (dalam Rahmawati, 

2011, hlm. 75) “Pendekatan induktif adalah pendekatan pendidikan 

yang dimulai dengan pengenalan kondisi tertentu yang kemudian dapat 

menjadi fakta, prinsip, atau aturan”. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Sagala (2019,hlm.77) “Pendekatan induktif adalah pendekatan didaktik 

yang dimulai dengan menghadirkan serangkaian keadaan khusus yang 

kemudian dapat disimpulkan pada suatu prinsip atau aturan.”. 

Berdasarkan pendapat di atas, analisis data dengan 

menggunakan pendekatan induktif yaitu mengambil suatu kesimpulan 

dari bersifat konkrit menuju yang bersifat abstrak atau dari konsep 

khusus dari konsep umum. Pendekatan pengajaran yang dimulai dengan 
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menghadirkan kondisi tertentu yang kemudian dapat diturunkan dari 

suatu hasil, prinsip atau aturan. Contoh dan fakta objektif dideskripsikan 

terlebih dahulu kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau 

generalisasi. Dalam metode induktif, data diperiksa melalui proses fakta 

yang berkesinambungan. 

 

H. Sistematika Skripsi  

Sistematika penulisan adalah metode atau urutan untuk menyelesaikan 

penyelidikan, survei, atau pekerjaan tertulis. Penting untuk dicatat bahwa karya 

tulis yang dihasilkan dapat diatur secara koheren dan teratur. Skripsi ini ditulis 

secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami isi skripsi. Adapun 

sistematika pembahasan penulisannya menurut Tim Panduan Penulisan KTI 

Mahasiswa FKIP Unpas  (2021, hlm. 68) di sajikan ke dalam lima bab yaitu 

sebagai berikut:  

Bab I ini menjelaskan mengenai latar belakang suatu permasalahan yang 

diambil dari jurnal. Pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi variabel, landasan teori 

dan telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab II ini membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah pertama, 

yaitu menjelaskan konsep model problem based learning berdasarkan analisis 

jurnal secara komparatif, interpretatif, deduktif dan induktif mengenai 

pengertian, karakteristik, kelebihan dan kekurangan model problem based 

learning. 

Bab III ini mengkaji permasalahan kedua, yaitu membahas mengenai 

bagaimana penggunaan model problem based learning berdasarkan analisis 

jurnal penelitian dengan cara komparatif, interpretatif, deduktif dan induktif 

dengan menguraikan langkah dan sintak model problem based learning.  

Bab IV ini mengkaji permasalahan ketiga, membahas pengaruh model 

problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas tinggi 

sekolah dasar. berdasarkan analisis jurnal penelitian dengan cara komparatif, 

interpretatif, deduktif dan induktif dengan menguraikan langkah dan sintak 

model problem based learning. 
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Bab V berisi tentang kesimpulan analisis penggunaan model problem 

based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas tinggi SD, 

meliputi kesimpulan rumusan masalah pertama hingga rumusan masalah ketiga 

sehingga memperoleh kesimpulan penggunaan model tersebut serta saran 

pengembangan untuk penelitian selanjutnya. 


