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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Problem Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran aktif  yang 

menggunakan ill-structured problem berupa masalah-masalah dunia nyata yang 

kompleks sebagai titik awal dalam proses pembelajaran (Tan, 2004).  Dalam PBL 

permasalahan kompleks dan realistis digunakan untuk memacu siswa 

mengembangkan kemampuan analisis dan kemampuan berfikir kritis dalam 

memecahkan permasalahan tersebut (Carrio, et al., 2011). Sesuai dengan pendapat 

Roh (2003) bahwa kegiatan pemecahan masalah dalam PBL dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara 

kritis, mengajukan ide kreatif, dan mengomunikasikannya kepada teman yang lain. 

 Halpern (2013) juga mengungkap bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

dapat ditingkatkan melalui kegiatan pemecahan masalah. Hal tersebut juga 

didukung oleh hasil penelitian Magsino (2014) bahwa PBL dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir tingkat tinggi, berupa kemampuan berfikir kritis terutama pada 

kemampuan analysis, sintesis dan evaluasi. Di samping itu, Paul & Nosich (Inch, et 

al., 2006) mengemukakan bahwa mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa diperlukan pada zaman sekarang ini karena seseorang yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis dapat terhindar dalam membuat keputusan atau 

pemecahan masalah yang keliru.  

 Mengacu pada kajian tersebut dapat diketahui bahwa  PBL merupakan 

model pembelajaran yang cukup penting diterapkan dalam suatu pembelajaran 
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karena potensial untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Berdasarkan hasil komunikasi personal dengan 2 Guru yang mengajar di SMA 

Negeri dan 2 Guru yang mengajar di SMA Swasta di Kota Bandung diperoleh 

informasi bahwa mereka jarang menerapkan PBL dalam melangsungkan 

pembelajaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, yaitu:  (1) 

kecenderungan guru untuk mengikuti pola pembelajaran yang sebelumnya sudah 

diterapkan di sekolah, yakni mengutamakan ketercapaian penyampaian materi 

(konten), sehingga mereka lebih nyaman melaksanakan pembelajaran secara 

teacher centered, (2) Guru menganggap bahwa siswa tidak terbiasa dengan 

penerapan PBL sehingga siswa cenderung mengalami kesulitan untuk menerima 

pola pembelajaran baru, dan lebih antusias untuk menyimak penjelasan langsung 

dari guru, (3) secara teoritis guru mengetahui tentang PBL, tetapi mengalami 

kesulitan dalam mengorganisasikan pembelajaran mengikuti sintaks dalam PBL, 

dan (4) penerapan PBL dianggap sulit untuk bisa membelajarkan keseluruhan 

materi yang ingin disampaikan karena pelaksanaannya membutuhkan waktu yang 

lebih lama. 

 Data tersebut ditunjang oleh apa yang dikemukakan oleh Eng (2000) yakni 

kendala yang mungkin dihadapi oleh guru dalam penerapan PBL adalah terkait 

dengan organisasi atau skenario PBL, kurangnya pengalaman pendidik dalam 

mengorganisasi kelas yang dinamis, ketidakmampuan siswa untuk bekerja dalam 

kelompok, dan juga ketidakjelasan arah dan tujuan proses PBL. Dalam rangka 

memperjelas arah dan tujuan dalam proses pembelajaran, Novak & Gowin (2006) 
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menawarkan penggunaan Diagram Vee, terutama untuk merancang pembelajaran 

berbasis praktikum.  

 Diagram Vee merupakan suatu diagram berbentuk ‘V’ yang memuat empat 

komponen utama, yaitu, focus question, object dan event, sisi konseptual dan sisi 

metodologis (Novak & Gowin, 2006). Sisi konseptual berupa sejumlah konsep, 

prinsip, teori, filosofi dan world view), sedangkan sisi metodologis berupa kegiatan 

record, transformasi dan interpretasi. Implementasi diagram Vee dengan segenap 

komponen yang ada di dalamnya akan membentuk suatu pola tertentu yang 

menurut Purtadi (2007) potensial untuk bisa diterapkan dalam Pembelajaran 

Berbasis Masalah. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kemiripan antara 

langkah dalam pembuatan diagram Vee dengan sintaks dalam PBL.  

 Diagram Vee dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan metodologis 

peserta didik dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan bernalar secara 

kritis (Afamasaga & Fuata’i, 2009). Di samping itu diagram Vee juga dapat 

digunakan sebagai perangkat untuk mengembangkan kemampuan metakognisi 

siswa (Novak & Gowin, 2006). Metakognisi penting untuk dikembangkan karena 

dianggap sebagai penentu dalam keberhasilan akademik seseorang (Danial, 2010). 

 Memnun & Akkaya (2009) menjelaskan bahwa kemampuan metakognisi 

seseorang merupakan faktor penting untuk membangun kepercayaan diri dan 

berpikir kritis. Siswa yang memiliki perkembangan metakognisi yang baik akan 

lebih mampu dalam memecahkan masalah (Dawson, 2008). Bersesuaian dengan 

pendapat Countinho (2007) bahwa seseorang dengan kemampuan metakognisi yang 
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baik dapat membuat rencana belajar dan menggunakan strategi yang tepat untuk 

memecahkan permasalahan. 

 Permasalahan yang dapat diangkat dalam pembelajaran biologi dapat 

berkaitan dengan lingkungan, sistem tubuh, ataupun berkaitan konteks lainnya. 

Materi sistem respirasi merupakan salah satu materi kelas XI yang diajarkan di 

semester II. Mengacu pada Kompetensi Dasar (KD) 3.8 dan 4.8,  Kompetensi Dasar 

yang diharapkan diperoleh siswa melalui pembelajaran tentang sistem respirasi 

adalah dapat menganalis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada 

sistem respirasi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat 

menjelaskan proses pernapasan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada 

sistem respirasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan 

simulasi, serta menyajikan hasil analisis tersebut melalui berbagai bentuk media 

presentasi. 

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan di salah satu SMA Negeri di kota 

Bandung, melalui observasi, diperoleh temuan bahwa pembelajaran mengenai 

materi sistem respirasi dilakukan secara konvensional yang dikombinasikan dengan 

kegiatan diskusi, penugasan, dan praktikum dengan model ekspositori. Materi 

sistem respirasi yang disampaikan oleh guru terkait dengan (1) organ respirasi, (2) 

jenis respirasi, (3) pengangkutan gas respirasi, (4) mekanisme pernapasan, (5) jenis 

udara pernapasan dan (6) gangguan klinik. Dalam proses pembelajaran guru 

menyampaikan materi tersebut secara berurutan dan terstruktur, tetapi tidak 

mengaitkan konsep-konsep tersebut satu sama lain. Dari keenam materi tersebut, 

materi mengenai gangguan klinik sistem respirasi diberikan oleh guru melalui 
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metode penugasan dan kurang dieksplorasi lebih mendalam, padahal materi 

tersebut potensial untuk diangkat sebagai permasalahan melalui Pembelajaran 

Berbasis Masalah.  

 Penerapan diagram Vee dalam Pembelajaran Berbasis Masalah diharapkan 

dapat membantu guru dalam mengorganisasikan proses pembelajaran, dan 

mengarahkan siswa untuk mengembangkan ide kreatif, berpikir kritis, serta melatih 

kemampuan metakognisinya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Diagram Vee dalam Pembelajaran 

Berbasis Masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan metakognisi 

siswa dalam pembelajaran sistem respirasi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengaruh penerapan Diagram Vee 

dalam Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap peningkatan kemampuan 

berpikir kritis dan metakognisi siswa SMA kelas XI pada materi sistem 

respirasi? 

Rumusan masalah di atas dijabarkan dalam beberapa pertanyaan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas 

eksperimen melalui penerapan Diagram Vee dalam Pembelajaran Berbasis 

Masalah dan kelas kontrol yang tidak menerapkan Diagram Vee dalam 

Pembelajaran Berbasis Masalah?  
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b. Bagaimanakah peningkatan kemampuan metakognisi siswa pada kelas 

eksperimen melalui penerapan Diagram Vee dalam Pembelajaran Berbasis 

Masalah dan kelas kontrol yang tidak menerapkan Diagram Vee dalam 

Pembelajaran Berbasis Masalah?  

c.  Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap kegiatan Pembelajaran Berbasis 

Masalah pada materi sistem respirasi? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, peneliti membatasi ruang lingkup 

permasalahan yang diteliti pada hal-hal sebagai berikut: 

a. Pembelajaran pada kelas eksperimen adalah menerapkan pola Diagram 

Vee (Novak & Gowin, 2006) dalam pembelajaran dengan memodifikasi 

sintaks pembelajaran PBL, dimulai dari sintaks kesatu sampai dengan 

sintaks keempat.  

b. Pembelajaran pada kelas kontrol adalah Pembelajaran Berbasis Masalah 

tanpa Diagram Vee yang mengacu pada sintaks pembelajaran Arends 

(2007), yang terdiri atas orientasi peserta didik pada masalah, 

mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan, 

menyajika hasil karya dan menganalisis serta mengevaluasi proses 

pemecahan masalah.  

c. Kemampuan berpikir kritis diukur berdasarkan indikator/elemen berpikir 

kritis yang dikemukakan oleh Ennis (1996), yang terdiri atas: melakukan 

klarifikasi dasar (elementary clarification), membangun keterampilan 
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dasar (basic support), membuat kesimpulan (inference), melakukan 

klarifikasi lanjut (advance clarification), serta menggunakan taktik dan 

strategi (tactic and strategy).  

d. Kemampuan metakognisi mengukur dua komponen metakognisi yang 

dikemukakan oleh Schraw & Dennison (1994) yang meliputi komponen 

pengetahuan tentang kognisi berupa pengetahuan deklaratif, pengetahuan 

prosedural dan pengetahuan kondisional, serta komponen pengaturan 

kognisi berupa perencanaan, strategi pengaturan informasi, monitoring 

komperhensif, memperbaiki kesalahan dan evaluasi. 

e. Materi sistem respirasi yang disampaikan berkaitan dengan pengaruh asap 

terhadap struktur organ dan proses respirasi serta gangguan klinik yang 

mungkin timbul. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan 

diagram Vee dalam Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap peningkatan 

kemampuan berpikir kritis dan metakognisi siswa pada materi sistem respirasi, 

dan mengungkap tanggapan siswa terhadap Pembelajaran Berbasis Masalah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi sebagai salah satu alternatif dalam upaya perbaikan pembelajaran, 

antara lain: 
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a. Bahan pertimbangan bagi guru dalam mengembangkan Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan menerapkan  pola Diagram Vee dalam sintaks 

pembelajarannya.  

b. Memberi gambaran mengenai sintaks PBL yang telah dimodifikasi dengan 

Diagram Vee 

c. Memberi kontribusi kepada sekolah atau lembaga pendidikan berupa 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan Diagram Vee dalam 

Pembelajaran Berbasis Masalah sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan metakognisi siswa. 

 

 


