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ABSTRAK 

RAJEMIATI, Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem 
Based Learning) Terhadap Penguasaan Konsep IPS dan Kemampuan 
Memecahkan Masalah  Murid Kelas VI  Sekolah Dasar Negeri Bulurokeng 
1 Makassar. (dibimbing oleh Muhammad Nawir dan   Muh Basri). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

berbasis masalah (PBM) terhadap penguasaan konsep IPS murid kelas VI SD 

Negeri Bulurokeng I Makassar, Pengaruh model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(PBM) terhadap kemampuan memecahkan masalah murid kelas VI SD Negeri 

Bulurokeng I Makassar, Pengaruh model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

terhadap penguasaan konsep IPS dan kemampuan memecahkan masalah IPS 

secara bersamaan, murid kelas VI SD Negeri Bukurokeng I Makassar.   

Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode kuasi 
eksperimen (Nonequivalent Control Group Design) yang melibatkan 56 
sampel berdasarkan simple random sampling kelas VI di SD Negeri 
Bulurokeng I Makassar yang dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Peneliti menyelenggarakan pre-test 
dan post-test   

Hasil penelitian menunjukkan Terdapat hasil penelitian penerapan  
model  pembelajaran berbasis masalah secara deskriptif dapat dijelasakan 
bahwa  nilai tes  pemahaman konsep IPS murid kelas VI bagi kelas kontrol 
berada pada kategori  sedang dengan nilai rata-rata atau mean sebesar  
75,57.  Sedangkan nilai tes  pemahaman konsep IPS murid kelas VI pada 
kelas eksperimen berada pada kategori  tinggi dengan nilai rata-rata atau 
mean sebesar  82,43. Sementara itu,  nilai tes  kemampuan memecahkan 
masalah murid kelas VI kontrol berada pada kategori  sedang dengan nilai 
rata-rata atau mean sebesar  64,64 sedangkan nilai tes  kemampuan 
memecahkan masalah sosial murid kelas VI bagi kelas eksperimen 
berada pada kategori  sangat tinggi dengan nilai rata-rata atau mean 
sebesar  76,07.pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap 
penguasaan konsep IPS murid kelas VI. Hal ini terlihat dari hasil analisis 
data yang menunjukkan bahwa  nilai probabilitas <  taraf kepercayaan 
(0,000 < 0,05),Terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis masalah 
terhadap kemampuan memecahkan masalah murid kelas VI SD Negeri 
Bulurokeng I Makassar. Hal ini terlihat dari hasil analisis data yang 
menunjukkan bahwa  nilai probabilitas <  taraf kepercayaan (0,000 < 
0,05).  

Kata kunci : Problem Based Learning, Pengusan konsep IPS, 
pemecahaan masalah sosial. 
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ABSTRACT 
 

RAJEMIATI, 2022. Thesis. The Influence of Problem-Based 
Learning Model (PBM) on Social Science Concept Mastery and Problem-
Solving Ability of Class VI Students of State Elementary School 
Bulurokeng 1 Makassar. Supervised by Muhammad Nawir (supervisor 1) 
and Muh Basri (supervisor 2). 

 
The main problem in this study is that the teacher has not used the 

learning model to the maximum as mandated in the 2013 curriculum (K 
13) so that the learning process does not run optimally. The purpose of 
this study is to determine the effect of the Problem Based Learning Model 
(PBM) on mastering the concept of social studies and the ability to solve 
problems in class VI students in SD Negeri Bulurokeng I Makassar. 

This study uses a quantitative approach using the quasi-
experimental (Nonequivalent Control Group Design) method involving 56 
samples based on random sampling class VI samples in Bulurokeng I 
Makassar Elementary School which is divided into 2 classes, namely the 
experimental class and the control class, then pre-test and Post-test in the 
two classes. 

The results of this study indicate, that the application of problem-
based learning models descriptively can be stated that the value of the 
IPS concept mastery test for class VI for the control class is in the medium 
category with an average value of 75.57. While the value of the IPS 
concept mastery test for grade VI students for the experimental class is in 
the high category with an average value of 82.43. Meanwhile, the test 
score of the ability to solve problems in class VI for the control class is in 
the medium category with an average value of 64.64. While the value of 
the test ability to solve the problem of grade VI students for the 
experimental class is in a very high category with an average value of 
76.07. 

It can be concluded, that there is an influence of the problem -
based learning model on mastering the concept of social studies in grade 
VI students of SD Negeri Bulurokeng 1 Makassar. This can be seen from 
the results of data analysis which shows, that the probability value of trust 
(0,000 <0.05). There is an influence of the problem -based learning model 
on the ability to solve problems in grade VI students of SD Negeri 
Bulurokeng I Makassar. This can be seen from the results of data analysis 
which shows that the probability value of trust (0,000 <0.05). 

 
Keywords: Problem -based learning, social studies concepts, and problem 

solving skills. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar  Belakang 

Aspek penting sebagai sebuah keterampilan di abad 21 yang 

menjadi bagian dari standar kelulusan di sekolah, baik pendidikan dasar 

maupun menengah adalah kemampuan memecahkan masalah (problem 

solving) selain subtansi dari setiap kompetensi dalam kurikulum yang 

berlaku pada seluruh mata pelajaran, baik pengetahuan maupun sikap. 

Kemampuan memecahkan masalah (problem solving) menjadi bagian dari 

keterampilan seseorang dalam memanfaatkan kemampuan berpikir kreatif 

(creative thinking) dan berpikir kritis (critical thinking).  Kemampuan 

berpikir kreatif dan berpikir kritis merupakan kemampuan penting karena 

dapat mengembangkan dan menyatakan ide-ide penting, membantu 

sesorang dalam mengkaji gagasan-gagasan yang rumit secara sistematis 

untuk dapat memahami lebih baik sehingga mencegah orang-orang untuk 

membuat keputusan yang keliru dan membantu mereka dalam 

memecahkan masalah.  

Hampir setiap aspek kehidupan manusia memerlukan 

kemampuan pemecahan masalah. Dalam banyak hal, dapat dijumpai 

kesuksesan yang diraih oleh seseorang dalam kehidupan lebih banyak 

ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah, 

baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil.  Berpikir kreatif dan 
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berpikir kritis adalah syarat utama bagi setiap orang dalam memecahkan 

masalah.      

Kemampuan memecahkan masalah sangat penting dalam seluruh 

aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembelajaran siswa, dalam 

dunia kerja, dan seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Bagi murid, 

pemecahan masalah sebagai langkah awal murid dalam mengembangkan 

ide-ide dan membangun pengetahuan baru serta mengembangkan 

keterampilan-keterampilan sains maupunn sosial.  

Hal di atas bukan saja sesuai dengan teori atau konsep yang ada 

dalam ilmu pengetahuan tetapi juga sudah ditegaskan oleh Allah Swt. 

Allah Swt, melalui kitab suci-Nya Alquran bahwa setiap ingin 

meyelesaikan sebuah persoalan atau masalah, langkah awal yang harus 

dilakukan adalah bermusyawarah. Persoalan apapun, bagaimanapun, 

baik itu dalam hal kepemimpinan, persoalan keluarga, maupun dalam hal 

problem solving, bermusyawarah adalah jalan utamanya. Menurut istilah 

musyawarah adalah meminta pendapat orang lain atau orang-orang yang 

berpengalaman pada suatu perkara atau masalah untuk mencapai 

pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Hal ini dapat dilihat firman 

Allah Swt di dalam Alquran Surah Ali-Imran (3) Ayat 159 yang berbunyi : 
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Terjemahnya:  

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (QS. Ali-Imran: 159). 

 

Dalam tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka (dalam 

Abdullah, 2016) dijelaskan, bahwa dalam menangani urusan agama, 

ibadah, syariat dan hukum dasar, itu semua dari Allah. Akan tetapi jika 

berkenaan dengan urusan dunia semisal perang dan damai, menjalankan 

ekonomi, ternak, bertani, dan hubungan-hubungan biasa antara manusia 

(human relation), hendaklah dimusyawarahkan. Berdasarkan kepada 

pertimbangan maslahat (apa yang lebih baik untuk umum) dan mafsadat 

(apa yang membahayakan). Sebab tidak semua urusan duniawi dijelaskan 

secara rinci dalam Alquran. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Swt 

memerintahkan Nabi Muhammad Saw agar mengajak orang-orang untuk 

bermusyawarah. Dalam ayat ini jelas bahwa Nabi Muhammad Saw adalah 

seorang pemimpin. Kepadanya datang perintah agar mengambil sebuah 

keputusan. Setelah mendengarkan semua pertimbangan dan bertukar 

pikiran barulah beliau mengambil sembuah keputusan. 

Widyakartika (2021) menyatakan bahwa disadari atau tidak, 

pemecahan masalah itu sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

dan ternyata ini merupakan kemampuan yang sebaiknya dimiliki oleh 
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setiap orang apapun profesinya. Problem solving digadang 

menjadi softskill yang sangat dibutuhkan di era sekarang. Oleh karena itu, 

setiap orang harus memiliki kemampuan memecahkan masalah yang baik 

karena problem solving merupakan kemampuan untuk menganalisis 

masalah serta menemukan solusi yang efektif untuk memecahkan 

masalah tersebut. Kemampuan ini sangat diperlukan di dalam dunia kerja. 

Keahlian ini sangat penting disaat mengambil keputusan dan mengatasi 

masalah dalam kehidupan.  Penting sekali untuk memiliki 

kemampuan problem solving ini, entah sebagai pelajar, mahasiswa, 

karyawan, apalagi sebagai pimpinan di dalam suatu perusahaan. 

Kemampuan pemecahan masalah berkaitan erat dengan 

berbagai keahlian lainnya, seperti; kemampuan mendengar, meneliti, 

kreativitas, menganalisa, komunikasi, kerja tim, dan pengambilan 

keputusan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka salah satu komponen penting 

dalam pendidikan yang dapat menjembatani peningkatan kemampuan 

memecahkan masalah adalah kurikulum. Kurikulum memiliki posisi 

strategis karena secara umum kurikulum merupakan deskripsi dari visi, 

misi, dan tujuan pendidikan sebuah bangsa yang dapat mengakomodasi 

lahirnya lulusan yang memiliki kemampuan berpikir positif dan kreatif.  

Pada dasarnya dalam sebuah lembaga Pendidikan, perlu 

memposisikan kurikulum sebagai sentral muatan-muatan nilai yang akan 

ditransformasikan kepada peserta didik. Arah dan tujuan kurikulum 
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pendidikan akan mengalami pergeseran  dan perubahan seiring dinamika 

perubahan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal 

maupun eksternal.  Kurikulum harus fleksibel dan futuristik karena sifatnya 

yang dinamis dalam menyikapi perubahan termasuk keterampilan abad 21 

seperti saat sekarang.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (sisdiknas) mengemukakan, bahwa pendidkan diharapkan dapat 

mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi 

faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara 

Indonesia sepanjang zaman. Kurikulum sebagai subsistem pendidikan, 

merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan 

untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. 

Jadi, tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan 

sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik 

menjadi; (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab 

tantangan zaman yang selalu berubah; (2) manusia terdidik yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis 

dan bertanggung jawab. Tentu hal ini mencakup kemampuan 

memecahkan masalah dalam kehidupan dengan baik. 

Pada standar proses dalam kurikulum dinyatakan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 
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inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik  untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu,  setiap satuan 

pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas ketercapaian  kompetensi lulusan (Permendikbud 

Nomor 65 Tahun 2013). 

Prinsip pelaksanaan kurikulum adalah upaya memandirikan peserta 

didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri. Diutamakan 

agar peserta didik mampu membangun kemauan, pemahaman, dan 

pengetahuannya. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta 

didik perlu terus menerus diupayakan.  Penilaian berkelanjutan dan 

komprehensif menjadi sangat penting dalam rangka pencapaian upaya 

tersebut. Penyajiannya disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan 

peserta didik melalui pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. 

Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu; pengetahuan 

(kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotor). Hasil belajar 

melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 

terintegrasi. Ranah pengetahuan memuat transformasi substansi atau 

materi ajar agar peserta didik “tahu apa”. Ranah sikap memuat 
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transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu 

mengapa”. Ranah keterampilan memuat transformasi substansi atau 

materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. Proses pembelajaran di 

atas, dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah alternatif 

pendekatan, strategi, dan model pembelajaran yang ada.  

Kurikulum 2013 (K. 13) termasuk di sekolah dasar menetapkan 

bahwa untuk proses pembelajaran di sekolah dasar menggunakan 

pendekatan tematik terpadu dengan kegiatan yang dirancang melalui 

pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran dapat 

diperkuat dengan berbagai model pembelajaran seperti model 

pembelajaran berbasis masalah (problem base learning), pembelajaran 

berbasis proyek (project base learning), dan pembelajaran berbasis 

penemuan (discovery learning), dan sebagainya.  Dalam konteks 

pembelajaran di kelas yang menerapkan pembelajaran tersebut, peserta 

didik dapat bekerja dalam kelompok atau bekerja secara individu, 

termasuk mengakomodasi lahirnya keterampilan berpikir seperti berpikir 

kreatif dan kritis. 

Kurikulum 2013 akan menjadi arah sekaligus menjadi motivator 

bagi guru dan siswa untuk bekerja keras guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dan diketahui bersama. Pada standar proses, dinyatakan 

bahwa pembelajaran memperhatikan perbedaan individu peserta didik, 

maka Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun dengan 

memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat 
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intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, 

emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang 

budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.   

Kurikulum 2013 memiliki karakteristik belajar tuntas, yaitu peserta 

didik  tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum 

mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar. Peserta 

didik harus mendapat bantuan yang tepat dan diberi waktu sesuai dengan 

yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi yang ditentukan. Peserta 

didik yang belajar lambat perlu diberi waktu lebih lama dengan materi 

yang sama, dibandingkan peserta didik pada umumnya. Kompetensi pada 

kategori pengetahuan (KI-3) dan keterampilan (KI-4), peserta didik tidak 

diperkenankan mengerjakan pekerjaan atau kompetensi berikutnya, 

sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar 

dan hasil yang baik (Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013). 

Penerapan model pembelajaran sebagaimana yang diamanatkan di 

dalam kurikulum 2013 sebagai tawaran, telah dilaksanakan dalam 

pembelajaran di sekolah-sekolah, tidak terkecuali di Sekolah Dasar Negeri 

Bulurokeng 1 Kota Makassar. Tentu saja penerapannya harus terus 

dipantau, dikontrol, bahkan perlu dievaluasi secara komprehensif.  Salah 

satu upaya melakukan pemantauan adalah melalui penelitian.   

Hasil observasi awal yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 06 

Januari 2022 terlihat proses pembelajaran masih kurang aktif dan kurang 

efektif. Oleh karena, guru belum menggunakan model atau metode 
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pembelajaran secara maksimal sesuai sintaks model atau metode 

pembelajaran yang digunakan. Guru memberikan tugas tanpa 

menjelaskan materi terlebih dahulu, padahal guru sudah mendapatkan 

sertifikat pendidik ( sertifikasi guru) sebagai guru professional, dengan 

alasan faktor usia dan terkendala dengan IT sehingga model 

pembelajaran konvensional menjadi pilihan dan solusi baginya, sehingga 

murid merasa jenuh dan tidak termotivasi. Akibatnya, murid kurang 

bersemangat dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru.  

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) atau Problem Based Learning  

(PBL) terhadap penguasaan konsep dan kemapuan memecahkan 

masalah dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) khususnya 

di sekolah dasar. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

guru sebagai alternatif dalam memanfaatkan model-model pembelajaran 

pada kurikulum 2013.  

Adapun judul penelitian yang akan diteliti adalah Pengaruh Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) atau Problem Based Learning 

(PBL) terhadap Penguasaan Konsep IPS dan Kemapuan Memecahkan 

Masalah  Murid Kelas VI Sekolah Dasar Negeri Bulurokeng I Makassar.  

 

 



 

10 

 

B.   Rumusan  Masalah 

Berdasar  uraian  latar  belakang masalah di atas,  maka rumusan 

masalah  pokok  dalam  penenlitian  ini  adalah  hendak menjawab 

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(PBM) terhadap penguasaan konsep IPS pada murid kelas VI SD 

Negeri Bulurokeng I Makassar? 

2. Apakah terdapat pengaruh model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(PBM) terhadap kemampuan memecahkan masalah pada murid 

kelas VI SD Negeri Bulurokeng I Makassar? 

3. Apakah terdapat pengaruh model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(PBM) terhadap Penguasaan konsep IPS dan kemampuan 

memecahkan masalah secara bersamaan pada murid kelas VI SD 

Negeri Bulurokeng I Makassar? 

C.   Tujuan  Penelitian 

 Berdasar  pada  rumusan  masalah  di atas,  maka  tujuan  

penelitian ini adalah untuk memperoleh, menganalisis, menginterpretasi, 

dan memaparkan/mendeskripsikan data mengenai hal sebagai berikut : 

1. Pengaruh model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) terhadap 

penguasaan konsep IPS pada murid kelas VI SD Negeri 

Bulurokeng I Makassar. 
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2. Pengaruh model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM)  terhadap 

kemampuan memecahkan masalah pada murid kelas VI SD Negeri 

Bulurokeng I Makassar. 

3. Pengaruh model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) terhadap 

penguasaan konsep IPS dan kemampuan memecahkan masalah 

IPS secara bersamaan pada murid kelas VI SD Negeri I 

Bukurokeng I Makassar. 

D.   Manfaat  Penelitian 

Manfaat  yang  diharapkan diperoleh  dari  penelitian  ini adalah, 

sebagai  berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

      Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan keilmuan 

terutama yang terkait dengan model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(PBM) dan pengetahuan yang terkait dengan penguasaan konsep 

dan pemecahan masalah sosial khususnya pada jenjang sekolah 

dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi murid  

     Memberikan pengalaman tentang pembelajaran dengan 

penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalam (PBM) yang 

memupuk sikap ilmiah murid, penguasaan konsep IPS, kemampuan 

memecahkan masalah, bekerja sama, bertanggung jawab, dan 

berkolaborasi, serta berpikir kreatif. 
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b. Bagi guru   

 Dapat dijadikan sebagai bahan informasi, masukan dan alternatif 

dalam melakukan proses pembelajaran dengan menerapkan model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) yang baik dan tepat dalam 

rangka perbaikan pembelajaran IPS di kelas. 

c. Bagi sekolah 

     Memberi bahan informasi bagi pengembangan kompetensi guru 

dan memfasilitasi guru dengan melakukan pelatihan model-model 

pembelajaran, khususnya Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

serta untuk peningkatan mutu sekolah. 

d.  Bagi peneliti  

     Sebagai sarana aktualisasi teori, pengetahuan yang sudah 

diperoleh dari perkuliahan dan menambah pengalaman dalam 

bidang penelitian dan pembelajaran. Hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai referensi demi perbaikan dan kesempurnaan hasil 

penelitian oleh peneliti-peneliti berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

A.  Kajian Pustaka 

1. Konsep Model Pembelajaran   

Konsep pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antar 

komponen pembelajaran. Hal ini terjadi antara peserta didik dan sumber 

belajar, seperti guru/pendidik peserta didik itu sendiri, dan sumber belajar 

lainnya pada suatu lingkungan belajar yang berlangsung secara edukatif, 

sehingga peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan (kognitif), 

sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotor), agar tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. Dengan kata lain, proses pembelajaran adalah 

suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan mulai dari tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan sampai pada tahap penilaian. 

Sedangkan model pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu 

kerangka konseptual yang dijadikan sebagai panduan dalam 

melaksanakan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, dengan komponen antara lain; langkah-

langkah (sintaks), sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung 

(Joyce, 2018). Menurut Arends (dalam Trianto, 2015) bahwa model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. 

Sementara, Rizah (2010) menyatakan bahwa model pembelajaran pada 

hakikatnya adalah deskripsi mekanisme mental dan fisik yang terlibat 
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dalam perolehan keterampilan dan pengetahuan baru dan bagaimana 

melibatkan mekanisme tersebut untuk mendorong dan memfasilitasi 

pembelajaran. 

Model pembelajaran terdiri dari berbagai komponen. Dalam 

berbagai referensi setidaknya ada lima komponen utama model 

pembelajaran menurut Joyce (2018) yakni; (1) sintaks model; (2) sistem 

sosial model; (3) prinsip reaksi model; (4) sistem pendukung model; dan 

(5) dampak intruksional (dampak pengiringan model). Oleh karena itu, 

dalam menjelaskan model, maka kelima aspek tersebut dikemukakan 

secara jelas, berikut ini : 

Pertama, sintaks model; adalah fase (tahap kegiatan) dalam 

suatu pembelajaran. Akibatnya sintaks pembelajaran akan mengindi-

kasikan dengan jelas aktivitas yang dilakukan oleh guru dan murid. 

Menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi 

dasar, dan tujuan pembelajaran. Atau dengan kata lain sintaks model 

pembelajaran adalah urutan langkah-langkah kegiatan yang terlibat dalam 

organisasi program pembelajaran yang lengkap. Ini juga mengacu pada 

deskripsi atau struktur model dalam tindakan. Setiap model pembelajaran 

terdiri atas beberapa tahapan dan kegiatan yang disusun dalam urutan 

tertentu. 

 Kedua, sistem sosial model; pembelajaran merupakan deskripsi 

kedududukan perserta didik dan guru, interaksi antara guru dengan 

peserta didik serta target yang diharapkan. Tentu saja diharapkan seluruh 
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sistem sosial dalam model pembelajaran, muara seluruh kegiatan 

pembelajaran berpusat pada peserta didik dan guru berperan sebagai 

pembimbing, fasilitator, motivator, dan mediator.  

Ketiga, prinsip reaksi model; adalah pola interaksi kegiatan yang 

menunjukkan kewajaran respon guru terhadap murid, baik secara individu 

maupun secara berkelompok. Secara keseluruhan prinsip reaksi berkaitan 

dengan tehnik yang diharapkan oleh guru dalam memberi reaksi terhadap 

perilaku murid selama kegiatan pembelajaran, seperti bertanya, 

menjawab, menanggapi, mengkritik, melamun, mengganggu teman, 

kurang serius dan sebagainya. Peranan respon  dalam model 

pembelajaran ini sangat penting. Karena metode yang digunakan adalah 

diskusi tentang kasus/persoalan/informasi dapat pula melalui percobaan 

terkait dengan potensi daerah yang ada. 

Keempat, sistem pendukung model; hakikatnya pada sarana dan 

fasilitas teknis, keterampilan atau kemampuan guru, serta tuntutan yang 

ingin dicapai murid sehingga terciptanya kondisi khusus sebagi ciri 

dari model pembelajaran tersebut. 

Kelima, dampak instruksional (pengiringan model); dalam kegiatan 

belajar mengajar ada dampak pembelajaran yang muncul tanpa 

direncanakan terlebih dahulu. Dampak pembelajaran yang tidak 

direncanakan tersebut dikatakan sebagai dampak pengiringan. Jadi dapat 

dikatakan bahwa dampak pengiringan adalah hasil belajar lainnya yang 

dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya 
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suasana belajar yang dialami langsung oleh para murid tanpa pengarahan 

langsung dari guru. 

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang 

akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-

tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan 

pengelolaan kelas. Tujuan penggunaan model pembelajaran sebagai 

strategi bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan dapat membantu 

peserta didik mengembangkan dirinya berupa informasi, gagasan, 

keterampilan nilai dan cara-cara berpikir dalam meningkatkan kapasitas 

berpikir secara jernih, bijaksana dan membangun keterampilan sosial 

serta komitmen. 

Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus, yaitu; (a) 

rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya. Model pembelajaran mempunyai teori berpikir yang 

masuk akal. Maksudnya para pencipta atau pengembang membuat teori 

dengan mempertimbangkan teorinya dengan kenyataan sebenarnya serta 

tidak secara fiktif dalam menciptakan dan mengembangankannya; (b) 

landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai). Model pembelajaran mempunyai tujuan 

yang jelas tentang apa yang akan dicapai, termasuk di dalamnya apa dan 

bagaimana murid belajar dengan baik serta cara memecahkan suatu 

masalah pembelajaran; (c) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar 

model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Model pembelajaran 
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mempunyai tingkah laku mengajar yang diperlukan sehingga apa yang 

menjadi cita-cita mengajar selama ini dapat berhasil dalam 

pelaksanaannya; (d) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan 

pembelajaran itu dapat tercapai. Model pembelajaran mempunyai 

lingkungan belajar yang kondusif serta nyaman, sehingga suasana belajar 

dapat menjadi salah satu aspek penunjang apa yang selama ini menjadi 

tujuan pembelajaran (Trianto, 2015). 

Memilih atau menentukan model pembelajaran harus sesuai 

dengan banyak komponen. Hal ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik 

Kompetensi Dasar (KD), tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, 

sifat dari materi yang akan diajarkan, dan tingkat kemampuan peserta 

didik. Di samping itu, setiap model pembelajaran mempunyai tahap-tahap 

(sintaks) yang dapat dilakukan peserta didik dengan bimbingan guru.  

Kurikulum 2013 (K. 13) menggunakan tiga model pembelajaran 

utama (Permendikbud No. 103 Tahun 2014) yang diharapkan dapat 

membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial serta mengembangkan rasa 

keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah : model Pembelajaran 

Berbasis Masalah (Problem Based Learning), model Pembelajaran 

Berbasis Projek (Project Based Learning), dan model Pembelajaran 

Melalui Penyingkapan/Penemuan (Discovery/Inquiry Learning).  Model-

model pembelajaran inilah yang diharapkan mengakomodasi lahirnya 

berbagai keterampilan abad 21 seperti kemampuan dalam penguasaan 

konsep, berpikir kreatif dan kemampuan peserta didik dalam memecahkan 
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masalah sosial, yang muncul dalam materi pembelajaran.  

Tentu saja tidak semua model pembelajaran tepat digunakan untuk 

semua materi pembelajaran yang dituangkan sebagai tuntutan komptensi 

dasar. Model pembelajaran tertentu tepat digunakan untuk karakteristik 

materi pembelajaran tertentu. Sebaliknya, materi pembelajaran tertentu 

akan dapat berhasil maksimal jika menggunakan model pembelajaran 

tertentu pula.  Oleh karena itu, guru harus menganalisis materi atau 

subtansi inti pada setiap komptensi dasar yang akan diajarkan untuk 

melihat relevansi dengan kemungkinan model pembelajaran yang dapat 

digunakan.   

2. Konsep Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

     a. Hakikat Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

Secara sederhana model Pembelajaran Berbasis Masalah 

( P B M ) pada hakikatnya merupakan model pembelajaran yang melibatkan 

murid dalam memecahkan berbagai masalah melalui langkah-langkah 

ilmiah yang memungkinkan murid dapat mempelajari pengetahuan yang 

berhubungan dengan masalah tersebut sekaligus. 

Pembelajaran Berbasis Masalah ( P B M )  adalah pembelajaran 

yang menggunakan masalah nyata yang tidak terstruktur dan bersifat 

terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan menyelesaikan masalah dan memiliki penguasaan konsep 

sekaligus membangun pengetahuan baru dan konsep yang esensial 

(Fathurrohman, 2016). Pengertian lain dikemumukakan oleh Duch yang 
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dikutip oleh Shoimin (2014), bahwa model pembelajaran berbasis masalah 

adalah model pembelajaran yang bercirikan adanya masalah yang 

dijadikan dasar utama dalam penyelesaian masalah sebagai konteks 

membangun pengetahuan.  

Menurut Bruner yang dikutip oleh Sapriati, dkk (2013) model 

pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang 

berorientasi pada kecakapan peserta didik memproses informasi. 

Pemrosesan informasi mengacu pada cara orang-orang menangani 

stimulasi dari lingkungan, mengorganisasi data, melihat masalah, 

mengembangkan konsep dan memecahkan masalah. Model 

pembelajaran berbasis masalah menekankan konsep-konsep dan 

informasi yang dijabarkan dari disiplin-disiplin akademik. Model 

pembelajaran berbasis masalah melibatkan presentasi situasi-situasi 

autentik dan bermakna yang berfungsi sebagai landasan dagi investigasi 

oleh peserta didik. 

Pandangan lain adalah mendefinisikan model Pembelajaran 

Berbasis Masalah (Problem Based Learning) merupakan suatu model 

pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang 

membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang 

membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata              

(Saefuddin, 2014). 

Model pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah 

pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual 
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sehingga merangsang peserta didik untuk belajar, model pembelajaran 

berbasis masalah pada dasarnya merupakan pembelajaran yang 

mengarahkan peserta didik pada pemecahan masalah. Guru berperan 

memfasilitasi dengan mengajukan permasalahan dan memotivasi peserta 

didik untuk melakukan penyelidikan dan penemuan. Model pembelajaran 

berbasis masalah dirancang terutama untuk membantu murid 

mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan 

masalah dan penguasaan konsep, mempelajari peran-peran orang 

dewasa dengan mengalaminya dan melalui berbagai situasi nyata atau 

situasi yang disimulasikan, dan menjadi pelajar yang mandiri dan otonom 

(Sa’idah, 2011). 

Model pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk 

membantu murid dalam memiliki penguasaan konsep, kemampuan 

memecahkan masalah sosial dan keterampilan intelektual. Menurut Allen 

dan White (dalam Hamruni,  2014) bahwa sesungguhnya model 

pembelajaran berbasis masalah menyediakan kondisi untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir, penguasaan konsep dan kemampuan memecahkan 

masalah sosial dalam kehidupan nyata sehingga akan memunculkan 

budaya berpikir dalam diri peserta didik.   

Dari berbagai definisi model pembelajaran berbasis masalah yang 

dungkapkan di atas oleh para ahli  maka dapat dikemukakan kesimpulan 

tentang model pembelajaran berbasis masalah yakni; model pembelajaran 

berbasis masalah hakikatnya suatu model pembelajaran inovatif yang 
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dapat memberikan kondisi belajar aktif dan melibatkan murid untuk untuk 

memecahkan  masalah melalui berbagai  tahapan dengan 

mengakomodasi metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari 

pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut sekaligus 

memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah-masalah dalam 

kehidupan. 

Berdasarkan hakikat atau definisi model pembelajaran berbasis 

masalah, maka hakikat tersebut dapat diidentifikasi karakteristiknya 

sebagai kehasan dalam model tersebut. Adapun karakteristik 

pembelajaran berbasis masalah menurut Hamruni (2014) adalah sebagai 

berikut; 

1) Permasalahan merupakan starting point dalam belajar. 

2) Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di 

dalam kehidupan nyata yang tidak terstruktur. 

3) Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multi persepsi).  

4) Permasalahan harus memiliki karakteristik menantang 

pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap dan kompetensi yang 

kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang 

baru dalam belajar.  

5) Belajar self intruction atau pengarahan diri merupakan syarat 

utama. 
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6) Dalam pembelajaran berbasis masalah harus memanfaatkan  

sumber belajar/pengetahuan beragam,  dan evaluasi sumber 

informasi merupakan proses yang penting.  

7) Pembelajaran kolaboratif, komunikatif dan kooperatif merupakan 

syarat mutlak. 

8) Keterampilan penemuan dan pemecahan masalah merupakan dua 

hal sama pentingnya untuk dikembangkan dengan penguasaan 

subtansi pengetahuan untuk mencari solusi dari  permasalahan 

yang dipelajari/dikaji. 

9) Proses dalam pembelajaran berbasis masalah meliputi keterbukaan 

terhadap upaya melakukan sintesis dan integrasi dari sebuah 

proses belajar. 

10)  Model pembelajaran berbasis masalah melibatkan evaluasi dan 

review pengalaman siswa dan proses belajar. 

 Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) memiliki tujuan 

utama bukan hanya penyajian materi kepada murid, melainkan 

berorientasi pada pengembangan penguasaan konsep, berpikir kreatif 

sehingga dapat memiliki kemampuan pemecahan masalah sosial 

sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif 

mengkonstruk pengetahuan sendiri.  Model pembelajaran berbasis 

masalah diharapkan dapat merangsang dan melibatkan siswa dalam 

pengelolaan pemecahan masalah sebagai bagian dari pengembangan 
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keahlian belajar secara langsung dalam mengidentifikasi masalah 

(Fathurrohman, 2016). 

Model pembelajaran berbasis masalah tentu saja memiliki 

keunggulan dan kelemahan sebagaimana model pembelajaran lainnya. 

Adapun beberapa keunggulan model pembelajaran berbasis masalah di 

antaranya, sebagai berikut; (a) melatih peserta didik mendesain suatu 

penemuan; (b) berpikir dan bertindak kreatif; (c) siswa dapat memecahkan 

masalah yang dihadapi secara realistis; (d) mengidentifikasi dan 

mengevaluasi penyelidikan; (e) menafsirkan dan mengevaluasi hasil 

pengamatan; (f) merangsang bagi perkembangan kemajuan berpikir murid 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi dengan tepat; 

(g) dapat membuat pendidikan lebih relevan dengan kehidupan. 

Sedangkan  kekurangan  model pembelajaran berbasis masalah 

adalah, antara lain; (a) model ini butuh pembiasaan, karena model itu 

cukup rumit dalam teknisnya serta murid betul-betul harus dituntut 

konsentrasi dan daya kreasi yang tinggi; (b) tentu proses pembelajaran 

harus menggunakan waktu yang cukup lama karena  hendaknya  setiap 

masalah yang harus diselesaikam secara tuntas agar maknanya utuh; (c) 

bagi murid yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya, maka bisa jadi 

mereka tidak memiliki kepahaman kuat dan makna penting bagi mereka 

dalam belajar; (d) bisa jadi  guru mengalami kesulitan dalam menjalankan 

peran sebagai fasilitator dan mendorong murid untuk mengajukan 
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pertanyaan yang tepat, karena guru lebih mudah  menyodorkan mereka 

solusi. 

b. Sintaks Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Ada berbagai pandangan mengenai model pembelajaran berbasis 

masalah sesuai perkembangannya oleh beberapa ahli.  

Menurut Trianto (2014), ada beberapa langkah atau sintaks utama 

model pembelajaran berbasis masalah dalam pelaksanaannya, antara 

lain: 

 1)  Orientasi murid pada masalah  

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan sarana 

prasarana yang dibutuhkan, mengemukakan fenomena, demonstrasi, atau 

cerita untuk memunculkan masalah, dan mendorong murid untuk terlibat 

dalam pemecahan masalah yang dipilh. 

2) Mengorganisasi murid untuk belajar 

           Guru membantu murid untuk mendefinisikan dan mengorganisasi 

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

3) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

           Guru mendorong murid mengumpulkan informasi yang sesuai, dan 

mendapat penjelasan serta pemecahan masalah. 

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Guru membantu murid merencanakan dan menyiapkan karya yang 

sesuai, seperti; laporan, video, dan model serta membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan temannya. 
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5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Guru membantu murid melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelididkan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. 

Senada dengan padangan di atas, Asis (2014)  mengemukakan 

bahwa secara garis besar langkah-langkah model pembelajaran berbasis 

masalah dapat disajikan seperti tabel di bawah : 

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah 
 

Tahap Deskripsi 

Tahap 1 
Orientasi terhadap 
masalah 

Guru menyajikan masalah nyata kepada 
peserta didik. 

Tahap 2 
Organisasi belajar 

Guru memfasilitasi peserta didik untuk 
memahami masalah nyata yang telah 
disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang 
mereka ketahui, apa yang perlu mereka 
ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk 
menyelesaikan masalah. Peserta didik 
berbagi peran/tugas untuk menyelesaikan 
masalah tersebut. 

Tahap 3 
Penyelidikan individual 
maupun kelompok 

Guru membimbing peserta didik melakukan 
pengumpulan data/informasi (pengetahuan, 
konsep, teori) melalui berbagai macam cara 
untuk menemukan berbagai alternatif 
penyelesaian masalah.  

Tahap 4 
Pengembangan dan 
penyajian hasil 
penyelesaian masalah 

Guru membimbing peserta didik untuk 
menentukan penyelesaian masalah yang 
paling tepat dari berbagai alternatif 
pemecahan masalah yang peserta didik 
temukan. Peserta didik menyusun laporan 
hasil penyelesaian masalah, misalnya 
dalam bentuk gagasan, model, bagan, atau 
Power Point slides. 

Tahap 5 
Analisis dan evaluasi 
proses penyelesaian 
masalah 

Guru memfasilitasi peserta didik untuk 
melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 
proses penyelesaian masalah yang 
dilakukan. 

http://ainamulyana.blogspot.co.id/2012/02/metode-pemecahan-masalah-problem.html
http://ainamulyana.blogspot.co.id/2012/02/metode-pemecahan-masalah-problem.html
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Selain itu, Willya (2020) mengemukakan aktivitas guru dan murid 

dalam pembelajaran berbasis masalah, sebagaimana pada tabel di bawah 

ini : 

Tabel 2.2. Aktivitas Guru dan Murid dalam Proses PBM 

Langkah  
Kerja 

Aktivitas  
Guru 

Aktivitas  
Murid 

Orientasi peserta 
didik pada 
masalah 

Guru menyampaikan 
masalah yang akan 
dipecahkan secara 
kelompok. 
Masalah yang diangkat 
hendaknya kontekstual. 
Masalah 
bisa ditemukan sendiri 
oleh peserta didik 
melalui bahan bacaan 
atau lembar kegiatan. 

Kelompok mengamati 
dan memahami 
masalah yang 
disampaikan guru atau 
yang diperoleh dari 
bahan bacaan yang 
disarankan. 

Mengorganisasika
n peserta didik 
untuk belajar. 

Guru memastikan 
setiap anggota 
memahami 
tugas masing-masing. 

Peserta didik berdiskusi 
dan membagi tugas 
untuk mencari data/ 
bahan-bahan/ alat yang 
diperlukan untuk 
menyelesaikan 
masalah. 

Membimbing 
penyelidikan indivi
du 
maupun kelompok
. 

Guru memantau 
keterlibatan peserta 
didik dalam 
pengumpulan data/ 
bahan selama proses 
penyelidikan. 

Peserta didik 
melakukan 
penyelidikan (mencari 
data/ referensi/ 
sumber) untuk bahan 
diskusi kelompok. 

Mengembangkan 
dan 
menyajikan hasil 
karya. 

Guru memantau diskusi 
dan membimbing 
pembuatan laporan 
sehingga karya setiap 
kelompok siap untuk 
dipresentasikan. 

Kelompok melakukan 
diskusi untuk 
menghasil-kan solusi 
pemecahan masalah 
dan hasilnya 
dipresentasikan/disajik
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an dalam bentuk karya. 

Menganalisis dan 
mengevaluasi pro
ses 
pemecahan masal
ah. 

Guru membimbing 
presentasi dan 
mendorong kelompok 
memberikan 
penghargaan serta 
masukan kepada 
kelompok lain. Guru 
bersama peserta didik 
menyimpulkan materi. 

Setiap kelompok 
melakukan presentasi, 
kelompok yang lain 
memberikan apresiasi. 
Kegiatan dilanjutkan 
dengan merangkum/  
membuat kesimpulan 
sesuai dengan 
masukan yang 
diperoleh dari 
kelompok lain. 

 

Cara pandang agak berbeda dan lebih operasional dikemukakan 

dalam (Kemendikbud, 2013) secara garis besarnya langkah-

langkah model pembelajaran berbasis masalah disajikan sebagai berikut ; 

1) Adanya masalah yang dipandang penting; 

2) Merumuskan masalah; 

3) Analisis hipotesis; 

4) Mengumpulkan data; 

5) Analisa data; 

6) Mengambil kesimpulan; 

7) Aplikasi (penerapan) dari kesimpulan yang diperoleh;  

8) Menilai kembali seluruh proses pemecahan masalah;  

c. Sistem Sosial Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Sistem sosial yang berkembang disinyalir kurang mendukung 

pencapaian pembelajaran dewasa ini karena dominasi guru dalam 

aktivitas terlalu tinggi sehingga mengebiri kreativitas guru. Oleh karena itu, 

http://ainamulyana.blogspot.co.id/2012/02/metode-pemecahan-masalah-problem.html
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sistem sosial dalam model pembelajaran  diharapkan dapat mengubah 

cara pandang yang selama ini menjadi anggapan buruk. Jika dicermati 

secara mendalam karakteristik dan sintaks pada model pembelajaran 

berbasis masalah, maka dapat dipahami bahwa sistem sosial model 

pembelajaran berbasis masalah, muara seluruh kegiatan   

pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik. Peran guru hanya 

sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, dan mediator. Peserta didik 

menjadi aktor yang dominan mengkonstruk pengetahuannya melalaui 

upaya mendalami dan memecahkan masalah dalam pembelajaran.   

d. Prinsip Reaksi Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah memperlihatkan 

prinsip reaksi yang secara konseptual sangat mendukung kelebihan 

model. Prinsip reaksi berkembang dalam aktivitas pembelajaran, sehingga 

guru dominan berperan sebagai konselor, konsultan, sumber kritik yang 

konstruktif, fasilitator, pemikir tingkat tinggi. Peran tersebut ditampilkan 

utamanya dalam proses peserta didik melakukan aktivitas pemecahan 

masalah. 

e. Sarana Pendukung Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Sarana pembelajaran utama yang diperlukan dalam model 

pembelajaran berbasis masalah adalah  masalah sebagai materi 

konfrontatif yang mampu membangkitkan proses berpikir dasar, kritis, 

kreatif, berpikir tingkat tinggi, dan strategi pemecahan masalah non-rutin, 
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dan masalah-masalah non-rutin yang menantang murid untuk melakukan 

upaya pemecahan masalah (problem solving). 

f.  Dampak Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Dampak pembelajaran sebagai tujuan dalam model pembelajaran 

berbasis masalah ini adalah pemahaman subtantif pada materi, yakni; 

penguasaan konsep, berpikir kreatif, kemampuan memecahkan masalah, 

kemampuan komunikasi, dan keterampilan mengunakan pengetahuan 

secara bermakna. Selain itu, dampak pengiringnya atau nurturant effect 

adalah terjadinya secara tentatif pada lahirnya hakikat   keilmuan, 

keterampilan proses keilmuan, otonomi dan kebebasan siswa, toleransi 

terhadap ketidakpastian dan masalah-masalah non-rutin. 

3. Penguasaan Konsep dalam Pembelajaran 

a.  Pemahaman Konsep 

  Pemahaman (comprehension) merupakan tingkatan kedua 

dari   taksonomi Bloom pada aspek kognitif dalam belajar seseorang. 

Tingkatan tersebut meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis dan evaluasi.  Pemahaman menurut Bloom (dalam 

Naila, 2020) menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) 

mengacu pada kemampuan untuk mengerti dan memahami sesuatu 

setelah sesuatu itu terlebih dahulu diketahui atau diingat dan 

memaknai arti dari materi yang dipelajari. Pemahaman menurut 

Bloom ini adalah seberapa besar murid mampu menerima, 

menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru 
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kepada murid, atau sejauh mana murid dapat memahami serta 

mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang ia 

rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang ia 

lakukan.  

Menurut Ruseffendi (dalam Sumarmo, 2014) bahwa terdapat 

tiga macam pemahaman sebagai berikut; 1) pengubahan 

(translation) yaitu mengubah suatu soal kata-kata menjadi bentuk 

simbol ataupun sebaliknya; 2) interpretasi (interpretation) yaitu 

menggunakan konsep-konsep yang tepat dalam menyelesaikan soal; 

3) ekstrapolasi (extrapolation), yaitu menerapkan konsep-konsep.   

Indikator pemahaman dapat dilihat dari aktivitas murid dalam 

pembelajaran. Murid dikatakan memahami jika murid sudah sesuai 

dengan indikator pemahaman itu sendiri. Anderson & Krathwohl 

(dalam Latifah, 2017) menjelaskan bahwa proses-proses kognitif 

dalam kategori pemahaman meliputi menafsirkan, mencontohkan, 

mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, 

dan menjelaskan. Sementara menurut Taufik (2013) kemampuan 

pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan 

materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu; 1) 

menerjemahkan (translation); 2) menafsirkan (interpretation); dan 3) 

mengekstrapolasi (extrapolation).  

Adapun indikator-indikator pemahaman konsep menurut 

Wardhani (2008) adalah, sebagai beikut : 
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1) Menyatakan ulang sebuah konsep. 

2) Mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya. 

3) Memberi contoh dan bukan dari suatu konsep. 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis. 

          Berdasarkan indikator tersebut di atas maka indikator yang 

digunakan dalam pemahaman konsep adalah kemampuan 

menjelaskan, membandingkan, menyimpulkan, merangkum, 

mengklasifikasikan, mencontohkan dan menafsirkan untuk 

meningkatkan pemahaman konsep IPS dalam penelitian ini. 

b. Penguasaan Konsep 

Penguasaan konsep adalah kemampuan murid dalam 

memahami konsep-konsep setelah kegiatan pembelajaraan 

berlangsung. Penguasaan konsep dapat diartikan sebagai 

kemampuan murid dalam memahami makna secara ilmiah baik teori 

maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Dahar, 2003). 

Sedangkan menurut Bloom (2011), bahwa kemampuan menangkap 

pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi 

yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu 

memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. 

Menurut Sanjaya (2020) yang mengemukakan, bahwa 

penguasaan konsep adalah kemampuan murid yang berupa 
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penguasaan sejumlah materi pelajaran, tetapi mampu 

mengungkapkan kembali dengan bentuk lain yang mudah 

dimengerti, memberikan interpretasi data dan mampu 

mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang 

dimilikinya. Lebih lanjut menurut Sanjaya (dalam Silviana, 2017) 

indikator penguasaan konsep di antaranya; 

1) Mampu menyajikan situasi ke dalam berbagai cara serta 

mengetahui perbedaan. 

2) Mampu mengklasifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi atau 

tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut. 

3) Mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur 

4) Mampu memberikan contoh dan kontra dari konsep yang 

dipelajari. 

Sedangkan menurut Warsito (dalam Silviana, 2017 : 50) 

menyatakan bahwa indikator penguasaan konsep adalah, sebagai 

berikut; 

1) Mengetahui ciri-ciri suatu konsep. 

2) Dapat menghubungkan antar konsep. 

3) Dapat kembali di konsep itu dalam berbagai situasi. 

4) Dapat menggunakan konsep dalam menyelesaikan suatu  

masalah. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa penguasaan konsep adalah kemampuan murid 

dalam memahami makna pembelajaran dan mampu menerapkan 

dalam memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari. 

4. Pengertian Kemampuan Memecahkan Masalah  

a. Pengertian Memecahkan Masalah 

Memecahakan masalah diartikan sebagai kemampuan 

yang berstruktur prosedural yang harus diterapkan dalam suatu 

situasi yang baru dan relevan, karena yang dipelajari adalah 

prosedur-prosedur memecahkan masalah yang berorientasi pada 

proses (Rahmawati, 2020). 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan kecakapan 

seseorang dalam upaya mengatasi persoalan yang sedang dihadapi 

dengan menggunakan seperangkat aturan atau prosedur, metode 

atau strategi, dan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang 

didapat dari pengalaman dan pengamatan yang dialami sebelumnya 

untuk menemukan sesuatu yang baru (Wardhani, 2019). 

b. Hakikat Masalah 

Untuk memahami secara komprehensif penyelesaian 

masalah atau problem solving tentu harus dilakukan pendefinisian 

masalah dan penyelesaian masalah. Manusia berada dalam 

kehidupan nyata di dunia, setiap hari dihadapkan dengan situasi 

yang bagi mereka bertentangan, mengandung masalah yang harus 
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diatasi untuk mencapai tujuan, atau manusia mengalami berbagai 

kesulitan. Untuk mengatasi situasi itu, diperlukan penerapan proses 

pemikiran yang memungkinkan menghasilkan pengetahuan yang 

diperlukan untuk pemecahan atau penyelesaian masalah yang 

dialaminya. Situasi-situasi itu, meningkatkan proses berpikir yang 

secara cepat dan tepat, baik dalam wujud penguasaan konsep 

maupun dalam wujud kemampuan memecahkan masalah. 

Definisi masalah dalam istilah disajikan secara berbeda oleh 

beberapa ahli. Oleh karena itu, akan dijelaskan secara rinci dan 

mendefinisikannya. Secara teoretis, masalah dipahami sebagai 

kesulitan,  sifat teoretis atau praktis yang menyebabkan sikap 

bertanya subjek dan membawanya ke pengayaan pengetahuannya 

(Suciati, 2013).  Istilah ini berada di bidang pendidikan yang juga 

dipahami oleh berbagai ilmuwan. Sukardi (2011) mendefinisikan 

masalah didaktik sebagai kesulitan praktis atau teoretis yang harus 

dipecahkan oleh seorang murid secara independen dengan 

penelitian aktifnya sendiri. Biasanya, dasar dari kesulitan ini adalah 

situasi yang sistematis dan sengaja terorganisir, di mana murid 

bercita-cita untuk mengatasi kesulitan sesuai dengan kebutuhan 

spesifik dan dengan ini ia mendapatkan pengetahuan dan 

pengalaman baru. Analisis situasi khusus ini mengarah pada 

perumusan masalah definisi verbal dari kesulitan yang terjadi. 
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Istilah masalah didefinisikan pula Linhart (dalam Sabirin, 

2011) sebagai berikut; (1)  masalah adalah hubungan interaktif 

antara subjek dan sekitarnya, yang menggabungkan konflik batin 

yang diselesaikan oleh subjek dengan mencari transisi dari kondisi 

awal ke kondisi akhir (tujuan); (2) adanya konflik menyebabkan 

dinamika suatu kegiatan dan selanjutnya, menetapkan sumber 

aktivitas termotivasi; (3) selama penyelesaian konflik, subjek 

melebihi sesuatu yang secara langsung dinyatakan, yaitu dia/dia 

melebihi situasi saat ini dan menyatakan informasi dan mencari 

pendekatan baru. 

Pengertian lain masalah didefinisikan oleh Linhart (dalam 

Uloli, 2016), yakni hubungan antara subjek dan situasi objektif di 

lingkungan. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa hubungan yang 

bermasalah memiliki sifat, yakni;  (1) dari konflik antara dua 

kecenderungan kontradiktif yang subjek melihat sebagai dua 

alternatif yang tidak kompatibel, atau sebagai perbedaan atau konflik 

antara situasi saat ini dan tujuan; subjek perlu mencapai tujuan tetapi 

ia/dia tidak tahu sarana untuk mencapainya - hasilnya adalah 

"inkonsistensi yang dirasakan" dari situasi; pemecahan masalah 

terdiri dari penghapusan konflik dan menemukan objek yang 

diinginkan; (2) gangguan dalam situasi objektif atau dalam struktur 

suatu aktivitas dan ketidakpastian subjektif yang menyebabkan 

mengaktifkan ketegangan dan memotivasi fokus. 
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Berdasarkan definisi di atas,  secara sederhana dapat ditarik 

kesimpulan  mengenai masalah, yakni  penyimpangan antara yang 

seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara harapan dan 

kenyataan, antara keinginan dan capaian, antara teori dengan praktik, 

antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan 

pelaksanaan yang membutuhkan upaya untuk mengatasinya dan 

membutuhkan pencarian kreatif tentang pengetahuan baru, cara dan 

kegiatan baru.   

c. Pemecahan Masalah 

Masalah yang dihadapi individu, tentu harus diselesaikan agar 

situasi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai 

pihak.  Situasi bermasalah adalah mungkin untuk dinilai dalam 

berbagai cara termasuk secara statis atau dinamis. Perubahan kondisi 

yang menentukan penciptaan dan spesifik dari masalah dalam waktu, 

dapat ditentukan. Untuk pemecahan masalah sosial lebih 

menguntungkan ketika kondisi stabil dan tidak ada perubahan yang 

terjadi  dalam berbagai kasus  adalah situasi bermasalah yang disebut 

situasi bermasalah statis.  Di sisi lain, untuk situasi bermasalah yang 

dinamis adalah perubahan kondisi, yang menentukan penciptaan dan 

spesifik dari masalah dalam waktu, karakteristik. Kondisi dapat 

berubah karena berbagai pengaruh, yang penciptaan dan efeknya 

dapat individu tidak mempengaruhi. Pertimbangan yang sedang 

berlangsung dari pengaruh yang bertindak tepat waktu dan kontrol 
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mereka adalah asumsi untuk proses pemecahan masalah yang 

sukses dalam situasi tersebut. Dinamika tidak harus dalam konteks 

pemecahan masalah dipahami sebagai negatif, dapat beroperasi juga 

positif, dan misalnya masalah yang sebelumnya tidak terpecahkan 

tiba-tiba menjadi dapat dipecahkan. 

Seperti yang telah dibahas di atas, pemikiran seorang individu 

dimulai dengan kesadaran akan situasi yang bermasalah. Dalam hal 

ini, situasi bermasalah memiliki potensi untuk tumbuh menjadi 

masalah sosial yang layak mendapat solusi. Setiap masalah terikat 

pada situasi yang bermasalah, namun, tidak setiap situasi bermasalah 

berubah menjadi masalah karena kenyataan ini tergantung pada 

individu. Seseorang yang menemukan dirinya dalam situasi yang 

bermasalah dan menyadari keberadaannya, tidak harus melihat 

masalah sampai kemampuan kesadaran masalah dikembangkan. 

Individu yang menyadari masalah, mampu menentukan kesulitan atau 

sumber konflik yang menyebabkan situasi bermasalah, mampu 

menangani masalah. Bertentangan dengan itu, individu yang tidak 

dapat menyadari masalah, meskipun mengalami perasaan 

ditumpahkan oleh rasa ingin tahu, bagaimanapun, tidak menyadari 

apa yang menyebabkan kesulitan, hambatan yang menyebabkan 

konflik harus dihapus. Oleh karena itu, ia tidak dapat menghapusnya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kesadaran masalah dan mereka 

dapat muncul dalam situasi bermasalah, misalnya; ucapan verbal 
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yang tidak pantas yang harus mendorong situasi atau kurangnya 

pengetahuan. Mereka juga dapat muncul di luar situasi bermasalah, 

yaitu kebisingan, pencahayaan yang tidak tepat atau gangguan 

penglihatan. Dengan mempertimbangkan hal ini, kita dapat 

menyebutkan juga apa yang disebut persepsi masalah. Ambang 

persepsi berbeda di antara individu-individu yang terutama mencolok 

ketika lebih banyak orang menemukan diri mereka dalam situasi 

bermasalah dengan parameter yang sama. Kondisi eksterior individu 

adalah sama, kondisi yang terhubung langsung dengan individu 

berbeda. 

Jika individu merasakan masalah, kemauan untuk menangani 

masalah ini sangat penting. Ini adalah keadaan ketika individu 

mendekati evaluasi keadaan masalah dan karakter situasi yang 

bermasalah. Salah satu pendapat, bahwa guru tidak mau menangani 

masalah dalam situasi saat ini atau untuk melanjutkan ke solusinya. 

Hal ini sangat penting dalam bidang pendidikan karena masalah yang 

diberikan kepada murid harus orang-orang yang murid menerima 

dengan sukarela dan jika tidak, murid harus termotivasi. Keengganan 

untuk menangani masalah akan menjadi jelas terutama dalam situasi 

yang memungkinkan pelarian karena perasaan kesulitan tidak 

menyenangkan bagi setiap individu.  

Jika individu bersedia untuk menangani masalah, itu tidak 

berarti bahwa ia akan bersedia untuk menyelesaikannya. Jika dia 
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tidak memiliki data awal untuk mencari cara mengatasi hambatan dan 

tidak ada kemungkinan yang jelas untuk mendapatkan data, maka 

situasinya tidak diterima olehnya, oleh karena itu tidak akan tercermin 

dalam pemikirannya. Dalam hal ini tidak akan ada kemauan yang 

terkait dengan upaya untuk memecahkan masalah yang akan muncul. 

Kesediaan untuk memecahkan masalah, sama seperti kesediaan 

untuk menangani masalah, tidak dapat diasumsikan secara otomatis, 

oleh karena itu diinginkan untuk mendorongnya dengan bantuan 

sumber daya dan cara yang tepat, dan untuk memotivasi individu. 

Mayer dalam  Suciati, dkk (2013) mengemukakan, bahwa 

kemauan dipengaruhi oleh faktor motivasi dan emosional seperti 

kepentingan, keyakinan (kepercayaan diri) dan konsepsi kemampuan 

sendiri. Dalam motivasi individu dapat muncul minat, kebiasaan, cita-

cita atau rangsangan eksternal, dan lain-lain, tergantung pada sifat 

masalahnya. Nilai tujuan, yang harus dicapai dengan memecahkan 

atau harapan subjek tentang konsekuensi yang mungkin, memainkan 

peran penting juga.  Mayer menambahkan bahwa  penyelesaian 

masalah atau poblem solving hakikatnya rangkaian suatu proses 

mental yang berfokus pada perubahan keadaan yang diberikan ke 

keadaan akhir di mana prosedur solusi tidak jelas.  Oleh Hamalik 

(2011) mendefinisikan bahwa pemecahan masalah atau problem 

solving adalah suatu proses mental dan intelektual di dalam 

menemukan masalah untuk memecahkannya berdasarkan data serta 
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informasi akurat sehingga mampu mendapatkan kesimpulan dengan 

cermat dan cepat.  

Cara pandang lain, adalah solusi dari masalah didaktik 

dimulai dengan kesadaran akan keberadaan situasi bermasalah diikuti 

dengan pemahaman tentang esensinya. Selama pemecahan 

masalah, manusia menghadapi banyak rintangan dan memenuhi 

solusi yang mungkin berbeda di antaranya dia harus memilih. 

Kepribadiannya sendiri adalah sistem karakteristik dan peran yang 

sangat rumit - interaksi mereka sering bertentangan. Pertarungan 

antara motif dikondisikan, itu adalah karakteristik untuk perilaku aktif; 

sikap dan keinginan emosional dibuktikan subjek sangat sering 

bertabrakan dengan dunia sekitarnya. Hal inilah didefinisikan sebagai 

pemecahan masalah yakni proses pribadi dan terarah. Itu berarti 

bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu selama proses 

pemecahan masalah dipimpin untuk tujuan pribadinya, Wittrock 

(dalam Raja , 2021). 

d. Strategi Menyelesaikan Masalah  

Penyelesaian masalah tentu berbeda-beda dari setiap 

masalah. Hal ini juga tidak terlepas dari kosep psikologis yang telah 

dipahami oleh para ahli. Secara umum seorang individu harus 

mengidentifikasi masalah terlebih dahulu dan kemudian mencari solusi 

yang mungkin dilakukan. Fase umum yang digunakan untuk 

pemecahan masalah  yang berbeda misalnya, oleh Linhart (dalam 
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Suciati, 2013) menunjukkan bahwa subjek mengalami tiga fase, yaitu; 

(1)  fase penemuan situasi yang bermasalah; (2)  fase proses solusi, 

di mana subjek memenuhi sifat-sifat situasi dan mencari sumber daya 

yang dapat mengubah situasi (objek) sehubungan dengan tujuan yang 

diperlukan, dan; (3) fase verifikasi  metode yang ditemukan dan 

penggunaannya dalam masalah lain dari urutan yang sama. 

Hal ini dimungkinkan senada dengan pandangan di atas  

adalah kegiatan seorang individu diindikasikan dan dievaluasi. 

Kegiatan tersebut adalah penelitian dan pemahaman, representasi 

dan formulasi, perencanaan dan kinerja, pengamatan dan evaluasi. 

Tidak hanya cara-cara itu tetapi juga yang lain akan ditandai di 

kemudian hari, Mayer (dalam Suciati, dkk, 2013).  Dalam literatur lain 

mungkin untuk menghadapi upaya cara pemecahan masalah untuk 

memesan fase individu. Menurut  Lesh  (dalam Shoimin, 2014), tidak 

dapat diasumsikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dalam urutan 

individu pemecahan masalah, atau bahwa semua cara yang mungkin 

diterapkan. Selama penataan, representasi dan pemecahan masalah 

otentik yang timbul dari situasi kehidupan nyata adalah pemecahan 

masalah akhir dicapai dengan cara yang mengatasi batas-batas 

konsekuensi linier selangkah demi selangkah. Para penulis yang 

disebutkan sebelumnya mengatakan bahwa pengetahuan saat ini 

tentang fungsi sistem kognitif manusia sebenarnya menunjukkan 
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bahwa ia dapat memproses potongan informasi yang berbeda secara 

bersamaan. 

Strategi lain dijelaskan oleh Duncker (dalam Oeleader, 2011) 

bahwa individu yang menemukan dirinya dalam situasi bermasalah 

dan menyadari keberadaannya, pertama-tama harus mengenal 

dengan unsur-unsur, keadaan dan pengaruh yang menciptakan situasi 

dan merupakan bagian darinya. Hasil dari perilaku ini harus 

menciptakan representasi mental dari semua entitas internal dan 

eksternal yang merupakan bagian dari masalah atau membuatnya 

secara langsung. Individu mengeksplorasi situasi dengan tujuan ini 

dan selama waktu ini ia mengamati dan mempengaruhinya dengan 

tujuan untuk mempelajarinya dan memahaminya. Hal ini diperlukan 

untuk memahami potongan-potongan informasi yang diberikan serta 

orang-orang yang diperoleh dalam interaksi dengan situasi 

bermasalah dan pemahaman tentang unsur-unsur tertentu dari 

masalah. Representasi elemen, ikatannya, efek akting dan 

pendaftaran pengetahuan baru, adalah khas untuk mencapai 

pemahaman yang lebih baik. Berpikir individu kemudian dapat 

mengorientasikan wawasan masalah, memori karena itu tersedia 

untuk kebutuhan lain. Itu memungkinkan penciptaan representasi 

mental yang koheren dari situasi bermasalah secara keseluruhan, 

yaitu model situasi atau model masalah.   
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Proses pemecahan masalah juga mencakup kognisi 

kemajuan. Jika solusinya harus berhasil, individu harus memahami 

akibat dari aktingnya sendiri dalam fase individu dari pemecahan 

masalah, dia harus memverifikasi apakah tindakan tersebut memiliki 

efek positif pada pemecahan masalah itu sendiri, jika dia semakin 

dekat dengan tujuan yang diharapkan atau apakah dia semakin jauh 

darinya. Peristiwa tak terduga dapat campur tangan dalam cara 

pemecahan yang mengubah situasi bermasalah dan dapat memiliki 

pengaruh pada proses pemecahan. 

Seperti diuraikan di atas, diperlukan untuk memiliki 

pengetahuan untuk pemecahan dan resolusi yang baik, juga 

kemungkinan untuk berkaitan tentang dasar kognisi. Namun, yang 

tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang tertutup tetapi sebagai 

proses pemecahan masalah yang berkembang secara dinamis karena 

bagian dari kompetensi untuk memecahkan masalah adalah 

kemampuan untuk secara aktif mendapatkan dan menggunakan 

pengetahuan baru dalam kontak langsung dengan penghalang atau 

kesulitan dan tindakan yang dilakukan di atasnya, atau mendapatkan 

pengetahuan baru dari sumber lain yang juga diperlukan untuk solusi 

masalah yang sukses. Bahkan saat ini, sudah mendapatkan 

pengetahuan sebelum dimulainya pemecahan masalah, dapat 

digunakan dengan cara baru. Itu memungkinkan solusi tugas-tugas 

yang tidak rutin dan subjektif baru. Selain itu, waktu yang dibutuhkan 
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untuk pemecahan masalah juga merupakan variabel yang 

berpengaruh secara signifikan. Waktu yang dibutuhkan untuk 

menemukan dan menyelesaikan masalah dipengaruhi oleh sejumlah 

faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor eksternal diberikan oleh 

keragaman keadaan dan tatanan mereka, faktor-faktor batin diberikan 

oleh disposisi individu yang melekat dan diperoleh. Penting untuk 

mempertimbangkan fakta-fakta tersebut selama proses pendidikan di 

mana pemecahan masalah digunakan karena murid mungkin 

memerlukan periode waktu yang berbeda untuk penyelesaian 

masalah (Klieme dalam Shoimin, 2014).  

e. Langkah-langkah Penyelesaian Masalah  

Secara operasional konsep penyelesaian masalah dapat 

dilakukan tahap demi tahap.  Banyak pandangan mengenai langkah 

penyelesaian masalah secara umum.  

Secara umum oleh Raja (2021) mengemukakan ada lima 

langkah utama dalam penyelesaian masalah, yaitu sebagai berikut;  

1) Identifikasi masalah 

Hal pertama yang harus dilakukan dalam penyelesaian 

masalah adalah mengidentifikasi masalah.  Masalah harus dilihat dari 

berbagai sudut pandang. Tentu saja tidak harus mengambil keputusan 

yang cepat. Sebagai contoh, tim kerja memiliki kinerja menurun, maka 

kemungkinan akan seseorang langsung dapat berasumsi bahwa 

masalahnya adalah anggota tim tidak bekerja secara maksimal. Jika 
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diidentifikasi dengan baik lebih mendalam, bisa jadi hal tersebut terjadi 

karena kurangnya pelatihan, rentang waktu yang terlalu sempit, atau  

volume kerja yang sangat  besar. 

2) Analisis masalah 

Dalam memecahkan suatu masalah, tentu harus dapat 

menemukan penyebab dari masalah yang terjadi. Oleh karena itu,  

perlu pengumpulan data dan menganalisisnya.  Dari data tersebut, 

dicermati secara mendalam dengan melakukan pemilahan aspek yang 

memungkinkan berkontribusi dan tentukan cara menanganinya.  

Adapun kompetensi yang dibutuhkan dalam menganalisis masalah 

sosial antara lain; mengumpulkan data, menganalisis data, 

menemukan fakta, dan menganalisis faktor yang berkontribusi 

sebelum masalah tersebut terjadi. 

3) Curah pendapat berbagai macam solusi 

Setelah dipahami penyebab masalah, dapat dilakukan curah 

pendapat untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut. Ada 

baiknya dilakukan kerjasama tim dalam melakukan curah pendapat 

(brainstorming) untuk  lebih mengefektifkan penyelesaian. Pada tahap 

ini diperlukan beberapa hal seperti pemikiran kreatif, prediksi, 

membuat kemungkinan, merancang proyek, dan merencanakan 

proyek 
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4) Mengambil keputusan terkait solusi yang tepat 

Setelah hasil curah pendapat terkumpul dan jelas, maka tahapan 

berikutnya adalah memutuskan solusi yang tepat untuk 

permasalahan yang terjadi. Tentu saja harus dilakukan evaluasi 

solusi yang terbaik. Setelah itu, pengambilan keputusan juga perlu 

mengevaluasi potensi risiko, sumber daya yang diperlukan, dan 

kemungkinan hambatan saat meingimplementasikan solusi. Proses 

menemukan solusi, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan 

antara lain; analisis, diskusi, kerjasama, pengembangan tes, 

mediasi, dan memprioritaskan. 

5) Tindakan nayata 

Setelah menemukan jalan keluar atau solusi, maka  

selanjutnya yang harus dilakukan untuk menerapkan solusi tersebut 

adalah menyiapkan rencana jika terjadi sesuatu  saat solusi yang 

diterapkan tidak berjalan dengan baik atau dianggap kurang efektif 

sebagai bentuk alternatif yang antisipatif. Dalam menerapkan solusi, 

tentu harus dipastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam objek 

penyelesaian masalah  sadar dan memahami peran masing-masing. 

Selain itu, juga diperlukan tenggang waktu dalam melakukan eksekusi 

dan  evaluasi terhadap solusi yang diterapkan. 

Sejalan dengan pandangan di atas, Oeleader (2011) 

mengemukakan delapan langkah praktis atau fase dalam 

menyelesaikan masalah, yaitu sebagai berikut : 



 

47 

 

Langkah pertama:  menetukan masalah  

Dalam hal ini harus dipahami hal sebagai berikut; 

1) Apa masalahnya? 

2) Bagaimana  menemukan masalahnya? 

3) Kapan masalah dimulai dan berapa lama masalah ini terjadi? 

4) Apakah ada cukup data yang tersedia untuk mengatasi masalah 

dan mencegahnya diteruskan ke langkah proses berikutnya? Jika 

ya, tahan masalahnya. 

Langkah kedua: klarifikasi masalah 

Dalam hal ini harus dipahami hal sebagai berikut; 

1) Data apa yang tersedia atau diperlukan untuk membantu 

memperjelas, atau sepenuhnya memahami masalahnya? 

2) Apakah ini prioritas utama untuk menyelesaikan masalah pada saat 

ini? 

3) Apakah sumber daya tambahan diperlukan untuk mengklarifikasi 

masalah?   

4) Pertimbangkan konsep dan lakukan dengan semangat.   

5) Pastikan masalah yang terjadi dan tidak diteruskan ke langkah 

proses berikutnya. 

Langkah ketiga: menentukan tujuan 

Dalam hal ini harus dipahami hal sebagai berikut; 

1) Apa tujuan akhir Anda atau keadaan masa depan yang diinginkan? 

2) Apa yang akan dicapai jika memperbaiki masalah ini? 
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3) Apa garis waktu yang diinginkan untuk memecahkan masalah ini? 

Langkah keempat: mengidentifikasi akar penyebab masalah 

Dalam hal ini harus dipahami hal sebagai berikut; 

1) Mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah. 

2) Prioritaskan kemungkinan akar penyebab masalah. 

3) Informasi atau data apa yang ada untuk memvalidasi akar 

penyebabnya? 

Langkah kelima: mengembangkan rencana aksi 

Dalam hal ini harus dipahami hal sebagai berikut; 

1) Buat daftar tindakan yang diperlukan untuk mengatasi akar 

penyebab dan mencegah masalah sampai ke orang lain. 

2) Tetapkan pemilik dan garis waktu untuk setiap tindakan. 

3) Tindakan status untuk memastikan penyelesaian. 

Langkah keenam: Menjalankan rencana aksi 

Dalam hal ini harus dipahami hal sebagai berikut; 

1) Menerapkan rencana tindakan untuk mengatasi akar penyebabnya. 

2) Verifikasi tindakan sudah selesai. 

Langkah ketujuh: mengevaluasi hasil 

Dalam hal ini harus dipahami hal sebagai berikut; 

1) Memantau dan mengumpulkan data. 

2) Apakah Anda memenuhi tujuan yang didefinisikan pada langkah 3? 

Jika tidak, ulangi proses 8 Langkah.  

3) Apakah ada konsekuensi yang tak terduga? 
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4) Jika masalah diselesaikan, hapus aktivitas yang ditambahkan 

sebelumnya untuk mengatasi masalah. 

Langkah kedelapan: terus meningkat 

Dalam hal ini harus dipahami hal sebagai berikut; 

1) Carilah kesempatan tambahan untuk menerapkan solusi. 

2) Pastikan masalah tidak akan kembali dan mengkomunikasikan 

pelajaran yang dipetik. 

3) Jika diperlukan, ulangi proses pemecahan masalah di atas  untuk 

mendorong perbaikan lebih lanjut. 

Dalam perspektif lebih khusus dalam pembelajaran salah satu 

model pemecahan masalah yang dianggap baik adalah model Polya.  

Model dalam pembelajaran  problem solving  menurut Polya (1985) ada 

empat, yaitu; 1) memahami masalah; 2) menentukan rencana strategi 

penyelesaian masalah; 3) menyelesaikan strategi penyelesaian masalah, 

dan; 4) memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. Pembelajaran ini 

dimulai dengan pemberian masalah, kemudian siswa berlatih memahami, 

menyusun strategi dan melaksanakan strategi sampai dengan menarik 

kesimpulan. Guru membimbing murid pada setiap langkah problem 

solving dengan memberikan pertanyaan yang mengarah pada konsep. 

Dalam implemantasinya di lapangan sampai saat ini proses pembelajaran 

yang berpusat pada siswa masih mengalami banyak kendala. Salah satu 

kendalanya adalah rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah yang ditandai dengan; a) rendahnya kemampuan siswa dalam 
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menganalisis masalah; b) rendahnya kemampuan siswa dalam 

merancang rencana penyelesaian masalah, dan; c) rendahnya 

kemampuan siswa dalam melaksanakan perhitungan terutama yang 

berkaitan dengan materi apersepsi yang mendukung proses pemecahan 

masalah (Anggraeni, 2017). 

6) Pembelajaran IPS di SD 

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan nama mata 

pelajaran ditingkat sekolat atau nama program studi di perguruan tinggi 

yang identik dengan istilah “social studies” dalam kurikulum persekolahan 

di negara lain. Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang 

diberikan di sekolah dasar yang mengkaji seperangkat peristiwa fakta, 

konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. 

Mata pelajaran IPS mencakup pada materi geografi, sejarah, sosiologi, 

dan ekonomi. Melalui pelajaran IPS di sekolah dasar, murid diarahkan 

menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, 

bermanfaat bagi bangsa dan negara serta menjadi warga dunia yang cinta 

damai. Tujuan pembelajaran IPS mencakup tiga ranah yaitu; ranah 

kognitif (pengetahuan), ranah afektif (sikap), dan ranah psikomotor 

(keterampilan), Cempakasari dalam Atira (2022). 

Numan Somantri dalam Atira (2022) mengemukakan bahwa 

pendidikan IPS untuk tingkat sekolah dasar sebagai penyederhanaan 

disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, filsafat, ideologi negara, dan agama 

yang diorganisasikan dan disajikan secara alamiah dan psikologis untuk 
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tujuan pendididkan. Ilmu pengetahuan sosial merupakan seperangkat 

fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan perilaku 

dan tindakan manusian untuk membangun dirinya, masyarakatnya, 

bangsanya, dan lingkungannya berdasarkan pengalaman yang lalu yang 

dapat di maknai untuk masa kini, dan diantisipasi untuk masa yang akan 

datang.  

Nursaid Sumadmaja dalam Atira (2022) mengemukakan, bahwa 

secara mendasar pembelajaran IPS berkenan dengan kehidupan manusia 

yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan 

dengan cara manusia menggunakan usaha memenuhi kebutuhan 

materinya, memenuhi kebutuhan budayanya, kebutuhan kejiwaannya, 

pemanfaatan sumber yang ada di permukaan bumi, mengatur 

kesejahteraan dan pemerintahannya, dan mengatur serta 

mempertahankan kehidupan masyarakatnya.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPS adalah disiplin-

disiplin ilmu sosial ataupun integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial 

seperti; sosiologi, geografi, ekonomi, dan antropologi yang mempelajari 

masalah-masalah sosial. 

         Menurut Sapriya (2009) tujuan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial adalah sebagai berikut; 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya; 
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b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan social; 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan; 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, 

nasional maupun global. 

     Kesimpulannya, yang menjadi ruang lingkup Ilmu Pengetahuan 

Sosial adalah mempelajari, menelaah dan mengkaji sistem kehidupan 

manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya manusia 

sebagai anggota masyarakat. Berdasarakan Permendiknas Tahun 2006 

tentang standar isi dikemukakan bahwa ruang lingkup mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar meliputi aspek-aspek sebagai berikut;  

a. Manusia, tempat dan lingkungannya; 

b. Waktu, keberlanjutan dan perubahan; 

c. Sistem sosial dan budaya; 

d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

          Pembelajaran IPS dengan kemampuan memecahkan masalah   

sangat terkait karena salah satu tujuan mata pelajaran IPS pada jenjang 

SD/MI adalah kemampuan berpikir logis dan kritis yang mencakup 

kemampuan dalam memecahkan masalah. Untuk itu, murid seharusnya 
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diajarkan berbagai kemampuan khususnya kemampuan memecahkan 

masalah dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. 

        Dalam penelitian ini, kompetensi dasar yang dipilih adalah mengenai 

interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap 

bentuk-bentuk kerjasama Negara-negara anggota ASEAN baik 

pembangunan sosial, budaya, ekonomi maupun dalam bidang teknologi, 

dan sebagainya. Peneliti memilih kompetensi ini dengan pertimbangan 

bahwa kompetensi ini sudah sesuai dengan kurikulum yang telah 

ditetapkan pemerintah dan juga dalam mata pelajaran IPS, model 

pembelajaran berbasis masalah dapat diterapkan pada kompetensi 

tersebut. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Ada banyak penelitian yang relevan dengan kajian penelitian ini  

yang tentu mendukung konsep lahirnya hasil penelitian ini. Berikut 

dikemukakan secara ringkas.  

Luthfiana (2018)  dengan judul penelitiannya, Pengaruh Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas XI IPA MA Negeri 1 

Lubuklinggau. Hasil penelitian tersebut menunjukkan, bahwa ada 

pengaruh signifikan model pembelajaran berbasis masalah terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas XI IPA MA 

Negeri 1  Lubuklinggau. 
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Apriani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul, Pengaruh 

Metode Problem Solving terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada 

Mata Pelajaran Ekonomi di Kelas X SMAN 1 Pringgarata Tahun Pelajaran 

2016/2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan, bahwa setiap kenaikan 

1 unit X akan mengakibatkan 11, 996 kenaikan untuk Y. Hasil penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa terdapat pengaruh metode penelitian 

problem solving terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada mata 

pelajaran IPS Ekonomi di kelas X SMAN 1 Pringgrata tahun pelajaran 

2016/2017. 

Sabirin (2011) dalam penelitiannya yang berjudul, Pengaruh 

Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah, Komunikasi dan Representasi Matematis Siswa SMP. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan, bahwa; (1) kemampuan pemecahan 

masalah, komunikasi dan representasi matematis siswa yang 

mendapatkan PBM lebih baik daripada siswa yang mendapatkan PMK; (2) 

terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah, komunikasi dan 

representasi siswa yang mendapatkan PBM berdasarkan level sekolah 

dan KAM siswa.  

Silvia (2017) dalam judul penelitiannya, Pengaruh Penerapan 

Model Pembelajaran Problem Solving Berbantukan Media Permainan 

Square dalam Memberdayakan Kemampuan Berpikir Kritis  dan Motivasi 

siswa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tedapat pengaruh 

penerapan model pembelajaran problem solving berbantukan media 
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square dalam memberdayakan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

kelas VII di SMP Negeri 28 Bandar Lampung pada materi ekosistem. 

Beberapa hasil penelitian tersebut di atas merupakan contoh  

upaya penerapan model pembelajaran berbasis masalah untuk 

peningkatan kemampuan berpikir dan penyelesaian masalah siswa. Hal 

ini merupakan kajian relevan dengan penelitian ini. Meskipun relevan 

kajian ini memiliki perbedaaan mendasar antara lain, kajian tersebut 

umumnya pada ilmu sain dan matematika sedangkan pada penelitian ini 

pada ilmu sosial. Selain itu, sasaran penelitian tersebut  umumnya 

sekolah menengah atas, sedangkan pada penelitian ini adalah siswa 

sekolah dasar dan variabel yang terdiri atas tiga variabel, di mana satu 

variabel independent, yakni model pembelajaran berbasis masalah dan 

dua variabel dependen, yaitu; penguasaan konsep dan kemampuan 

pemecahan masalah social.   

C. Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir yang melandasi penelitian ini pada hakikatnya 

upaya meningkatkan kualitas pembelajaran secara komprehensif. Aspek 

penting yang ingin dilihat adalah penguasaan konsep IPS dan 

kemampuan memecahkan masalah sosial bagi siswa. Hal ini tentu harus 

dipacu melalui peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk melalui 

penelitian agar strategi, metode, model pembelajaran terindentifikasi 

secara efektif sehingga guru dapat menentukan pilihan dalam 

pembelajaran.  
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Guru mempunyai peran penting dalam menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan dan menarik sehingga dapat mudah 

diingat oleh murid. Proses pembelajaran yang tepat sangat diperlukan 

adanya model yang digunakan oleh guru sehingga membangkitkan aspek 

kemampuan berpikir termasuk memecahkan masalah murid.   Kurikulum 

2013, mengamanahkan penggunaan model pembelajaran pada setiap 

pembelajaran termasuk dalam pembelajaran IPS, agar pembelajaran bisa 

lebih berkualitas dan menghidupkan suasana belajar dalam kelas.  

Dengan demikian, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta 

diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mengkonstruk 

pengetahuan mereka melalui penyelesaian masalah dalam pembelajaran.  

Meskipun kurikulum 2013 telah mengamanatkan kepada guru untuk 

melakukan pembelajaran dengan menggunakan model-model 

pembelajaran, namun kenyataannya masih ada guru yang menggunakan 

model pembelajaran belum maksimal, sekedar hanya untuk 

menggugurkan kewajibannya di dalam kelas. Misalnya saja, di dalam 

Rencana Proses Pembelajarannya (RPP) didesain menggunakan model 

pembelajaran, namun saat mengajar justru lebih tehnik atau metode 

konvensional, sehingga berdampak terhadap lemahnya penguasaan 

konsep dan rendahnya kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki 

oleh murid.  

Melalui penelitian ini, mencoba menawarkan solusi kepada guru 

untuk menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan tujuan 



 

57 

 

agar murid memiliki penguasaan konsep IPS dan kemampuan 

memecahkan masalah sosial bisa lebih baik. Model pembelajaran 

berbasis masalah memiliki tujuan bukan hanya penyajian materi kepada 

siswa, melainkan berorientasi pada pengembangan penguasaan konsep 

dan kemampuan pemecahan masalah sosial sekaligus mengembangkan 

kemampuan murid agar secara aktif dapat mengkonstruk pengetahuan 

sendiri.   

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud melihat atau membuktian 

bahwa model pembelajaran berbasis masalah dapat berpengaruh 

terhadap penguasaan konsep IPS dan kemampuan memecahkan 

masalah sosial, sehingga dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk 

dibuktikan. 
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 D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian yang secara teoretis dianggap paling mungkin atau paling tinggi 

tingkat kebenarannya. Hipotesis dikatakan sementara karena 

kebenarannya masih perlu diuji atau dites kebenarannya dengan data 

asalnya (Sugiyono, 2017). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

Rumusan Hipotesis 1 : 

Terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis masalah 

terhadap penguasaan konsep IPS murid kelas VI SD Negeri 

Bulurokeng 1 Makassar. 

Rumusan Hipotesis 2 : 

Terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis masalah 

terhadap kemampuan memecahkan masalah murid kelas VI 

SD Negeri Bulurokeng 1 Makassar.  

Rumusan Hipotesis 3 : 

 Terdapat pengaruh model Pembelajaranan Berbasis 

 Masalah terhadap penguasaan konsep IPS dan 

 kemampuan memecahkan masalah secara bersamaan  

 pada murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng I Makassar. 

  

 

 

 



60 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini berisi tentang proses pelaksanaan penelitian 

yang meliputi jenis dan desain penelitian, variabel dan pengukuran 

variabel, serta populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data. 

A. Jenis  Dan Desain Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan metode penelitiannya adalah kuasi 

eksperimen. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa kuasi eksperimen 

merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi 

yang tidak memungkinkan untuk mengontrol semua variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

Metode penelitian ini termasuk kuasi eksperimen karena terdapat 

unsur manipulasi, yaitu mengubah keadaan biasa secara sistematis ke 

keadaan tertentu serta tetap mengamati dan mengendalikan variabel luar 

yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Peneliti menerapkan desain 

eksperimen murni karena ciri utama dari desain eksperimen murni yaitu 

sampel yang digunakan untuk kelompok kontrol maupun kelompok 

eksperimen di ambil secara random.   
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2. Desain Penelitian 

Desain penelitian dalam kuasi eksperimen ini adalah menggunakan 

jenis Nonequivalent Control Group Design. Pada desain ini, dua kelompok 

diberi pre-test untuk mengetahui keadaan awal, adakah perbedaan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pre-test yang baik bila 

nilai kelompok eksperiment tidak berbeda signifikan. Pada penelitian ini 

akan diperlakukan dengan mengujicobakan model Pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM) sebagai variabel bebas (independent) terhadap 

penguasaan konsep dan kemampuan memecahkan masalah sosial murid 

sebagai variabel terikat (dependent).   

B.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penleitian ini dilaksanakan di SD Negeri Bulurokeng I Kota 

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya, di jalan Batara 

Bira, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan.  

Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua 

bulan, yakni bulan April sampai dengan bulan Juni. 

 C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh siswa  kelas VI SD 

Negeri Bulurokeng 1 Tahun Pelajaran 2021/2022. Populasi  tersebut 

berjumlah 84 orang. Untuk lebih jelasnya keadaan populasi dapat 

dilihat pada tabel  berikut ini. 
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Tabel 3.1. Deskripsi keadaan populasi 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah  Ket. 

1. VI A 12 16 28   

 2. VI B 15 13 28 

3. VI C 13 15 28  

Jumlah 40 44  84   

Sumber: Absen Umum SDN Bulurokeng 1 TP 2021/2022 

2. Sampel 

Sesuai karakteristik penelitian eksperimen yang membutuhkan 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dan jumlah populasi dalam 

penelitian ini terdiri atas tiga kelas, teknik sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel untuk menentukan jumlah sampel yang akan 

digunakan pada penelitian ini. Teknik sampling yang akan digunakan 

pada penelitian ini adalah simple random sampling karena 

pengambilan sample dengan cara sederhana yaitu dengan mengambil 

sample dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam dalam populasi tersebut. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah murid kelas 

VI. Berdasarkan simple random sampling maka terpilihlah 84 siswa 

kelas VI (enam) yang dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok 

eksperimen dan kelompok control. Oleh karena itu, yang menjadi 

sampel adalah kelas VI A sebagai kelas eksperimen yang di beri 

perlakuan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, 

sedangkan kelas VI B sebagai kelas control dengan menggunakan 
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model pembelajaran konvensional. Untuk lebih jelasnya, keadaan 

sampel dapat dlihat pada tabel berikut. 

                            Tabel 3.2. Deskripsi Keadaan Sampel 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. VI A 

Eksperimen) 

12 16 28 

2 VI B 

(Kontrol) 

15 13 28 

Jumlah 26 30 56 

 

D. Instrumen Penelitian 

       Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena sosial yang diamati. Secara spesifik semua 

penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan lembar tes. 

Lembar tes yaitu alat yang digunakan untuk mengukur pengetahuan serta 

kemampuan yang dimiliki oleh individu berisi soal-soal yang berkaitan 

dengan mata pelajaran IPS yang berupa soal pre-test. Pre-test yaitu tes 

awal yang diberikan kepada murid sebelum di mulai kegiatan belajar yang 

bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal murid sebelum 

menggunakan model pembelajaran berbasis  masalah. Post-test yaitu tes 

akhir yang diberikan kepada murid setelah berlangsungnya proses 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman murid 

setelah pembelajaran yang menggunakan model Pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM). 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Data dalam penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif, yakni 

jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai 

variabel angka atau bilangan. Data tersebut berupa angka-angka hasil tes 

penguasaan konsep IPS dan kemampuan memecahkan masalah sosial 

murid anggota sampel.    

2.  Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah hasil tes penguasaan konsep IPS 

dan kemampuan memecahkan masalah pada murid kelas VI SD Negeri 

Bulurokeng I Tahun Pelajaran 2021/2022. 

3.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini untuk mengetahui 

kemampuan memecahkan masalah murid yaitu dengan melakukan tes 

karena masih dalam ranah kognitif. Pada dasarnya tes merupakan alat 

untuk mengukur kinerja murid. Tes pada penelitian ini dilakukan 

sebelum dan setelah peneliti memberikan perlakuan pada kedua 

kelas,baik kelas eksperimen maupun kelas control. Kedua kelas 

tersebut akan di berikan perlakuan yang sama. Tes yang diberikan 

pada saat pre-tes dan post-test yang berisi materi tentang penguasaan 

konsep IPS dan tes kemampuan memecahkan masalah sosial dalam 

bentuk tes uraian atau essai dengan teknik penyekoran yang sudah 
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ditentukan pada kisi-kisi soal yang terlampir. Adapun jumlah nilai murid 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

          Nilai = B/N X 100 

Keterangan :  

B = Banyaknya butir soal yang di jawab benar 

N = adalah banyaknya butir soal 

F. Definisi Operasional  dan  
Pengukuran Variabel Penelitian 

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu guna 

memperjelas sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun 

variabel penelitian yang di maksud yaitu: 

1. Model Pembelajaran Berbasais Masalah:  

Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran 

yang bercirikan adanya masalah yang dijadikan dasar utama dalam 

penyelesaian masalah sebagai konteks membangun pengetahuan 

murid. (Shoimin 2014). 

2. Penguasaan Konsep IPS:  

Penguasaan konsep adalah kemampuan murid dalam memahami 

konsep-konsep setelah kegiatan pembelajaraan berlangsung. 

Penguasaan konsep dapat diartikan sebagai kemampuan murid dalam 

memahami makna  secara ilmiah baik teori maupun penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari (Dahar, 2003).  
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3.  Kemampuan Memecahkan Masalah :  

Kemampuan memecahkan masalah adalah kemampuan atau 

kecakapan seseorang dalam memecahkan suatu masalah dengan cara 

menggunakan strategi tertentu, berperan aktif dalam mempelajari, 

mencari dan menemukan sendiri informasi atau data untuk diolah 

menjadi konsep, prinsip, teori atau kesimpulan. Indikator kemampuan 

memecahkan masalah masalah yang digunakan yaitu (a) siswa mampu 

memahami masalah, (b) siswa dapat mengidentifikasi berbagai 

masalah yang muncul, (c) siswaa dapat merumuskan masalah, (d) 

siswa dapat memilih, mencari dan mengidentifikasi bahan-bahan yang 

dianggap penting dalam usaha memecahkan masalah, (e) siswa dapat 

memberikan solusi pemecahan masalah.  

John Dewey dalam Sanjaya (2006:217) menjelaskan lima 

langkah strategi pembelajaran berdasarkan masalah yang kemudian 

dinamakan metode pemecahan masalah (Problem solving), Yaitu 

(Merumuskan masalah, (2) Menganalisis masalah, (3) Merumuskan 

hipotesis, (4) mengumpulkan data dan (5) Pengujian hipotesis  

Variabel di atas diukur menggunakan alat tes berupa     

penguasaan konsep dan kemampuan memecahkan masalah 

kepada murid sampel.  

Terdapat dua jenis variable yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu variabel bebas atau independent variable, dan 

variabel terikat atau dependent variable. Variabel bebas adalah 
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variabel penyebab atau variabel operasional yang mempengaruhi 

variabel lain, sedangkan variabel terikat adalah variabel akibat atau 

variabel yang ditimbulkan oleh variabel bebas (Sugiyono, 2017:48). 

G. Teknik Analisis Data 

   Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan 

statistik. Terdapat dua statistik yang digunakan untuk analisis data 

dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Analisis deskriptif dilakukan dengan penyajian data melalui table distribusi 

frekuensi, histogram, rata-rata dan simpangan baku. Dalam penelitian ini 

akan di bantu dengan menggunakan program SPSS for windows version 

25 dalam perhitungannya. 

Langkah awal yang dilakukan dalam menganalisis data adalah 

mengumpulkan data sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. 

Deskripsi data dilakukan dengan menghitung mean, median, modus, 

simpangan baku, nilai minimal dan nilai maksimal. Langkah kedua adalah 

melakukan pengkategorian untuk menempatkan subjek ke dalam 

kelompok-kelompok yang terpisah secara berjenjang menurut besarnya 

atribut yang di ukur (Azwar, 2010) 
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Data diinterpretasi kedalam kategori tingkat penguasaan konsep 

dan kemampuan memecahkan masalah. Hasil belajar IPS murid 

menggunakan kategorisasi Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah 

Permendikbud (2018). Berikut ini kategoriasasi keterampilan penguasaan 

konsep. 

                   Tabel 3.3 Kategorisasi Tingkat Penguasaan Konsep 

Nilai Siswa Kategori 

91-100 Sangat tinggi 

81-90 Tinggi 

71-80 Cukup 

                       ≤70 Kurang 

(Sumber : Permendikbud, 2018) 

 
Dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini, pedoman penilaian 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 menjadi dasar 

distribusi frekuensi hasil belajar siswa. 

    Tabel 3.4 Kategorisasi Tingkat Kemampuan Memecahkan Masalah 

Nilai Murid Kategori 

81-100 Sangat Tinggi 

61-80 Tinggi 

41-60 Sedang 

1-40 Cukup 

(Sumber : Permendikbud, 2018) 
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Untuk perhitungan persentase ketuntasan secara klasikal dapat 
menggunakan rumus berikut : 

 
P = F/N X 100 

 
Keterangan: 
 
P = Prosentase yang akan di cari 
 
F = Jumlah siswa yang tuntas 
 
N = Jumlah seluruh siswa 

 
2. Analisis Data Inferensial 

Pada penelitian ini menggunaan statistik inferensial untuk menguji 

hipotesis penelitian dengan bantuan uji manova. Uji prasyarat harus 

dijalankan terlebih dahulu, sesaat sebelum uji hipotesis dijalankan. 

a. Uji Normalitas 

Data dapat diketahui terdistribusi normal atau tidak normal maka 

dilakukan uji normalitas. Analisis data normalitas menggunakan analisis 

Kolmogorov-Smirnov  berbantuan SPSS dengan taraf signifikansi (α) 5%.  

Pengambilan keputusan didasarkan pada uraian berikut ini : 

1) Data tersebut dibaca terdistribusi normal jika nilai sig ≥ 0,05. 

2) Data tersebut dibaca tidak terdistribusi normal jika nilai sig < 

0,05. 

b. Uji Homogenitas 

Data yang homogen atau tidak homogen dapat diketahui dengan 

melakukan uji homogenitas. Analisis menggunakan levene’stest for 

equality variansces pada SPSS dengan taraf signifikansi (α) 5%. 

Pengujian homogenitas dilakukan secara bersamaan dengan uji hipotesis 
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dengan menggunakan program SPSS. Dasar pengambilan keputusan 

diuraikan sebagai berikut : 

1) Data tersebut dapat dikatakan homogen jika nilai sig ≥ 0,05. 

2) Data tersebut dapat dikatakan tidak homogen jika nilai sig < 

0,05. 

c. Uji Hipotesis (Manova) 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap penguasaan 

konsep dan kemampuan memecahkan masalah pada murid kelas VI SD 

Negeri Bulurokeng I. Uji hipotesis yang digunakan adalah Manova 

(Multivariate Analysis of varians) merupakan suatu teknik dalam analisis 

Multivariate untuk menguji signifikan perbedaan rata-rata secara 

bersamaan antara kelompok untuk dua atau lebih variable terikat dengan 

taraf signifikan 0,05. Apabila taraf signifikan <0,05 maka Ho di tolak dan 

Ha di terima, dan jika taraf signifikan >0,05 maka Ho diterima dan Ha di 

tolak. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis masalah 

terhadap penguasaan konsep dan kemampuan memecahkan masalah 

murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng I Makassar. Pengambilan keputusan 

didasarkan pada uraian sebagai berikut :  

1) Sig ≤ 0,05 berarti ada perbedaan pada taraf signifikan 5%  

2) Sig ≤ 0,01 berarti ada perbedaan pada taraf signifikan 1%  

3) Sig > 0,05 berarti tidak ada perbedaan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 

             Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bulurokeng I terletak di jalan 

Batara Bira, tepatnya di Kelurahan Bulurokeng Kecamatan 

Biringkanaya Kota Makassar. Keberadan sekolah ini sangat berarti 

bagi masyarakat sekitar karena anak-anak yang lulus dari Taman 

Kanak-Kanak (TK) yang ada di lingkungan tersebut dapat melanjutkan 

pendidikannya di sekolah ini. 

          Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bulurokeng I ini dipimpin oleh 

seorang kepala sekolah yang bernama Saribulan,S.Pd, M.Pd. Memiliki 

tenaga pendidik sebanyak 22 orang yang terdiri dari 14 Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), 1 orang ASN PPPK, 5 orang tenaga kontrak, 1 

orang tenaga honorer dan 1 orang operator sekolah serta mempunyai 

476 murid. 

       Adapun visi SDN Bulurokeng I adalah menjadikan sekolah  berbudi 

pekerti luhur, berkarakter, berkualitas melalui Iptek dan Imtaq. Sedangkan 

misinya adalah : 

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan 

berbudi pekerti, berkarakter dan berkualitas. 

71 



 

72 

 

b. Mengembangkan seluruh potensi siswa dengan menanamkan 

sistem nilai agama, budaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

c. Menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dan wali                

peserta didik, masyarakat, instansi dan lembaga terkait dalam 

rangka pencapaian visi sekolah. 

d. Menumbuhkan rasa toleransi, solidaritas, dan tanggung jawab. 

           Pada bab IV ini diuraikan secara rinci hasil penelitian dengan 

memaparkan bukti empiris yang diperoleh pada penelitian yang telah 

dilakukan. Pemaparan ini merujuk pada rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya yakni: (1) 

Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis masalah   

terhadap penguasaan konsep IPS murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng I 

Makassar? (2) Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis 

masalah terhadap kemampuan memecahkan masalah sosial  murid kelas 

VI SD Negeri Bulurokeng I Makassar?  (3) Apakah terdapat pengaruh 

model pembelajaran berbasis masalah dan kemampuan memecahkan 

masalahsecara bersamaan murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng I 

Makassar? 

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian pada Bab I di atas, 

pada penelitian ini dikemukakan tiga hipotesis, yaitu; pertama, 

Terdapat pengaruh Model Pembelajaran Berbasis masalah (PBM) 
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terhadap penguasaan konsep IPS murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng 1 

Makassar.  

Kedua, Terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis masalah 

terhadap kemampuan memecahkan masalah sosial murid kelas VI SD 

Negeri Bulurokeng 1 Makassar. 

Ketiga, Terdapat pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(PBM) terhadap penguasaan konsep IPS dan kemampuan menyelesaikan 

masalah secara bersamaan pada murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng I 

Makassar.  

Pada masalah tersebut di atas kemudian data dalam penelitian 

ini dianalisis sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan  pada Bab 

III dengan beberapa tahap analisis yakni:  

Sesuai karakteristik analisis data dalam penilitian ini, maka 

dilakukan analisis prasyarat dan dibahas dalam penelitian ini sesuai 

dengan rencana analisis data pada metode penelitian yang sudah 

diungkapkan pada Bab III, yaitu; analisis validitas dan reliabilitas 

instrument. Selain itu,  menurut Sugiyono (2017 : 210) untuk pengujian 

hipotesis dengan analisis inferensial yang menggunakan statistik 

parametrik memerlukan terpenuhinya banyak asumsi sebagai persyaratan 

analisis. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus 

berdistribusi normal, data dua kelompok atau lebih yang diuji harus 

homogen, dan dalam uji regresi harus terpenuhi asumsi linieritas. Oleh 
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kanena itu, dilakukan uji normalitas distribusi data setiap variabel dan uji 

homogenitas varians .   

 Data telah digali berdasarkan seluruh instrumen yaitu variabel (1) 

model pembelajaran berbasis masalah (PBM), (2)   penguasaan konsep 

IPS dan, (3)  kemampuan menyelesaikan masalah sosial. Untuk lebih 

jelasnya diuraikan sebagai berikut. 

2. Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap 
    Penguasaan Konsep IPS Murid Kelas VI SD Bulurokeng I 
    Makassar 

 
Berdasarkan hasil perhitungan skor tingkat pemahaman konsep 

IPS siswa yang disebar ke dalam lima item pernyataan dan 25 skor 

maksimal, diperoleh bahwa skor variabel tingkat pemahaman konsep IPS 

siswa sebagaimana ringkasan data analisis menggunakan SPSS pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.1 Ringkasan Deskripsi Skor Tingkat Penguasaan 
                Konsep IPS 

Statistics 

  
Pemahaman Konsep 

Kelas Kontrol 
Pemahaman Konsep Kelas 

Eksperimen 

N Valid 28 28 
Missing 0 0 

Mean 75.5714 82.4286 
Median 76.0000 84.0000 
Mode 68.00a 88.00 
Std. Deviation 9.13045 8.38618 
Variance 83.365 70.328 
Range 32.00 28.00 
Minimum 60.00 68.00 
Maximum 92.00 96.00 
Sum 2116.00 2308.00 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, data yang dianalisis sebanyak 

56 responden dari yang terdiri dari 28 orang baik kelas kontrol maupun 

kelas eksperimen. Data yang hilang (missing) tidak ada, semua data ada 

dan dianalisis semuanya. Ringkasan data tersebut menunjukkan bahwa 

nilai tingkat penguasaan konsep IPS siswa diperoleh skor minimum 60 

pada kelas kontrol dan 68,00 pada kelas eksperimen. Skor maksimum 92 

pada kelas kontrol dan 96 pada kelas eksperimen. Nilai rata-rata atau 

mean sebesar  75,57 pada kelas kontrol dan 82,43 pada kelas 

eksperimen. Nilai tengah  atau median sebesar 76 pada kelas kontrol dan 

84 pada kelas eksperimen. Nilai yang sering muncul atau modus  sebesar  

68 pada kelas kontrol dan 88 pada kelas eksperimen. Simpang baku atau 

standar deviasi 9,13 pada kelas kontrol dan 8,39 pada kelas eksperimen.   

Jumlah seluruh skor adalah 2116 pada kelas kontrol dan 2308 pada kelas 

eksperimen. 

Berdasarkan rata-rata hitung (mean), median, dan modus di atas 

ukuran kecenderungan terpusat (measure of central tendency), 

kecenderungan dari nilai-nilai tersebut memusat pada bagian tengah data 

tidak terlalu berjauhan yaitu secara berurutan rata-rata hitung 

(mean), median, dan modus  75,57, 76, dan 68  pada kelas kontrol dan 

82,42, 84, dan 88,39  pada kelas eksperimen.  Data  tersebut  tampak 

memusat yang terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi 

sehingga kurva distribusi frekuensi tersebut terbentuk relatif simetris. 

https://www.rumusstatistik.com/2013/07/rata-rata-mean-atau-rataan.html
https://www.rumusstatistik.com/2013/08/median.html
https://www.rumusstatistik.com/2013/08/modus-mode.html
https://www.rumusstatistik.com/2013/07/rata-rata-mean-atau-rataan.html
https://www.rumusstatistik.com/2013/07/rata-rata-mean-atau-rataan.html
https://www.rumusstatistik.com/2013/08/median.html
https://www.rumusstatistik.com/2013/08/modus-mode.html
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Selanjutnya dibuatkan tabel distribusi frekuensi untuk menentukan 

kategorisasi data tersebut. Tabel distribusi frekuensi variabel tingkat 

pemahaman konsep IPS murid kelas kontrol dibuat dengan rentang 32, 

banyak kelas = 5, dan panjang kelas 7 sebagai berikut: 

Tabel 4.2  Distribusi Frekuensi  Tingkat Penguasaan Konsep IPS, 
Murid pada Kelas Kontrol 

 

 Interval Skor  Kategori Frekuensi Persen 

59-65 Sangat rendah 5 17.86 

66-72 Rendah 7 25.00 

73-79 Sedang 4 14.29 

80-86 Tinggi 8 28.57 

87-93 Sangat Tinggi 4 14.29 

Jumlah  28 100 

Sumber : Survei tahun 2022 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat frekuensi  

tingkat penguasaan konsep IPS murid kelas kontrol memiliki  kategori 

sangat rendah sebanyak 5 orang atau 17,86%, kategori rendah sebanyak 

7 orang atau 25%, kategori sedang  sebanyak 4 orang atau 14,29%, 

kategori tinggi sebanyak 8 orang atau 28,57%, dan kategori sangat tinggi 

sebanyak 4 orang atau  14,29%. 

Tabel di atas dapat dipahami bahwa persentase terbesar adalah 

28,57% dengan interval skor 80-86 yang berada pada kategori tinggi. Jika 

diperhatikan penyebaran data yang lainnya, mempunyai kecenderungan 

kategori sedang seimbang tinggi- rendah.  Walaupun masih ada beberapa 

responden memiliki tingkat  pemahaman konsep IPS berada pada 

kategori sangat rendah, rendah, dan tinggi, maupun sangat tinggi.    



 

77 

 

Penyebaran skor data  tingkat penguasaan konsep IPS dibuat 

dalam bentuk histogram yang digambarkan berdasarkan output analisis 

SPSS, sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

Gambar 4.1 

Histogram Distribusi Frekuensi  
Tingkat Penguasaan Konsep IPS Murid Kelas Kontrol 

 

Histogram di atas merupakan gambaran secara umum tingkat 

penguasaan konsep IPS siswa yang diperoleh melalui penyebaran 5 butir 

item  dan 25 skor maksimal pada seluruh indikator yang ditetapkan.   

Selanjutnya,  dilakukan hal yang sama pada data penguasaan 

konsep IPS murid kelas ekperimen,  dibuatkan tabel distribusi frekuensi  

untuk menentukan kategorisasi data tersebut. Tabel distribusi frekuensi 

variabel tingkat penguasaan konsep IPS murid kelas eksperimen dibuat 

dengan rentang 28, banyak kelas = 5, dan panjang kelas 6, sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Tingkat Penguasaan Konsep   
                IPS Murid Kelas Eksperimen 

 

 Interval Skor  Kategori Frekuensi Persen 

67-72 Sangat rendah 6 21.43 

73-78 Rendah 2 7.14 

79-84 Sedang 9 32.14 

85-90 Tinggi 6 21.43 

91-96 Sangat Tinggi 5 17.86 

Jumlah  28 100  

Sumber : Survei tahun 2022 
 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat frekuensi  

tingkat penguasaan konsep IPS murid kelas eksperimen memiliki  kategori 

sangat rendah sebanyak 6 orang atau 21,43%, kategori rendah sebanyak 

2 orang atau 7,14%, kategori sedang  sebanyak 9 orang atau 21,43%, 

kategori tinggi sebanyak 6 orang atau 21,43%, dan kategori sangat tinggi 

sebanyak 5 orang atau 17,86%. 

Tabel di atas dapat dipahami bahwa persentase terbesar adalah 

32,14% dengan interval skor 79-84 yang berada pada kategori sedang. 

Jika diperhatikan penyebaran data yang lainnya, mempunyai 

kecenderungan kategori sedang seimbang tinggi-rendah.  Walaupun 

masih ada beberapa responden memiliki tingkat  penguasan konsep IPS 

berada pada kategori sangat rendah, rendah, dan tinggi, maupun sangat 

tinggi.    

Penyebaran skor data  tingkat penguasaan konsep IPS dibuat 

dalam bentuk histogram yang digambarkan berdasarkan output analisis 

SPSS sebagai berikut :  
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     Gambar 4.2 

Histogram Distribusi Frekuensi  
Tingkat Penguasaan Konsep IPS Murid Kelas Eksperimen 

 

         Histogram di atas merupakan gambaran secara umum tingkat 

pemahaman konsep IPS murid yang diperoleh melalui penyebaran 5 butir 

item  dan 25 skor maksimal pada seluruh indikator yang ditetapkan.   

3. Pengaruh Model pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap 
    Kemampuan Memencahkan Masalah Murid Kelas VI SD Negeri 
    Bulurokeng I Makassar 
 

Berdasarkan hasil perhitungan skor tingkat kemampuan 

memencahkan masalah sosial siswa yang disebar ke dalam empat item 

pernyataan dan 20 skor maksimal, diperoleh bahwa skor variabel tingkat 

pemahaman konsep IPS murid sebagaimana ringkasan data analisis 

menggunakan SPSS pada tabel berikut. 
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Tabel 4.3 Ringkasan Deskripsi Skor Tingkat Pemecahan 
                  Masalah 
 

  
Pemecahan Masalah 

Kelas Kontrol 
Pemecahan Masalah 

Kelas Eksperimen 

N Valid 28 28 

Missing 0 0 

Mean 64.6429 76.0714 

Median 60.0000 80.0000 

Mode 60.00 70.00a 

Std. Deviation 9.22241 9.16486 

Variance 85.053 83.995 

Range 30.00 30.00 

Minimum 50.00 60.00 

Maximum 80.00 90.00 

Sum 1810.00 2130.00 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, data yang dianalisis sebanyak 

56 responden dari yang terdiri dari 28 orang baik kelas kontrol maupun 

kelas eksperimen. Data yang hilang (missing) tidak ada, semua data ada 

dan dianalisis semuanya. Ringkasan data tersebut menunjukkan bahwa  

skor tingkat kemampuan memecahkan masalah sosial murid diperoleh 

skor minimum 50 pada kelas kontrol dan 60 pada kelas eksperimen. Skor 

maksimum 80 pada kelas kontrol dan 90 pada kelas eksperimen. Nilai 

rata-rata atau mean sebesar  64,64 pada kelas kontrol dan 76,07  pada 

kelas eksperimen. Nilai tengah  atau median sebesar  63,64 pada kelas 

kontrol dan 65,00  pada kelas eksperimen. Nilai sering muncul atau modus 

sebesar  60 pada kelas kontrol dan 70 pada kelas eksperimen Simpangan 

baku atau standar deviasi 9,22 pada kelas kontrol dan 9,16 pada kelas 

eksperimen.  Jumlah seluruh skor adalah 1810 pada kelas kontrol dan 

2130 pada kelas eksperimen. 
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Berdasarkan rata-rata hitung (mean), median, dan modus di atas 

ukuran kecenderungan terpusat (measure of central tendency), 

kecenderungan dari nilai-nilai tersebut memusat pada bagian tengah data 

tidak terlalu berjauhan yaitu secara berurutan rata-rata hitung 

(mean), median, dan modus  64,64, 63,64, dan 60 pada kelas kontrol dan   

76,07, 65, dan 70 pada kelas eksperimen. Data tersebut  tampak 

memusat yang terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi 

sehingga kurva distribusi frekuensi tersebut terbentuk relatif simetris. 

Selanjutnya dibuatkan tabel distribusi frekuensi untuk menentukan 

kategorisasi data tersebut. Tabel distribusi frekuensi variabel tingkat 

kemampuan memecahkan masalah sosial murid kelas kontrol dibuat 

dengan rentang 30, banyak kelas = 5, dan panjang kelas 6, sebagai 

berikut : 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi  Tingkat Kemampuan 
                Memecahkan Masalah Murid pada Kelas Kontrol 

 

 Interval skor  Kategori. Frekuensi Persen 

48-54 Sangat rendah 4 14.29 

55-61 Rendah 11 39.29 

62-68 Sedang 0 0.00 

69-75 Tinggi 9 32.14 

76-82 Sangat Tinggi 4 17.86 

Jumlah  28 100 

Sumber : Survei tahun 2022 
 

Data pada tabel di atas menunjuk kan bahwa tingkat frekuensi  

tingkat kemampuan memecahkan masalah sosial murid kelas kontrol 

memiliki  kategori sangat rendah sebanyak 4 orang atau 14,29%, kategori 

https://www.rumusstatistik.com/2013/07/rata-rata-mean-atau-rataan.html
https://www.rumusstatistik.com/2013/08/median.html
https://www.rumusstatistik.com/2013/08/modus-mode.html
https://www.rumusstatistik.com/2013/07/rata-rata-mean-atau-rataan.html
https://www.rumusstatistik.com/2013/07/rata-rata-mean-atau-rataan.html
https://www.rumusstatistik.com/2013/08/median.html
https://www.rumusstatistik.com/2013/08/modus-mode.html
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rendah sebanyak 11 orang atau 39,29%, kategori sedang  sebanyak 0 

orang atau 0%, kategori tinggi sebanyak 9 orang atau 32,14%, dan 

kategori sangat tinggi sebanyak 4 orang atau 14,29%. 

Tabel di atas dapat dipahami bahwa persentase terbesar adalah 

39,29% persen dengan interval skor 56-61 yang berada pada kategori 

rendah. Jika diperhatikan penyebaran data yang lainnya, mempunyai 

kecenderungan kategori sedang seimbang tinggi- rendah.  Walaupun 

masih ada beberapa responden memiliki tingkat  kemampuan 

memecahkan masalah sosial berada pada kategori sangat rendah, 

rendah, dan tinggi, maupun sangat tinggi.    

Penyebaran skor data tingkat tingkat kemampuan memecahkan 

masalah sosial dibuat dalam bentuk histogram yang digambarkan 

berdasarkan output analisis SPSS, sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Histogram Distribusi Frekuensi Tingkat 
                    Kemampuan Memecahkan Masalah Murid    
                    Kelas Kontrol 
 

Histogram di atas merupakan gambaran secara umum tingkat 

kemampuan memecahkan masalah sosial siswa yang diperoleh melalui 
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penyebaran 5 butir item  dan 20 skor maksimal pada seluruh indikator 

yang ditetapkan.   

Selanjutnya,  dilakukan hal yang sama pada data kemampuan 

memecahkan masalah sosial murid kelas ekperimen,  dibuatkan tabel 

distribusi frekuensi  untuk menentukan kategorisasi data tersebut. Tabel 

distribusi frekuensi variabel tingkat kemampuan memecahkan masalah 

sosial murid kelas eksperimen dibuat dengan rentang 30, banyak kelas = 

5, dan panjang kelas 6, sebagai berikut: 

Tabel 4.5  Distribusi frekuensi  tingkat kemampuan memecahkan 
masalah murid  kelas eksperimen 

 

 Interval Skor  Kategori Frekuensi Persen 

60-65 Sangat rendah 3  10.71 

66-71 Rendah 10 35.71 

72-77 Sedang 0 0.00 

78-83 Tinggi 10 35.71 

84-90 Sangat Tinggi 5 17.86 

Jumlah  28 100 

Sumber: Survei tahun 2022 
 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat frekuensi  

tingkat kemampuan memecahkan masalah sosial murid kelas eksperimen 

memiliki  kategori sangat rendah sebanyak 3 orang atau 10,71%, kategori 

rendah sebanyak 10 orang atau 35,71%, kategori sedang  sebanyak 0 

orang atau 0%, kategori tinggi sebanyak 10 orang atau 35,71%, dan 

kategori sangat tinggi sebanyak 5 orang atau 17,86%. 

Tabel di atas dapat dipahami bahwa persentase terbesar adalah 

35,71% dengan interval skor 66-71 dan 78-83 yang berada pada kategori 
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rendah dan tinggi. Jika diperhatikan penyebaran data yang lainnya, 

mempunyai kecenderungan kategori sedang seimbang tinggi-rendah.  

Walaupun masih ada beberapa responden memiliki tingkat  kemampuan 

memecahkan masalah sosial berada pada kategori sangat rendah, 

rendah, dan tinggi, maupun sangat tinggi.   Penyebaran skor data tingkat 

kemampuan memecahkan masalah sosial dibuat dalam bentuk histogram 

yang digambarkan berdasarkan output analisis SPSS sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Histogram Distribusi Frekuensi Tingkat  
                    Kemampuan memecahkan masalah Siswa 
                    Kelas Eksperimen 

 

Histogram di atas merupakan gambaran secara umum tingkat 

kemampuan memecahkan masalah siswa yang diperoleh melalui 

penyebaran 4 butir item  dan 20  skor maksimal pada seluruh indikator 

yang ditetapkan.   
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3. Pengaruh Model Pembelajaran Perbasis Masalah (PBM) terhadap 
Penguasaan Konsep IPS dan Kemampuan Memecahkan Masalah 
pada Murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng I Makassar 

Analisis pengaruh model pembelajaran berbasis masalah   

terhadap penguasaan konsep IPS dan kemampuan memecahkan 

masalah  murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng I Makassar  masing-

masing dari instrumen tes pemahaman konsep dan kemampuan 

memecahkan masalah baik kelompok kontrol maupun eksperimen  

masing-masing 5 butir dengan skor maksimal 25 rentang nilai 0-100. Data 

dari instrumen dianalisis dengan SPSS uji analisis One-way Multivariate 

Analysis of Variance (One-way MANOVA) melalui SPSS versi 25. Adapun 

kriteria dalam pengambilan keputusan pada pengujian Fhitung adalah  niali 

Sig < 0,05 berarti ada perbedaan pada taraf signifikan 5% .  

Sebelum data  tersebut dianalisis, maka data tersebut harus 

memiliki persyaratan uji normalitas sebagai syarat atau asumsi dari 

berbagai uji parametris, termasuk perbedaan rata-rata dengan dasar 

pengambilan keputusan.  Adapun teknik atau metode perhitungan uji 

normalitas  yaitu uji Shapiro-Wilk dengan dasar interpretasi sebagai 

berikut: (1) jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka distribusi data 

dinyatakan memenuhi asumsi normalitas atau dengan kata lain data 

tersebut normal, (2) jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05 maka distribusi 

data dinyatakan diinterpretasikan sebagai tidak normal. 

Analisis data ini menggunakan uji Shapiro Wilk karena sampel 

dibawah 50 untuk menguji apakah suatu sampel berasal dari suatu 
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populasi apakah berdistribusi normal atau tidak. Tabel di bawah ini 

merupakan hasil analisis data satu sampel penelitian berkaitan dengan 

dua variabel yaitu pemahaman konsep dan pemecahan masalah murid. 

Berdasarkan output analisis menggunakan SPSS versi 25 ditemukan data 

sebagai berikut. 

 

Berdasarkan data di atas, maka dapat dinyatakan keempat data 

tersebut memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada nilai  0,05. Oleh 

karena itu,  dapat dinyatakan data tersebut berdistribusi normal atau 

dengan kata lain data tersebut memenuhi asumsi normalitas atau dengan 

kata lain data tersebut normal.  

Selanjutnya dianalisis  homogenitas data  sebelum menentukan 

pengaruh variabel X terhadap Y sesuai hipotesis. Uji homogenitas 

atau homogeneity of variance adalah pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah data penelitian dari dua buah distribusi data atau lebih 

memiliki variansi-variansi yang sama atau tidak. Hal ini jelas bahwa tujuan 

Tests of Normality 

 

Shapiro-Wilk 
Statistic Df Sig. 

Penguasaan Konsep  Kelas Kontrol 0.957 28 0.297 

Penguasaan Konsep Kelas 
Eksperimen  

0.941 28 0.116 

Pemecahan  Masalah Kelas Kontrol 0.883 28 0.086 

Pemecahan  Masalah Kelas 
Eksperimen 

0.789 28 0.072 

              *. This is a upper bound of the true significance. 
                 a. Lilliefors Significance Correction 
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uji homogenitas ini adalah untuk menunjukkan bahwa sampel yang 

diambil berasal dari populasi dengan variansi yang sama. Uji homogenitas 

ini merupakan salah satu dari asumsi formula uji hipotesis menggunakan 

t-test, MANOVA.  Data ini dilihat pada ringkasan SPSS sebagai berikut. 

 
  Test of Homogeneity of Variances 

    

 Levene 
statistic 

df1 df2 Sig. 

Penguasaan Konsep 
IPS Kelas Kontrol 1,042 1 56 .024 

Penguasan Konsep 
IPS Kelas 
Eksperimen 

0,377 1 56 .532 

Pemecahan 
Masalah Kelas 
Kontrol 

1,912 1 56 .167 

Pemecahan 
Masalah Kelas 
Eksperimen 

0,326 1 56 .421 

 

Berdasarkan data di atas, maka  dapat dipahami bahwa variasi-

variasi data pada semua kelompok sebagai berikut : 

Nilai penguasaan konsep kelas kontrol              : 0,024 > 0,05 

Nilai penguasaan konsep kelas eksperimen   : 0,532 > 0,05 

Nilai pemecahan masalah konsep kelas kontrol  : 0,167 > 0,05 

Nilai pemecahan masalah kelas eksperimen   : 0,421 > 0,05 

Dari data di atas, dapat dipahami bahwa seluruh hasil tes 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dariapada 0,05. Oleh 

karena itu, data tersebut memenuhi asumsi homogenitas. 
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Selanjutnya dianalisis pengaruh secara nyata atau tidak berkaitan 

dengan hipoteisis penelitian yang diajukan. Analisis ini menggunakan uji 

Multivariat Tests. Adapun hasil analisis data menggunakan SPSS dapat 

diringkas sebagai berikut. 

 
                                       Multivariate Testsa 

Effect 
Valu

e F 
Hypoth
esis df 

Error 
df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 

Intercept Pillai's 
Trace 

.996 1427.898b 4.000 24.00
0 

.000 .996 

Wilks' 
Lambda 

.004 1427.898b 4.000 24.00
0 

.000 .996 

Hotelling'
s Trace 

237.
983 

1427.898b 4.000 24.00
0 

.000 .996 

Roy's 
Largest 
Root 

237.
983 

1427.898b 4.000 24.00
0 

.000 .996 

VAR00001 Pillai's 
Trace 

.271 2.672b 4.000 24.00
0 

.009 .271 

Wilks' 
Lambda 

.357 2.672b 4.000 24.00
0 

.009 .271 

Hotelling'
s Trace 

.552 2.672b 4.000 24.00
0 

.009 .271 

Roy's 
Largest 
Root 

.195 2.672b 4.000 24.00
0 

.009 .271 

VAR00002 Pillai's 
Trace 

.437 3.428b 4.000 24.00
0 

.009 .437 

Wilks' 
Lambda 

.671 3.428b 4.000 24.00
0 

.009 .437 

Hotelling'
s Trace 

.219 3.428b 4.000 24.00
0 

.009 .437 

Roy's 
Largest 
Root 

.139 3.428b 4.000 24.00
0 

009 .437 

VAR00001 * 
VAR00002 

Pillai's 
Trace 

.356 .916b 4.000 24.00
0 

009 .356 

Wilks' 
Lambda 

.573 .916b 4.000 24.00
0 

009 .356 



 

89 

 

Hotelling'
s Trace 

.379 .916b 4.000 24.00
0 

009 .356 

Roy's 
Largest 
Root 

.153 .916b 4.000 24.00
0 

009 .356 

a. Design: Intercept + VAR00001 + VAR00002 + VAR00001 * VAR00002 

b. Exact statistic 

 

Pengujian secara simultan yaitu perbandingan rata-rata nilai ujian 

kelas eksperimen dan kontrol antara model pemahaman konsep dan 

pemecahan masalah yang dilakukan berdasarkan nilai eigenvalue, uji 

statistik ada 4 yaitu Pillai's trace, Wilk's lambda, Hotelling trace, Roy's 

largest root. 

Data  yang diperlukan untuk melihat pengaruh variabel tersebut 

adalah nilai Pillai's trace yang menunjukkan nilai positif sebesar 0.356 

dengan signifikansi 0.009. Meningkatnya nilai ini memberikan nilai yang 

berarti pada model atau adanya perbedaan rata-rata yang signifikan 

antara kelompok data. Nilai wilk's lambda sebesar 0.573 dengan 

signifikansi 0.009 yang berarti ada perbedaan rata-rata antara kelompok 

data. Demikian juga untuk Hotelling trace  masing memperoleh nilai 0.379 

dan signifikansi 0.009 dan Rpy's largest root masing-masing memperoleh 

nilai 0.153 dan signifikansi 0.009. Dari keempat pengujian tersebut 

diperoleh nilai signifikansi < 0.05. Dari hasil analisis di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil tes 

penguasaan konsep kelas kontrol dan  kelas ekperimen untuk metode 

pembelajaran problem based learning. 
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Selain itu, dilakukan pengujian secara parsial yaitu perbandingan 

rata-rata nilai ujian kelas eksperimen dan kontrol antara model 

penguasaan konsep yang dilakukan berdasarkan nilai eigenvalue, uji 

statistik ada 4 yaitu Pillai's trace, Wilk's lambda, Hotelling trace, Roy's 

largest root. 

Data  yang diperlukan untuk melihat pengaruh variabel tersebut 

adalah nilai Pillai's trace yang menunjukkan nilai positif sebesar 0.271 

dengan signifikansi 0.009. Meningkatnya nilai ini memberikan nilai yang 

berarti pada model atau adanya perbedaan rata-rata yang signifikan 

antara kelompok data. Nilai wilk's lambda sebesar 0.357 dengan 

signifikansi 0.009 yang berarti ada perbedaan rata-rata antara kelompok 

data. Demikian juga untuk Hotelling trace  masing memperoleh nilai 0.552 

dan signifikansi 0.009 dan Rpy's largest root masing-masing memperoleh 

nilai 0.195 dan signifikansi 0.009. Dari keempat pengujian tersebut 

diperoleh nilai signifikansi < 0.05. 

Selanjutnya, pengujian secara parsial yaitu perbandingan rata-rata 

nilai ujian kelas eksperimen dan kontrol antara model pemecahan 

masalah yang dilakukan berdasarkan nilai eigenvalue, uji statistik ada 4 

yaitu Pillai's trace, Wilk's lambda, Hotelling trace, Roy's largest root. 

Data  yang diperlukan untuk melihat pengaruh variabel tersebut 

adalah nilai Pillai's trace yang menunjukkan nilai positif sebesar 0.437 

dengan signifikansi 0.009. Meningkatnya nilai ini memberikan nilai yang 

berarti pada model atau adanya perbedaan rata-rata yang signifikan 
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antara kelompok data. Nilai wilk's lambda sebesar 0.671 dengan 

signifikansi 0.009 yang berarti ada perbedaan rata-rata antara kelompok 

data. Demikian juga untuk Hotelling trace  masing memperoleh nilai 0.219 

dan signifikansi 0.009 dan Rpy's largest root masing-masing memperoleh 

nilai 0.139 dan signifikansi 0.009. Dari keempat pengujian tersebut 

diperoleh nilai signifikansi < 0.05. 

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan uji t 

sebagaimana ringkasan data SPSS berikut. 

Hasil analisis pre-tes dan post-tes :  

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

T Df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Konsep  
Pretes dan 
Postes 

57.742 55 .000 73.26786 70.7250 75.8108 

Masalah 
Pretes dan 
Postes 

30.697 55 .000 68.35714 63.8945 72.8198 

 

 

 

 

 

Hasil analisis kelompok kontrol dan kelompok eksperimen  

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
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F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. 
Error 

Differenc
e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil Belajar 
Penanaman 
Konsep 
(Kontrol-
Eksperimen) 

Equal variances 
assumed 

.311 .579 -2.927 54 .005 -6.85714 2.34287 -11.55431 -2.15997 

Equal variances 
not assumed   

-2.927 53.61 .005 -6.85714 2.34287 -11.55509 -2.15920 

Hasil belajar 
Pemecahan 
masalah 
(Kontrol-
Eksperimen) 

Equal variances 
assumed 

.000 .983 -4.497 54 .000 -11.07143 2.46192 -16.00728 -6.13558 

Equal variances 
not assumed   

-4.497 54.00 .000 -11.07143 2.46192 -16.00728 -6.13558 

 

Berdasarkan data di atas, dapat dipahami bahwa hipotesis 

penelitian yang berbunyi:  

Pertama, Hipotesis 1 : 

H1: Terdapat pengaruh pembelajaran berbasis masalah (PBM) 

terhadap penguasaan konsep IPS pada murid kelas VI SD 

Negeri Bulurokeng I Makassar. 

Kedua, Hipotesis 2 : 

H1: Terdapat pengaruh pembelajaran berbasis masalah     

(PBM) terhadap kemampuan menyelesaikan masalah pada 

murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng I Makassar. 

Ketiga, Hipotesis 3 : 

H1: Terdapat pengaruh Pembelajaran berbasis masalah (PBM) 

terhadap penguasaan Kedua,konsep dan kemampuan 

memecahkan masalah secara bersamaan murid kelas Vi SD 

Negeri Bulurokeng I Makassar 

Hipotesis statistiknya: 

Ho : t = 0    dan    Ha : t > 0 
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Kriteria pengujian hipotesis: Jika nilai probabilitas  lebih kecil atau 

sama dengan daripada nilai signifikansi pada taraf α = 0,05 berarti ditolak 

H0, dan jika  nilai probabilitas  lebih besar daripada nilai signifikansi pada 

taraf α = 0,05  berarti diterima H0. 

Berdasarkan uji hipotesis pada output SPSS di atas, maka 

dilakukan pengambilan keputusan dengan melihat probabilitas baik hasil 

tes awal dan tes akhir  maupun tes akhir pada kelompok kontrol dan 

ekperimen terhadap variabel penguasaan konsep dan pemecahan 

masalah. Berdasarkan  tabel di atas dapat diketahui: 

1. Nilai probablitas penguasaan konsep (pretes-postes kelompok 

eksperimen) sebesar 0,000 < 0.05. 

 2. Nilai probablitas pemecahan masalah (pretes-postes kelompok 

eksperimen) sebesar 0,000 < 0.05. 

3. Nilai probablitas penguasaan konsep (postest kelompok kontrol-

eksperimen) sebesar 0,05 = 0.05. 

4. Nilai proboblitas pemecahan masalah(postest kelompok kontrol-

eksperimen) sebesar 0,000 < 0.05. 

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa H0 pada hipotses 

1 ditolak maka Ho ditolak H1 diterima. Demikian juga  H0 pada hipotses 2 

ditolak maka Ho ditolak H1 diterima.  Oleh karena itu,  dapat dinyatakan 

terdapat pengaruh pembelajaran berbasis masalah (PBM) terhadap 

penguasaan konsep IPS pada murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng I 

Makassar. Selain itu,  juga terdapat pengaruh pembelajaran berbasis 
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masalah (PBM) terhadap kemampuan menyelesaikan masalah sosial 

pada murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng I Makassar. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan  hasil penelitian penerapan  model  pembelajaran 

berbasis masalah secara deskriptif dapat dijelasakan bahwa  nilai tes  

penguasaan konsep IPS murid murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng I 

Makassar bagi kelas kontrol berada pada kategori  sedang dengan nilai 

rata-rata atau mean sebesar  75,57.  Sedangkan nilai tes  penguasaan 

konsep IPS murid murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng I Makassar pada 

kelas eksperimen berada pada kategori  tinggi dengan nilai rata-rata atau 

mean sebesar  82,43. Sementara itu,  nilai tes  kemampuan memecahkan 

masalah murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng I Makassar bagi kelas 

kontrol berada pada kategori  sedang dengan nilai rata-rata atau mean 

sebesar  64,64 sedangkan nilai tes  kemampuan memecahkan masalah 

murid kelas IV SD Negeri Bulurokeng I Makassar bagi kelas eksperimen 

berada pada kategori  sangat tinggi dengan nilai rata-rata atau mean 

sebesar  76,07. 

Pada analisis inferensial yang sebelumnya data telah dianalisis  

normalitas dan homogenitas dinyatakan berdistribusi normal dan varian 

homogenitasitas. Pengujian secara simultan yaitu perbandingan rata-rata 

nilai ujian kelas eksperimen dan kontrol antara model pemahaman konsep 

dan pemecahan masalah yang dilakukan berdasarkan nilai eigenvalue, uji 

statistik ada 4 yaitu Pillai's trace, Wilk's lambda, Hotelling trace, Roy's 
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largest root semuanya menunjukkan perolehan nilai signifikansi <0.05. Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil tes 

pemahaman konsep kelas kontrol dan  kelas ekperimen demikian juga 

perbedaan nilai rata-rata hasil tes kemampuan memecahkan masalah 

kelas kontrol dan  kelas ekperimen sebagai dampak model pembelajaran 

problem based learning. Hal ni juga dapat ditafsirkan bahwa terjadi 

pengaruh  secara simultan metode pembelajaran problem based learning 

terhadap  pemahaman konsep  murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng I 

Makassar.  

Pengujian secara parsial juga demikian. Perbandingan rata-rata 

nilai ujian kelas eksperimen dan kontrol antara model penguasaan konsep 

yang dilakukan berdasarkan nilai eigenvalue, uji statistik ada 4 yaitu 

Pillai's trace, Wilk's lambda, Hotelling trace, Roy's largest root semuanya 

menunjukkan perolehan nilai signifikansi <0.05. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil tes penguasaan konsep 

kelas kontrol dan  kelas ekperimen. Demikian juga perbedaan nilai rata-

rata hasil tes kemampuan memecahkan masalah kelas kontrol dan  kelas 

ekperimen sebagai dampak model pembelajaran problem based learning.  

Hal ini  dapat ditafsirkan bahwa terjadi pengaruh secara parsial metode 

pembelajaran problem based learning terhadap  pemahaman konsep  

murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng I Makassar.  Selain itu terdapat 

pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap  
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kemampuan memecahkan masalah murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng 

I Makassar.  

Pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai probabilitas   

semuanya lebih kecil atau sama dengan nilai  taraf kepercayaan  0,05,  

sehingga ketiga hipotesis yang telah dirumuskan Ho ditolak H1 diterima. 

Oleh karena itu,  dapat dinyatakan terdapat pengaruh pembelajaran 

berbasis masalah (PBM) terhadap penguasaan konsep IPS  pada murid 

kelas VI SD Negeri Bulurokeng I Makassar. Selain itu, juga terdapat 

pengaruh pelajaran berbasis masalah (PBM) terhadap  kemampuan 

menyelesaikan masalah sosial pada murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng 

I Makassar 

Hasil penelitian di atas, dapat dipahami bahwa pembelajaran 

berbasis masalah (PBM) baik diterapkan untuk meningkatkan penguasaan 

konsep dan peningkatan kemampuan memecahkan masalah murid.   Hal 

ini relevan dengan konsep yang dikemukakan oleh Fachrurohman (2016) 

bahwa model pembelajaran berbasis masalah diharapkan dapat 

merangsang dan melibatkan murid dalam mengelola pemecahan masalah 

sebagai bagian dari pengembangan keahlian belajar secara langsung 

dalam mengidentifikasi masalah. Konsep ini juga dikemukakan oleh Allen 

dan White (dalam Hamruni, 2012) bahwa sesungguhnya model 

pembelajaran berbasis masalah menyediakan kondisi untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan analisis serta memecahkan masalah 

kompleks dalam kehidupan nyata sehingga akan memunculkan budaya 
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berpikir dalam diri murid. Hal ini tentu juga menjadi bagian dari 

penguasaan konsep dalam pemecahan masalah tersebut. Sadia (2018) 

mengungkapkan   bahwa murid yang belajar dengan menggunakan model 

problem based learning menunjukkan pemahaman konsep belajar fisika 

murid lebih tinggi dibandingkan kelompok murid yang dengan model 

pembelajaran langsung. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian 

yang dikemukakan oleh Sawitri (2016)  model pembelajaran berbasis 

masalah lebih baik dibandingkan menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Model pembelajaran berbasis masalah dalam diri murid, 

motivasi, dan perilaku dalam diri murid yang memberikan gambaran 

adanya pengaruh positif terhadap meningkatnya pemahaman konsep 

belajar murid. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A.Simpulan 

Beradasarkan hasil  penelitian di atas dapat dikemukakan 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis masalah   

terhadap penguasaan konsep IPS murid kelas VI SD Negeri 

Bulurokeng I Makassar. Hal ini terlihat dari hasil analisis data yang 

menunjukkan bahwa  nilai probabilitas <  taraf kepercayaan (0,000 

< 0,05) 

2. Terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis masalah 

terhadap kemampuan memecahkan masalah murid kelas VI SD 

Negeri Bulurokeng I Makassar. Hal ini terlihat dari hasil analisis 

data yang menunjukkan bahwa  nilai probabilitas <  taraf 

kepercayaan (0,000 < 0,05) 

3. Terdapat Pengaruh model pembelajaran berbasis masalah 

terhadap penguasaan konsep dan kemampuan memecahkan 

masalah secara bersamaan murid kelas VI SD Negeri Bulurokeng I 

Makassar.             
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B.Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut. 

1.  Hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai pengembangan keilmuan 

khususnya yang terkait dengan model-model pembelajaran (model 

pembelajaran berbasis masalah) di sekolah dasar. 

2. Model Pembelajaran Berbasis masalah ini bukan hanya diterapkan 

kepada murid kelas VI saja, akan tetapi juga dapat diterapkan pada 

kelas IV dan V. Hasil penelitian ini dijadikan dasar untuk 

memberikan pengalaman belajar murid dalam  memupuk sikap 

ilmiah murid, memecahkan masalah, bekerja sama, bertanggung 

jawab, dan berkolaborasi. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini  dijadikan sebagai bahan informasi 

dan alternatif dalam menerapkan model pembelajaran yang baik 

dan tepat dalam rangka perbaikan pembelajaran IPS di kelas. 

4. Guru harus berani menerapkan berbagai macam model 

pembelajaran sebagaimana yang telah diamanatkan dalam 

kurikulum 2013. 

5. Kepala sekolah sekiranya memberikan motivasi kepada guru-

gurunya dan mengikut sertakan dalam setiap kegiatan workshop 

utamanya model-model pembelajaran.  
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         LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

 

 

 



 

  

 

Instrumen 1 

                     RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

              KELAS EKSPERIMEN 

   Sekolah   :  SD  Negeri Bulurokeng I    

Mata Pelajaran  : IPS   

Alokasi Waktu  :  4 x 35 menit (2 JP)  

  

A. KOMPETENSI DASAR   

  

 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Melalui kegiatan analisis dan pemecahan masalah, siswa mampu 

mengidenfikasi bentuk-bentuk kerja sama dalam berbagai bidang 

dalam lingkup negera ASEAN. 

2. Melalui kegiatan analisis dan pemecahan masalah, siswa mampu 

mengidenfikasi peran Indonesia dalam kerja sama dalam berbagai 

bidang dalam lingkup negera ASEAN. 

3.  Melalui kegiatan analisis dan pemecahan masalah, siswa mampu 

mengidenfikasi keuntungan Indonesia dalam kerja sama dalam 

berbagai bidang dalam lingkup negera ASEAN. 

4. Melalui kegiatan analisis dan pemecahan masalah, siswa mampu 

memecahkan masalah-masalah sosial berkaitan dengan masalah  

kerja sama dalam berbagai bidang dalam lingkup negera ASEAN. 

 

C. METODE/MODEL PEMBELAJARAN  

   Model Pembelajaran  : Model Pembelajaran Berbasis Masalah.  

 

D. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR  

Media/Alat  : 1. Teks bacaan.  

   2. Leptop/Smartphone   

  Sumber Belajar : 1. Teks masalah  

KD 3.3  KD .3.4  

Menganalisis posisi dan peran Indonesia  
dalam kerjasama di bidang ekonomi, 
politik, sosial, budaya, teknologi dan 
pendidikan  dalam lingkup ASEAN 

 

Menyajikan hasil analisis tentang  posisi 
dan peran Indonesia dalam kerjasama 
di bidang ekonomi, politik, sosial, 
budaya, teknologi, dan pendidikan  
dalam lingkup ASEAN 



 

  

 

2. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V,  Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: 

Kemendikbud.   

    

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  

 

Tahap /Waktu Langkah Kegiatan 

Kegaiatan 

Awal  

15 Menit 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran 
yang akan dilakukan.  

2. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk 
menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang topik 
yang akan dibahas pada aspek-aspek kerja 
sama, misalnya:  

a) Apa arti penting hasil pertanian, jasa 
dll?  

b) Apakah manusia bisa hidup tanpa hasil 

pertanian?    

3. Guru memberikan siswa kesempatan untuk 

membuat pertanyaan tentang hasil pertanian. 

Tahap 1 

Orientasi 

terhadap 

masalah 

• Guru menyajikan masalah nyata kepada peserta 
didik dengan cara siswa mengamati gambar atau 
video tentang kegiatan ekspor impor.  

• Dengan bimbingan guru siswa membahas 
tentang berbagai fenomena . Guru mengaitkan 
kegiatan ini dengan materi yang akan dibahas 
yakni kerja sama ASEAN.  

• Guru dapat memberikan beberapa pertanyaan 
untuk menstimulus ketertarikan siswa tentang 
topik tersebut seperti  

1. Apa komentarmu melihat beberapa gambar 

tersebut?  

2. Apa yg dapat kamu jelaskan dengan gambar-

gambar tersebut?  

3. Apa arti penting dari kegiatan tersebut?  

4.  Kemunmgkinan masalah apa yang dapat 
terjadi dari kegiatan tersebut?  

• Siswa membaca pengantar kerja sama ASEAN  

• Siswa diajak bertanya jawab mengenai 
pentingnya kerja sama bidang ekonomi di ASEAN 

  

Tahap 2 

Organisasi 

belajar 

Guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami 

masalah nyata yang telah disajikan, yaitu 

mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa 



 

  

 

Tahap /Waktu Langkah Kegiatan 

Kegaiatan 

Awal  

15 Menit 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran 
yang akan dilakukan.  

2. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk 
menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang topik 
yang akan dibahas pada aspek-aspek kerja 
sama, misalnya:  

a) Apa arti penting hasil pertanian, jasa 
dll?  

b) Apakah manusia bisa hidup tanpa hasil 

pertanian?    

3. Guru memberikan siswa kesempatan untuk 

membuat pertanyaan tentang hasil pertanian. 

 
 Pertanyaan 

no 1 dan 2 

untuk 

pertemuan 

ke-1 

 Pertanyaan 

no 3 untuk 

pertemuan 

ke-2 

 Pertanyaan 

no 4 untuk 

pertemuan 

ke-3 

yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Peserta 

didik berbagi peran/tugas untuk menyelesaikan 

masalah tersebut dengan cara siswa dibagi dalam 

kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 orang. 

Masing-masing kelompok membahas masalah  

sebagai tugas yaitu:   

1. Apa pentingnya ekspor-impor bagi Indonesia? 

2. Apa yang dapat dilakukan Indonesia jika 

negera-negara ASEAN menghentikan  

ekspor-impor? 

3. Bagaiamana pandangmu tentang dampak 

yang memungkinkan terjadi terhadap 

penurunan nilai kecintaan terhadap produksi 

dalam negeri karena impor? Bagimana 

mengatasinya? 

4. Jka kamu pemerintah/pengambil kebiajakan, 

akibat dari impor bahan pangan membuat 

petani menurun penghasilannya, apa yang 

kamu lakukan? 

Tahap 3 

Penyelidikan 

individual 

maupun 

kelompok 

Guru membimbing peserta didik melakukan 

pengumpulan data/informasi (pengetahuan, konsep, 

teori) melalui berbagai macam cara untuk 

menemukan berbagai alternatif penyelesaian 

masalah dengan cara membaqca literatur, 

membuak website tentang materi, dan diskusi  



 

  

 

 

F. PENILAIAN  

Penilaian dilakukan terhadap 2 hal yaitu: (1) Penguasaan konsep/materi  

(2) kemampuan memecahkan masalah. 

 

 

Makassar,    April 2022 

Peneliti 

 

 

 

RAJEMIATI 

Tahap /Waktu Langkah Kegiatan 

Kegaiatan 

Awal  

15 Menit 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran 
yang akan dilakukan.  

2. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk 
menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang topik 
yang akan dibahas pada aspek-aspek kerja 
sama, misalnya:  

a) Apa arti penting hasil pertanian, jasa 
dll?  

b) Apakah manusia bisa hidup tanpa hasil 

pertanian?    

3. Guru memberikan siswa kesempatan untuk 

membuat pertanyaan tentang hasil pertanian. 

Tahap 4 

Pengembangan 

dan penyajian 

hasil 

penyelesaian 

masalah 

Guru membimbing peserta didik untuk menentukan 

penyelesaian masalah yang paling tepat dari 

berbagai alternatif pemecahan masalah yang 

peserta didik temukan.  

Peserta didik menyusun laporan hasil penyelesaian 

masalah dengan memilih masing-masing sesuai 

keinginan, seperti: dalam bentuk gagasan, model, 

bagan, atau PowerPoint slides, puisi, pantun, dll 

Tahap 5 

Analisis dan 

evaluasi proses 

penyelesaian 

masalah 

Peserta didik untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah 

yang dilakukan dengan mengemukakan beberapa 

hal seperti pandangan mereka, perasaan, mereka, 

sikap mereka, dan sebagimnya tentang materi.  

Siswa membuat kesimpulan materi 

Penutup  Guru menutup pelajaran dengan memberi aprersiasi 

dan motivasi kepada karya-karya hebat peserta 

didik. 



 

  

 

Instrumen 1 

                     RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

              KELAS KONTROL 

   Sekolah   :  SD  Negeri Bulurokeng I    

Mata Pelajaran  : IPS   

Alokasi Waktu  :  4 x 35 menit (2 JP)  

  

B. KOMPETENSI DASAR   

  

 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN  

5. Melalui kegiatan analisis dan pemecahan masalah, siswa mampu 

mengidenfikasi bentuk-bentuk kerja sama dalam berbagai bidang 

dalam lingkup negera ASEAN. 

6. Melalui kegiatan analisis dan pemecahan masalah, siswa mampu 

mengidenfikasi peran Indonesia dalam kerja sama dalam berbagai 

bidang dalam lingkup negera ASEAN. 

7.  Melalui kegiatan analisis dan pemecahan masalah, siswa mampu 

mengidenfikasi keuntungan Indonesia dalam kerja sama dalam 

berbagai bidang dalam lingkup negera ASEAN. 

8. Melalui kegiatan analisis dan pemecahan masalah, siswa mampu 

memecahkan masalah-masalah sosial berkaitan dengan masalah  

kerja sama dalam berbagai bidang dalam lingkup negera ASEAN. 

 

C. METODE/MODEL PEMBELAJARAN  

   Model Pembelajaran  : Model Pembelajaran Berbasis Masalah.  

 

D. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR  

Media/Alat  : 1. Teks bacaan.  

   2. Leptop/Smartphone   

  Sumber Belajar : 1. Teks masalah  

KD 3.3  KD .3.4  

Menganalisis posisi dan peran Indonesia  
dalam kerjasama di bidang ekonomi, 
politik, sosial, budaya, teknologi dan 
pendidikan  dalam lingkup ASEAN 

 

Menyajikan hasil analisis tentang  posisi dan 
peran Indonesia dalam kerjasama di bidang 
ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, 
dan pendidikan  dalam lingkup ASEAN 



 

  

 

2. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V,  Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: 

Kemendikbud.   

    

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  

 

Tahap /Waktu Langkah Kegiatan 

Kegaiatan 

Awal  

15 Menit 

4. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran 
yang akan dilakukan.  

5. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk 
menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang topik 
yang akan dibahas pada aspek-aspek kerja 
sama, misalnya:  

a) Apa arti penting hasil pertanian, jasa 
dll?  

b) Apakah manusia bisa hidup tanpa hasil 

pertanian?    

6. Guru memberikan siswa kesempatan untuk 

membuat pertanyaan tentang hasil pertanian. 

Tahap 1 

Orientasi 

terhadap 

masalah 

• Guru menyajikan masalah nyata kepada peserta 
didik dengan cara siswa mengamati gambar atau 
video tentang kegiatan ekspor impor.  

• Dengan bimbingan guru siswa membahas 
tentang berbagai fenomena . Guru mengaitkan 
kegiatan ini dengan materi yang akan dibahas 
yakni kerja sama ASEAN.  

• Guru dapat memberikan beberapa pertanyaan 
untuk menstimulus ketertarikan siswa tentang 
topik tersebut seperti  

5. Apa komentarmu melihat beberapa gambar 

tersebut?  

6. Apa yg dapat kamu jelaskan dengan gambar-

gambar tersebut?  

7. Apa arti penting dari kegiatan tersebut?  

8.  Kemunmgkinan masalah apa yang dapat 
terjadi dari kegiatan tersebut?  

• Siswa membaca pengantar kerja sama ASEAN  

• Siswa diajak bertanya jawab mengenai 
pentingnya kerja sama bidang ekonomi di ASEAN 

  

Tahap 2 

Organisasi 

belajar 

Guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami 

masalah nyata yang telah disajikan, yaitu 

mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa 



 

  

 

Tahap /Waktu Langkah Kegiatan 

Kegaiatan 

Awal  

15 Menit 

4. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran 
yang akan dilakukan.  

5. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk 
menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang topik 
yang akan dibahas pada aspek-aspek kerja 
sama, misalnya:  

a) Apa arti penting hasil pertanian, jasa 
dll?  

b) Apakah manusia bisa hidup tanpa hasil 

pertanian?    

6. Guru memberikan siswa kesempatan untuk 

membuat pertanyaan tentang hasil pertanian. 

 
 Pertanyaan 

no 1 dan 2 

untuk 

pertemuan 

ke-1 

 Pertanyaan 

no 3 untuk 

pertemuan 

ke-2 

 Pertanyaan 

no 4 untuk 

pertemuan 

ke-3 

yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Peserta 

didik berbagi peran/tugas untuk menyelesaikan 

masalah tersebut dengan cara siswa dibagi dalam 

kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 orang. 

Masing-masing kelompok membahas masalah  

sebagai tugas yaitu:   

5. Apa pentingnya ekspor-impor bagi Indonesia? 

6. Apa yang dapat dilakukan Indonesia jika 

negera-negara ASEAN menghentikan  

ekspor-impor? 

7. Bagaiamana pandangmu tentang dampak 

yang memungkinkan terjadi terhadap 

penurunan nilai kecintaan terhadap produksi 

dalam negeri karena impor? Bagimana 

mengatasinya? 

8. Jka kamu pemerintah/pengambil kebiajakan, 

akibat dari impor bahan pangan membuat 

petani menurun penghasilannya, apa yang 

kamu lakukan? 

Tahap 3 

Penyelidikan 

individual 

maupun 

kelompok 

Guru membimbing peserta didik melakukan 

pengumpulan data/informasi (pengetahuan, konsep, 

teori) melalui berbagai macam cara untuk 

menemukan berbagai alternatif penyelesaian 

masalah dengan cara membaqca literatur, 

membuak website tentang materi, dan diskusi  



 

  

 

 

F. PENILAIAN  

Penilaian dilakukan terhadap 2 hal yaitu: (1) Penguasaan konsep/materi  

(2) kemampuan memecahkan masalah. 

 

 

Makassar,    April 2022 

Peneliti 

 

 

 

RAJEMIATI 

Tahap /Waktu Langkah Kegiatan 

Kegaiatan 

Awal  

15 Menit 

4. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran 
yang akan dilakukan.  

5. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk 
menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang topik 
yang akan dibahas pada aspek-aspek kerja 
sama, misalnya:  

a) Apa arti penting hasil pertanian, jasa 
dll?  

b) Apakah manusia bisa hidup tanpa hasil 

pertanian?    

6. Guru memberikan siswa kesempatan untuk 

membuat pertanyaan tentang hasil pertanian. 

Tahap 4 

Pengembangan 

dan penyajian 

hasil 

penyelesaian 

masalah 

Guru membimbing peserta didik untuk menentukan 

penyelesaian masalah yang paling tepat dari 

berbagai alternatif pemecahan masalah yang 

peserta didik temukan.  

Peserta didik menyusun laporan hasil penyelesaian 

masalah dengan memilih masing-masing sesuai 

keinginan, seperti: dalam bentuk gagasan, model, 

bagan, atau PowerPoint slides, puisi, pantun, dll 

Tahap 5 

Analisis dan 

evaluasi proses 

penyelesaian 

masalah 

Peserta didik untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah 

yang dilakukan dengan mengemukakan beberapa 

hal seperti pandangan mereka, perasaan, mereka, 

sikap mereka, dan sebagimnya tentang materi.  

Siswa membuat kesimpulan materi 

Penutup  Guru menutup pelajaran dengan memberi aprersiasi 

dan motivasi kepada karya-karya hebat peserta 

didik. 



 

  

 

                           Materi pembelajaran Negara-Negara ASEAN  

Negara-Negara Asean merupakan materi pembelaaran yang 

secara subtansial adalah  kajian IPS kompetensi dasar  (KD) 3.3 yakni: 

Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang 

ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup 

ASEAN. dan KD 4.3 yakni:  Menyajikan hasil analisis tentang posisi dan 

peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, 

budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 

Sasaran utama materi ini  ada beberapa yang harus dikuasai oleh 

murid sebagai kompetensi antara lain: (1) memahami bentuk bentuk kerja 

sama yang ada   di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan 

pendidikan dalam lingkup ASEAN. (2) kemampuan menganalisis  posisi 

dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, 

budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. (3)  Menyajikan 

dalam bentuk menjelaskan, menulis, memaparkan baik lisan maupun 

tulisn, hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama 

di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan 

dalam lingkup ASEAN tersebut. Tertu saja dalam pembelajaran ini 

memungkinkan terjadi kemampuan berpikir kritis sebagai bentuk 

kompetensi capaian murid dalam menganalisis dan menyajikan. 

Adapun subtansi inti materi negera-negera AEAN sesuai dengan 

kompetensi dasar tersebut dapat dijelaskan dalam ringkasan yang suasai 

tingkatan kelas VI sekolah dasar sebagai berikut.  



 

  

 

ASEAN adalah singkatan Association of Southeast Asian Nations 

merupakan  organisasi politik dan ekonomi negara-negara di daerah Asia 

Tenggara.   Organisasi ini  didirikan di Bangkok, Thailand tanggal 8 

Agustus 1967.  Deklarasi ASEAN disahkan oleh lima negara  yang disebut  

Founding Fathers, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan 

Filipina.  Deklarasi ASEAN berisi pembentukan Asosiasi untuk kerja sama 

regional antaranegara-negara Asia Tenggara.  Tujuan didiirikan organisasi  

ASEAN  yakni untuk meningkatkan  pertumbuhan ekonomi, kemajuan 

sosial dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, 

memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta 

meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara 

anggotanya dengan damai (Yulianti, 2021).    

Selain itu, hubungan negara anggota semakin diperlukan karena 

tiap negara ASEAN memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena 

itu, terdapat kerja sama di bidang politik hingga ekonomi antar negara 

anggota dan dengan dunia internasional. Anggota  negara 

ASEAN tersebut saling bekerja sama di berbagai bidang. 

Adapun bentuk-bentuk kerja sama ASEAN antara yang diramu dari 

berbagai sumber antara lain sebagai berikut. 

a.  Bidang ekonomi 

Kerja sama bidang ekonomi  terdapat  beberapa bidang, antara lain 

pada bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi.  Hal ini 

dilakukan seperti  perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu 



 

  

 

pengetahuan, dan teknologi.  Wujud  kerja sama bidang ekonomi antara 

lain misalnya: Pembukaan Pusat Promosi ASEAN di Jepang, yaitu sektor 

perdagangan, pariwisata dan investasi.  Tujuannya untuk melakukan 

peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan 

juga meningkatkan investor Jepang bagi negara-negara ASEAN, 

penyediaan cadangan pangan. Penyelenggaraan Proyek Industri seperti: 

ASEAN Aceh Fertilizer Project (pabrik pupuk),  ASEAN Urea Project 

(pabrik pupuk di Malaysia),  ASEAN Copper Fabrication Project (pabrik 

tembaga di Philipina), Rock Salt Soda Ash Project (pabrik abu soda di 

Thailand),  Kawasan Perdagangan Bebas atau AFTA (ASEAN Free Trade 

Area). Hal ini dimaksudkan untuk memajukan sektor produksi lokal yang 

ada di seluruh negara ASEAN.  Koperasi ASEAN (ASEAN Cooperative 

Organization/ ACO) bertujuan mempunyai keinginan untuk mengokohkan 

organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang 

perekonomian di Asia Tenggara, dan berbagai contoh lainnya.   

Peran Indonesia dalam kerja sama bidang ekonomi cukup besar. 

Contoh nyata  peran Indonesia adalah  dalam kerja sama ekonomi 

dengan negara lain, seperti sebagai pelopor dan pendiri organisasi 

kerjasama antar beberapa negara atau yang dikenal dengan sebutan 

AFTA (Asean Free Trade Area). Tujuan didirikannya AFTA sendiri adalah 

untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai suatu tempat atau wadah 

sebagai sumber produksi yang produktif. Dengan didirikannya AFTA 

tersebut, maka produk-produk yang di produksi oleh negara-negara 



 

  

 

ASEAN tersebut memiliki daya saing yang kokoh dan kuat di pangsa 

pasar global dunia. Negara-negara yang menjadi anggota AFTA antara 

lain yaitu Indonesia bersama dengan Malaysia, Brunei Darusalam, 

Singapura, Thailand, dan Filipina.  Selain itu,Indonesia  menyipakan alur 

laut kepualauan Indonesia sebagai jalur kapal niaga. Indonesia 

merupakan negara kepualauan pertama di dunia yang memiliki bagan 

pemisah alur laut yaitu TSS Kepulauan Indonesia I dan ALKI II. ALKI 

merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari 

oleh kapal-kapal internasional. Jalur pelayaran kapal niaga di wilayah 

ASEAN jadi semakin strategis karena adanya pemberlakuan ALKI di 

wilayah Indonesia. Selain itu, menjadi pemrakarsa Masyarakat Ekonomi 

ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disebut dengan MEA didukung 

penuh oleh Indonesia. MEA merupakan suatu bentuk integrasi ekonomi 

ASEAN yang berada di kawasan Asia Tenggara yang menerapkan sistem 

perdagangan bebas. Pada KTT ASEAN ke-9 di tahun 2003, AEC atau 

ASEAN Econonis Community resmi didirikan atas saran dan masukan dari 

Indonesia. 

b. Bidang sosial budaya  

Semua negara anggota ASEAN  berperan aktif dan ikut serta dalam 

upaya kerja sama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Hal 

ini untuk  memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, dan rasa 

kebersamaan masyarakat ASEAN.  Kerja sama dalam bidang sosial 

budaya atau Committee on Social Development antara lain: Bidang 



 

  

 

pembangunan, perluasan kesempatan kerja, pembayaran upah yang 

wajar. Selain itu, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha 

pembangunan, menanggulangi  masalah-masalah perkembangan 

penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional 

terkait. Hal lain adalah pengembangan SDM, peningkatan kesejahteraan, 

program peningkatan kesehatan (makanan dan obat-obatan), pertukaran 

budaya dan seni, festival film ASEAN. Wujud lain adalah 

penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN 

(Asean Tourism Agreement /ATA),serta penyelengaraan pesta olahraga 

dua tahun sekali (Sea Games).  

Peran Indonesia dalam kerja sama ASEAN di bidang sosial adalah 

membantu penyelesaian negara yang sedang berkonflik Indonesia secara 

aktif turut serta dalam penyelesaian konflik negara-negara di ASEAN, 

contohnya konflik Kamboja-Vietnam. Selain itu Indonesia juga melakukan 

sebagai berikut.  (1) berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan Indonesia.  

(2) Membantu kegiatan kemanusiaan. (3) Membantu negara yang sedang 

berkonflik. (4)  

c. Bidang pendidikan  

Tujuan utama  kerja sama di bidang pendidikan adalah  

meningkatkan kualitas pendidikan pada negara ASEAN  dan 

meningkatkan daya saing intenational. Kerja sama bidang pendidikan 

seperti penawaran beamurid pendidikan, seperti Indonesia yang 

memberikan pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni untuk mahamurid 



 

  

 

terpilih dari negara-negara ASEAN. ASEAN Council of Teachers (ACT) 

sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota 

ASEAN agar pendidik dapat berdiskusi dan berbagi ide-ide untuk 

mengembangkan kemampuan guru dan lingkungan belajar global. Selain 

itu, mengadakan olimpiade regional Asia Tenggara di bidang pendidikan 

untuk negara-negara anggota ASEAN. Negera Jepang misalnya, 

memberikan program  Japan Scholarship Fund berupa  fasilitas beamurid 

untuk negara-negara anggota ASEAN belajar di berbagai universitas di 

Jepang. Adanya program ASEAN-EU Cooperation and Scholarships Day, 

di mana memberikan beamurid kepada negara-negara anggita ASEAN 

untuk menjalani pendidikan di Eropa khususnya pendidikan tinggi. 

Pemberian beamurid ini tidak hanya untuk mahasiswa, melainkan juga 

tenaga pendidik dari negera ASEAN.  

Peran Indonesia dalam kerja sama ASEAN di bidang  pendidikan 

cukup banyak. Salah satu wujud  peran Indonesia di bidang pendidikan   

adanya kegiatan pertukaran pelajar dengan negara lainnya Malaysia, 

Thailand, dan Singapura. Dalam hal ini Indonesia juga menawarkan 

pemberian beamurid di dalam pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni 

untuk seluruh pelajar dari negara-negara ASEAN. Indonesia juga turut 

berperan di dalam ASEAN University Network dengan meningkatkan 

kualitas pendidikan di perguruan tinggi untuk mencapai internasionalisasi 

pendidikan tinggi. Indonesia berinisiatif untuk menjadi lead country pada 3 

program, yaitu: sandwich degree, joint study program, dan strengthening 

https://kumparan.com/topic/indonesia


 

  

 

school network to promote education for sustainable development. Selain 

itu, Indonesia juga mengadakan Olimpiade Pendidikan. Olimpiade ini 

sering diselenggarakan di dalam taraf regional Asia Tenggara, contohnya 

Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2015 yang disponsori oleh 

Pertamina. 

d, Bidang politik pertahanan dan keamanan  

Kerja sama bidang politik pertahanan dan keamanan antarnegara 

ASEAN sangat penting  untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan di 

wilayah Asia Tenggara. Kerja sama bidang politik pertahanan dan 

keamanan ini akan menciptakan  rasa saling menghormati dan 

membutuhkan di antara warga  anggotanya.  Contoh bentuk kerja sama 

bidang politik pertahanan dan keamanan yang dilakukan antara lain 

adalah:  Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (Treaty of 

Mutual Assistance in Criminal Matters/MLAT), Konvensi ASEAN tentang 

pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention on Couter 

Terrorism/ACCT), Pertemuan para Menteri Pertahanan (Defense Ministers 

Meeting/ADMM) yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan 

stabilitas kawasan melalui dialog serta kerja sama di bidang  pertahanan 

dan keamanan, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, kerja sama 

pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan 

terorism, perdaganangan  obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan 

dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan 

internet dan kejahatan ekonomi internasional. Selain itu, kerja sama di 



 

  

 

bidang hokum, migrasi dan kekonsuleran serta kelembagaan 

antarparlemen,dan sebaginya.  Selain itu, pengiriman duta dari konsulat, 

perjanjian ekstradisi ASEAN, Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir, perjanjian 

kawasan damai, bebas, dan netral. 

Peran Indonesia dalam kerja sama ASEAN di bidang  Kerja sama 

bidang politik pertahanan dan keamanan cukup banyak. Sebagai salah 

satu pencetus berdirinya ASEAN, Indonesia mempunyai. Peran Indonesia 

di ASEAN dalam Bidang Politik antara lain (1)  Indonesia memiliki peran 

dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di 

lingkungan ASEAN.(2)  Berperan untuk melaksanakan secara bertahap 

Kawasan Perdagangan Bebas di ASEAN (AFTA).(3)  Bekerja sama 

menanggulangi peredaran narkotika dan obat terlarang. (4) Berperan 

untuk mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu berperan dalam 

penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara negara ASEAN. 

peran penting terutama dalam kerja sama di bidang politik. Kerja sama ini 

dilakukan untuk menjaga keberadaan negara di kawasan Asia Tenggara 

tetap damai dan tentram. 
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Instrumen 2 

TES PENGUASAAN KONSEP  
 Waktu:   60 Menit 
_________________________________________________________ 

PETUNJUK 
1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas! 

2. Kerjakan seluruh soal sesuai pemintaan! 

3. Hendaknya diperiksa kembali jawaban Kamu sebelum menyetor 

kepada pengawas! 

  

SOAL 

9. Tuliskan 5 Bidang kerja sama antarnegara dalam lingkup 

negera ASEAN! 

10. Tuliskan 3 peran Indonesia dalam kerja sama dalam 

berbagai bidang dalam lingkup negera ASEAN. 

11. Tulislah  dengan contoh keuntungan  Indonesia kerja sama  

antara negara-negera ASEAN dalam bidang: 

a. Ekonomi 

b. Sosial budaya 

c. Teknologi  

d. Pendidikan 

e. Politik dan pertahanan 

12. Tuliskan 5 contoh kerja sama Indonesia bidang ekonomi 

dalam lingkup negera ASEAN! 

13. Tuliskan 3 masalah yang kemungkinan dapat terjadi dalam 

kerja sama Indonesia bidang ekonomi dalam lingkup negera 

ASEAN! 

 

 



 

  

 

KUNCI/RAMBU-RABU JAWABAN DAN PENSKORAN 

No Kunci/Rambu-
rambu jawaban 

Kriteria Penskoran 

1 a. Ekonomi 

b. Sosial budaya 

c. Teknologi  

d. Pendidikan 

e. Politik dan 

pertahanan 

 

Skor maksimal : 5 (skor 1 setiap 
jawaban yang benar)  

2 Jawaban dilihat dari 
rasional argumen siswa 

Skor: 5 Jika terdapat 3 jawaban 
rasional   

Skor: 3 Jika terdapat 2 jawaban 
rasional   

Skor: 1 Jika terdapat 1 jawaban 
rasional   

Skor: 0 Jika tidak ada jawaban rasional    

3 Jawaban dilihat dari 
rasional argumen/hasil 
identifikasi siswa 

Skor: 5 Jika terdapat 5  bidang dengan 
jawaban rasional   

Skor: 4 Jika terdapat 4 bidang dengan 
jawaban rasional   

Skor: 3 Jika terdapat 3 bidang dengan 
jawaban rasional   

Skor: 2 Jika terdapat 2 bidang dengan 
jawaban rasional   

Skor: 1Jika terdapat 1bidang dengan 
jawaban rasional   

Skor: 0  Jika tidak terdapat bidang 
dengan jawaban rasional   

4 Jawaban dilihat dari 
rasional argumen 
siswa 

Skor: 5 Jika terdapat 5  bidang dengan 
jawaban rasional   

Skor: 4 Jika terdapat 4 bidang dengan 
jawaban rasional   

Skor: 3 Jika terdapat 3 bidang dengan 
jawaban rasional   

Skor: 2 Jika terdapat 2 bidang dengan 
jawaban rasional   

Skor: 1Jika terdapat 1bidang dengan 
jawaban rasional   

Skor: 0  Jika tidak terdapat bidang 
dengan jawaban rasional   

5 Jawaban dilihat dari Skor: 5 Jika terdapat 3 jawaban 



 

  

 

rasional argumen 
siswa 

rasional   

Skor: 3 Jika terdapat 2 jawaban 
rasional   

Skor: 1 Jika terdapat 1 jawaban 
rasional   

Skor: 0 Jika tidak ada jawaban rasional    

 Skor maksimal  25 
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Instrumen 3 

  

TES PEMECAHAN MASALAH 

Waktu:   60 Menit 
_________________________________________________________ 

PETUNJUK 
4. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas! 

5. Kerjakan seluruh soal sesuai pemintaan! 

6. Hendaknya diperiksa kembali jawaban Kamu sebelum menyetor 

kepada pengawas! 

  

SOAL 

1.Salah satu bidang kerja sama asean adalah  pendidikan dan 

kebudayaan. Wujudnya adalah menyekolahkan pelajar Indonesia keluar  

negeri (negera ASEAN). Tentu  saja dapat berdampak pada menguatnya 

budaya asing terhadap diri pelajar Indonesia yang akan menurunkan 

kecintaan terhadap budaya sendiri. Tuliskan 5 hal yang dapat dilakukan 

oleh bangsa Indonesia agar tidak terjadi penurunan kecintaan terhadap 

budaya sendiri dalam rangka pertukaran pelajar tersebut! 

 

2.  Sekiranya bangsa Indonesia tidak melakukan impor pangan, apa yang 

harus dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk memmpertahankan pangan 

dalam  negeri (Jelaskan  5 hal). 

 

3.Beberapa tahun silam bangsa Indonesia dengan Malaysia terjadi saling 

klaim hal tertentu seperti batik,  makanan tempe sebagai  milik negeri 

masing-masing. Tuliskan dan jelaskan 3 upaya yang harus dilakukan 

Indonesia untuk mempejelas masalah tersebut !   

 

4.Jika terjadi kekurangan pangan suatu negera ASEAN, maka anggota 

ASEAN berkewajiban membantu. Tuliskan 3 hal yang dapat dilakukan 

Indonesia jika  sementara  itu, bahan pangan di Indonesia juga hanya 

cukup konsumsi dalam negeri.   



 

  

 

RAMBU-RABU JAWABAN DAN PENSKORAN 

No Kunci/Rambu-
rambu jawaban 

Kriteria Penskoran 

1 Skor dilihat  dari 
rasional  jawaban siswa  

Skor: 5 Jika terdapat 3 jawaban 
rasional   

Skor: 3 Jika terdapat 2 jawaban 
rasional   

Skor: 1 Jika terdapat 1 jawaban 
rasional   

Skor: 0 Jika tidak ada jawaban rasional    

2 Skor dilihat  dari 
rasional  jawaban siswa  

Skor: 5 Jika terdapat 3 jawaban 
rasional   

Skor: 3 Jika terdapat 2 jawaban 
rasional   

Skor: 1 Jika terdapat 1 jawaban 
rasional   

Skor: 0 Jika tidak ada jawaban rasional    

3 Skor dilihat  dari 
rasional  jawaban siswa  

Skor: 5 Jika terdapat 3 jawaban 
rasional   

Skor: 3 Jika terdapat 2 jawaban 
rasional   

Skor: 1 Jika terdapat 1 jawaban 
rasional   

Skor: 0 Jika tidak ada jawaban rasional    

4 Skor dilihat  dari 
rasional  jawaban siswa  

Skor: 5 Jika terdapat 3 jawaban 
rasional   

Skor: 3 Jika terdapat 2 jawaban 
rasional   

Skor: 1 Jika terdapat 1 jawaban 
rasional   

Skor: 0 Jika tidak ada jawaban rasional    

 Skor maksimal  20 
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