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ABSTRAK — Tujuan penelitian ini adalah
untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan
pemecahan masalah dalam memahami teks
berbahasa Arab dengan menerapkan model
PBL, yang pada akhirnya dapat meningkatkan
proses dan hasil belajar mata pelajaran Bahasa
Arab Kelas IX MTs Pon Pes Al Iman Muntilan.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan
Kelas (PTK). Penelitian ini menggunakan
metode penelitian tindakan model Stephen
Kemmis dan MC. Tanggart dengan empat
tahapan
yaitu:
(1)
perencanaan,
(2)
pelaksanaan/tindakan (3) observasi (4) refleksi.
Subyek penelitian adalah siswa IX MTs Pon Pes
Al Iman Muntilan yang berjumlah 25 siswa.
Penelitian dilakukan dengan 2 Siklus. Tiap
siklus 3 kali pertemuan dengan lama setiap
pertemuan 3 jam pelajaran. Adapun alokasi
waktu tiap jam pelajaran adalah 40 menit. Data
dikumpulkan
melalui
worksheet,
rubrik
presentasi, assesmen investigasi dan tes hasil
belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan model PBL dapat meningkatkan
proses dan hasil belajar mata pelajaran Bahasa
Arab Kelas IX MTs Pon Pes Al Iman Muntilan
yang
ditunjukkan
dengan
terbentuknya
keterampilan siswa untuk berpikir kritis dan
pemecahan masalah dalam memahami teks
berbahasa Arab.
Kata Kunci: Berpikir
Masalah, Bahasa Arab

Kritis,

Pemecahan

I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Proses pembelajaran selama ini masih
didominasi oleh guru sehingga belum memberikan
kesempatan bagi siswa untuk berkembang secara
mandiri melalui penemuan dan proses berpikir.
Cara guru mengajar yang hanya satu arah (teacher
centered) menyebabkan penumpukan informasi
atau konsep saja yang kurang bermanfaat bagi
siswa. Guru selalu menuntut siswa untuk belajar,
tetapi tidak mengajarkan bagaimana siswa
seharusnya belajar dan menyelesaikan masalah.
Mulai dari berlakunya Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan
(KTSP)
–dilanjutkan
dengan
Kurikulum Tahun Dua Ribu Tiga Belas
(Kurtilas/K13)– menuntut perubahan paradigma
pembelajaran, salah satunya adalah pembelajaran
yang berpusat pada guru beralih pada siswa
(student centered). Menurut Trianto (Setyorini,
2011: 52), pembelajaran dalam konteks KTSP –
selanjutnya K13 – berbasis kompetensi
menghendaki pembelajar tidak hanya mempelajari
tentang konsep, teori dan fakta tetapi juga aplikasi
dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran
tidak hanya tersusun atas hal-hal sederhana yang
bersifat hafalan dan pemahaman, tetapi juga
tersusun atas materi kompleks yang memerlukan
analisis, aplikasi dan sintesis.
Keterampilan berpikir tinggi khususnya
berpikir kritis sangat penting diajarkan di sekolah
karena keterampilan ini sangat diperlukan oleh
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siswa untuk sukses dalam kehidupannya. Selama
menjalani proses kehidupannya dari mulai lahir
sampai akhir hayatnya, manusia tidak akan
terlepas dari masalah. Masalah ini akan menjadi
tantangan dalam hidupnya. Dan untuk mencapai
tujuan
hidupnya
manusia
harus
dapat
menyelesaikan tantangan hidupnya. Dengan
demikian, pembelajaran harus diarahkan agar
siswa mampu mengatasi setiap tantangan dalam
kehidupan yang cepat berubah, melalui
kompetensi berpikir analitis yang harus
dimilikinya. Kronberg Ghriffin menjelaskan, ada
beberapa pembelajaran yang dapat diterapkan
untuk melatih keterampilan berpikir kritis, antara
lain: analisis masalah, pemecahan masalah, atau
belajar berbasis masalah. Salah satunya adalah
model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
atau pembelajaran berbasis masalah. Strategi
pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu
model pembelajaran berbasis masalah dunia
nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk
belajar (Hamruni, 2012: 148).
Mata pelajaran Bahasa Arab merupakan
mata pelajaran yang isinya mencangkup
keterampilan membaca, menyimak, berbicara dan
menulis. Kenyataan yang ada dilapangan, mata
pelajaran bahasa Arab dewasa ini mutunya masih
sangat rendah karena belum mencapai target
yang diinginkan secara maksimal dan memadai.
Hal ini disebabkan oleh kesulitan siswa dalam
mempelajari sesuatu yang baru dan asing, selain
itu metode yang digunakan guru dalam proses
belajar mengajar masih terpaku pada buku-buku
pelajaran.
Untuk meningkatkan mutu pelajaran
bahasa Arab, banyak faktor yang harus
dipertimbangkan, diantaranya yaitu dalam hal
melatih siswa agar memiliki keterampilan berpikir
kritis dan pemecahan masalah dalam memahami
teks berbahasa Arab. Sedangkan metode yang
digunakan di sekolah dirasakan masih kurang
menciptakan suasana kondusif bagi siswa untuk
dapat mempelajari sesuatu yang baru dan asing.
Hal ini menyebabkan siswa secara mentalitas
menganggap bahwa Bahasa Arab sebagai
pelajaran yang sukar sehingga siswa kurang
bergairah dalam belajar, serta tidak mampu
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berpikir kritis dan memecahkan masalah karena
metode belajar yang hanya terfokus pada buku
pelajaran. Bahkan banyak siswa yang belum
menyadari secara utuh manfaat dari mempelajari
Bahasa Arab dan merasa tidak membutuhkannya
kelak di dunia kerja. Padahal fungsi Bahasa Arab
tentu amatlah penting mengingat bahwa dua
sumber pokok hukum agama Islam yaitu Alquran dan hadits adalah berbahasa Arab.
Disamping juga perannya sebagai bahasa resmi
dari berbagai ritual ibadah dan untuk memahami
teks-teks hukum agama Islam yang sebagian besar
menggunakan Bahasa Arab.
Disamping itu akhir-akhir ini banyak
tulisan berbahasa Arab yang bertujuan
memutarbalikkan
atau
menyelewengkan
pemahaman agama Islam yang sebenarnya. Bagi
orang awam mungkin hal itu tidak disadari,
namun ini dapat berakibat fatal bagi pemahaman
aqidah dan syari‟ah kaum muslimin. Maka
pembelajaran Bahasa Arab harus diupayakan agar
membekali pemahaman yang lengkap untuk
menghadapi
penyelewengan-penyelewengan
tersebut sehingga dapat membedakan mana
kalimat yang benar dan salah. Dan harapan ke
depan para siswa dan lulusan yang mempelajari
Bahasa
Arab
dapat
meluruskan
dan
menyampaikan pemahaman yang benar kepada
umat.
Untuk itu perlu diterapkan suatu metode
alternatif guna melatih keterampilan berpikir
kritis dan pemecahan masalah sejak dini bagi para
siswa yang mempelajari Bahasa Arab. Sehingga
mendorong siswa untuk mengembangkan potensi
tersebut. Salah satu alternatif yang bisa digunakan
adalah dengan menggunakan metode PBL..
B. Rumusan Masalah
Permasalahan
dalam
penelitian
ini
dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah
Penggunaan model Problem Based Learning (PBL)
efektif untuk melatih keterampilan berpikir kritis
dan pemecahan masalah dalam memahami teks
berbahasa Arab melalui model Problem Based
Learning (PBL) bagi siswa kelas IX MTs Pon Pes
Al Iman Muntilan?”

Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7
Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah „Aisyiyah (APPPTMA)

ISBN 978-602-50710-5-8

Jakarta, 23 – 25 Maret 2018

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan:
1. Untuk mengetahui partisipasi dan aktivitas
siswa dalam kegiatan keterampilan berpikir
kritis dan pemecahan masalah dalam
memahami teks berbahasa Arab melalui
model Problem Based Learning (PBL).
2. Untuk mengetahui motivasi dan minat siswa
dalam keterampilan berpikir kritis dan
pemecahan masalah dalam memahami teks
berbahasa Arab melalui model Problem Based
Learning (PBL).
3. Untuk mengetahui adanya peningkatan hasil
belajar pada keterampilan berpikir kritis dan
pemecahan masalah dalam memahami teks
berbahasa Arab melalui model Problem Based
Learning (PBL).
4. Untuk mengetahui efektivitas model Problem
Based Learning (PBL) dalam melatih
keterampilan berpikir kritis dan pemecahan
masalah untuk memahami teks berbahasa
Arab.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) ini antara lain:
1. Bagi Guru
a. Meningkatkan
pengetahuan
tentang
keterampilan siswa dalam berpikir kritis
dan pemecahan masalah untuk memahami
teks berbahasa Arab.
b. Memberikan masukan yang bermanfaat
tentang model pembelajaran yang dapat
melatih keterampilan siswa dalam berpikir
kritis dan pemecahan masalah untuk
memahami teks berbahasa Arab.
c. Menemukan model pembelajaran yang
tepat, efektif, tidak konvensional, tetapi
bersifat variatif dan fun learning bagi
siswa.
2. Bagi siswa
a. Menumbuhkan motivasi siswa untuk
memiliki keterampilan berpikir kritis dan
pemecahan masalah dalam memahami
teks berbahasa Arab.
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b. Melatih siswa memiliki keterampilan
berpikir kritis dan pemecahan masalah
dalam memahami teks berbahasa Arab.
c. Siswa dapat memperoleh cara berlatih
keterampilan
berpikir
kritis
dan
pemecahan masalah dalam memahami
teks berbahasa Arab yang lebih efektif,
menarik, dan menyenangkan.
3. Bagi peneliti
Menambah pengetahuan dan pengalaman
dalam pembelajaran untuk melatih siswa
memiliki keterampilan berpikir kritis dan
pemecahan masalah dalam memahami teks
berbahasa Arab.
E. Kajian Pustaka
Amir (2009: 12) menyebutkan, bahwa
metode pembelajaran PBL mempersiapkan siswa
untuk berpikir kritis dan analitis, untuk mencari
serta menggunakan sumber pembelajaran yang
sesuai. Dalam metode ini, sebelum pelajaran
dimulai siswa diberikan masalah-masalah. Masalah
yang disajikan adalah masalah yang memiliki
konteks dengan dunia nyata, semakin dekat
dengan dunia nyata, maka akan semakin baik
pengaruhnya pada peningkatan kecakapan siswa.
Dari masalah yang diberikan ini siswa kemudian
bekerjasama
dalam
kelompok,
mencoba
memecahkan masalah dengan keterampilan yang
dimiliki, dan sekaligus mencari informasiinformasi baru yang relevan. Disini peran guru
adalah sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa
dalam mencari dan menemukan solusi dan
sekaligus menentukan kriteria pencapaian proses
pembelajarannya. Menurut Nasution (Setyorini,
2011: 53), proses utama dalam PBL terletak pada
diri siswa. Variabel dari luar hanya intruksi yang
membantu atau membimbing siswa dalam
menyelesaikan masalah. Hasil belajar yang
diperoleh
sukar
dilupakan
dan
dapat
dimanfaatkan pada berbagai situasi yang termasuk
dalam
kategori
tertentu.
Keterampilan
memecahkan masalah merupakan hasil belajar
yang sangat penting dan harus dikuasai oleh siswa
disamping hasil belajar pada aspek kognitif.
Selanjutnya Setyorini (2011: 54-55)
merangkum
pendapat
beberapa
tokoh
pendidikan tentang pembelajaran PBL. Yang
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pertama yaitu: a) Sudarman (2007), yang
menjelaskan bahwa PBL adalah suatu pendekatan
pembelajaran yang menggunakan masalah dunia
nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar
tentang berpikir kritis dan ketrampilan
pemecahan masalah, serta untuk memperoleh
pengetahuan dan konsep yang esensial dari
materi kuliah atau materi pelajaran; b) MoralesMann dan Kaitell dalam Yuan (2008), bahwa
manfaat penggunaan PBL dapat meningkatkan
pembelajaran
otonomi,
berpikir
kritis,
pemecahan masalah dan keahlian dalam
berkomunikasi.
Model
pembelajaran
ini
merupakan salah satu pendekatan yang
menantang siswa untuk mencari solusi suatu
masalah dari dunia nyata yang dapat diselesaikan
secara berkelompok. PBL mengarahkan siswa
untuk
belajar
mandiri
sehingga
dapat
mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan
dapat menganalisis masalah yang ada didunia
nyata; c) Curry dalam Sungur (2006),
mengatakan
bahwa
model
PBL
dapat
menimbulkan keterampilan berpikir kritis dan
pengetahuan baru yang berguna untuk jangka
panjang. Proses pembelajaran PBL ditandai
dengan adanya masalah (dapat dimunculkan oleh
siswa
maupun
guru),
kemudian
siswa
memperdalam pengetahuannya tentang apa yang
diketahui dan bagaimana untuk memecahkan
masalah secara berkelompok agar saling
membantu sehingga mampu berkolaborasi dalam
memecahkan masalah. Melalui PBL dengan
anggota
kelompok
yang
heterogen
memungkinkan siswa untuk saling bertukar
pikiran, bekerjasama untuk memecahkan masalah
yang pada akhirnya dapat meningkatkan
keterampilan berpikir kritis.
Menurut Hamruni (2012: 148-149), dalam
penerapan PBL guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk menetapkan topik masalah
walaupun sebenarnya guru sudah mempersiapkan
apa yang harus dibahas. Proses pembelajaran
diarahkan agar siswa menyelesaikan masalah
secara sistematis dan logis. Dilihat dari aspek
psikologi belajar, strategi ini berdasarkan kepada
psikologi kognitif yang berangkat dari asumsi
bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah
laku berkat adanya pengalaman. Belajar bukan
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semata proses menghafal sejumlah fakta, tetapi
suatu proses interaksi secara sadar antara
individu dengan lingkungannya. Melalui proses ini
siswa akan berkembang secara utuh. Artinya
perkembangannya tidak hanya pada aspek
kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor
melalui penghayatan secara internal akan
problema yang dihadapi.
Landasan
teori
PBL
adalah
kolaborativisme,
suatu
perspektif
yang
berpendapat bahwa siswa akan menyusun
pengetahuan dengan cara membangun penalaran
dari semua pengetahuan yang sudah dimilikinya
dan dari semua yang diperoleh sebagai hasil
kegiatan berinteraksi dengan sesama individu.
PBL memiliki gagasan bahwa tujuan pembelajan
dapat dicapai jika kegiatan pendidikan dipusatkan
pada permasalahan yang otentik, relevan, dan
dipresentasikan dalam suatu konteks. Pengalaman
tersebut sangat penting sebagaimana dinyatakan
dalam model pembelajaran Kolb (Hamruni, 2012:
150), yang menekankan bahwa pembelajaran
akan efektif bila dimulai dengan pengalaman
kongkret.
Aspek penting dalam PBL adalah bahwa
pembelajaran dimulai dengan permasalahan.
Dengan membuat permasalahan sebagai tumpuan
pembelajaran, para siswa didorong untuk mencari
informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan
permasalahan. Salah satu keuntungan PBL adalah
siswa
didorong
utnuk
mengeksplorasi
pengetahuannya
dan
selanjutnya
dapat
mengembangkan keterampilan pembelajaran
tersebut untuk ditrasfer ke sejumlah topik
pembelajaran yang lain. Oleh karena itu
perancangan permasalahan perlu dilakukan
dengan sangat hati-hati untuk meyakinkan bahwa
tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ada tiga ciri
utama dari PBL. Pertama, PBL merupakan
rangakaian aktivitas yang harus dilakukan siswa
karena bertujuan agar siswa aktif bepikir,
berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan
akhirnya
menyimpulkan.
Kedua,
aktivitas
pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan
masalah. Ketiga,pemecahan masalah dilakukan
dengan menggunakan pendekatan berpikir ilmiah
(Hamruni,
2012:
151).
Untuk
mengimplementasikan PBL, guru perlu memilih
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bahan pelajaran yang memiliki permasalahan yang
dapat dipecahkan. Bisa diambil dari buku teks atau
sumber lain seperti peristiwa yang terjadi di
lingkungan sekitar, misalnya keluarga atau
masyarakat.
Menurut Amir (2009: 22), karakteristik
yang tercakup dalam proses PBL: 1) masalah
digunakan sebagai awal pembelajaran; 2) masalah
yang digunakan merupakan masalah dunia nyata
yang disajikan secara mengambang (ill-instructured);
3) masalah menuntut perspektif majemuk; 4)
masalah membuat pemelajar tertantang; 5) sangat
mengutamakan belajar mandiri; 6) memanfaatkan
sumber pengetahuan yang bervariasi; 7)
pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan
kooperatif.
Selanjutnya
Amir
(2009:
24-25)
menyebutkan 7 langkah proses atau sintaks
pembelajaran model PBL, yaitu: 1) mengklarifikasi
istilah dan konsep yang belum jelas; 2)
merumuskan masalah; 3) menganalisis masalah;
4) menata gagasan dan secara sistematis
menganalisis dengan dalam; 5) memformulasikan
tujuan pembelajaran; 6) mencari informasi
tambahan dari sumber lain; dan
7) mensintesa
serta menguji informasi baru serta membuat
laporan.
Sanjaya (2009: 220-221) menyebutkan
keunggulan PBL, antara lain: 1) PBL merupakan
teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami
pelajaran; 2) PBL dapat menantang keterampilan
siswa serta memberikan kepuasan untuk
menemukan pengetahuan baru bagi siswa; 3) PBL
dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran;
4) melalui PBL bisa memperlihatkan kepada siswa
setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan
cara berpikir, dan sesuatu yang harus dimengerti
oleh siswa, bukan hanya sekadar belajar dari guru
atau buku-buku saja; 5) PBL dianggap lebih
menyenangkan dan disukai siswa; 6) PBL dapat
mengembangkan keterampilan berpikir kritis; 7)
PBL dapat memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka
miliki dalam dunia nyata; 8) PBL dapat
mengembangkan minat siswa untuk belajar secara
terus-menerus sekalipun belajar pada pendidikan
formal telah berakhir.
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Sedangkan
kelemahan
model
PBL
menurut Sanjaya (2009: 221), antara lain: 1)
ketika siswa tidak memiliki minat atau tidak
mempunyai kepercayaan diri akan berpikir bahwa
masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan,
maka mereka akan merasa enggan untuk
mencoba; 2) keberhasilan model pembelajaran
melalui PBL membutuhkan cukup waktu untuk
persiapan;
3) tanpa pemahaman mengapa
mereka berusaha untuk memecahkan masalah
yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan
belajar apa yang ingin mereka pelajari.
II.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian
Penelitian tindakan ini dilaksanakan pada
kelas IX MTs Pon Pes Al Iman Muntilan yang
berjumlah 25 siswa. Penelitian dilaksanakan di
bulan Oktober pada
semester I Tahun
Pelajaran 2017/2018 dalam 2 siklus yang masingmasing 3 kali pertemuan. Dan lama tiap
pertemuan 3 jam pelajaran dengan alokasi waktu
perjam pelajaran 40 menit. Sebelum PTK
dilaksanakan dibuat berbagai instrumen yang akan
digunakan dan jadwal perlakuan tindakan, sebagai
berikut:
No
1

Pertemu
an
Siklus I

2

Siklus II

Kegiatan

Tujuan

Menganalisa tanda
baca yang salah
pada teks
berbahasa Arab
dan merevisinya
Memberi tanda
baca pada teks
berbahasa Arab

Melatih
kemampuan
berpikir kritis
Melatih
kemampuan
memecahkan
masalah

B. Sumber Data
PBL dalam penelitian ini dilakukan secara
berkelompok. Pengukuran kemampuan berpikir
kritis dan pemecahan masalah diambil dari
worksheet dan tes hasil belajar serta
menggunakan rubrik untuk menilai presentasi
dan assesmen investigasi. Selain itu juga
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menggunakan soal tes essay yang dibuat dengan
mengacu pada indikator berpikir kritis dan
pemecahan masalah. Indikator berpikir kritis
pada soal tes adalah menyajikan pernyataan
secara lisan dan tertulis, mengajukan dugaan,
melakukan investigasi, menarik kesimpulan,
menyusun bukti, serta memberikan alasan
terhadap kebenaran solusi. Indikator kemampuan
pemecahan masalah pada soal tes adalah
menunjukkan
pemahaman
masalah,
mengorganisasi data dan memilih informasi yang
relevan dalam pemecahan masalah, menyajikan
masalah, memilih pendekatan dan metode
pemecahan masalah secara tepat, serta
mengembangkan strategi pemecahan masalah.
C. Tehnik Pengumpulan data
Rancangan prosedur PTK (Penelitian
Tindakan Kelas) yang dilaksanakan dalam
penelitian ini adalah metode spiral atau siklus dari
Stephen Kemmis dan MC. Tanggart. Dengan
ditemukannya beberapa kendala dalam proses
pembelajaran,
maka
perencanaan
dan
pelaksanaan tindakan perbaikan dilanjutkan pada
siklus berikutnya sampai target tercapai.
Indikator worksheet yang digunakan adalah
kemampuan menuliskan permasalahan dengan
bahasa sendiri, kemampuan mengembangkan
solusi terkait permasalahan, dan kemampuan
mengkaji ulang solusi. Indikator rubrik presentasi
adalah kebenaran konsep yang dijelaskan siswa,
mendiskripsikan dan menjelaskan secara detail,
kedalaman argumentasi, dan kebenaran membuat
kesimpulan. Indikator rubrik assesmen investigasi
adalah kemampuan memahami permasalahan dan
konsep pembelajaran, kemampuan menggunakan
strategi investigasi, kemampuan mengemukakan
ide dalam bentuk laporan tertulis,
dan
kebenaran membuat kesimpulan. Pedoman
penskoran worksheet dan rubrik menggunakan
kategori sebagai berikut, 4: sangat baik, 3: baik,
2: cukup, dan 1: kurang.
D. Tahapan Intervensi Tindakan
Langkah penelitian ini dilaksanakan
sebanyak 2 siklus yang meliputi 4 tahap kegiatan
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dengan menggunakan metode penelitian tindakan
model Stephen Kemmis dan MC. Tanggart, yaitu:
(1) perencanaan,
(2) pelaksanaan/tindakan, (3)
observasi, (4) refleksi (Arikunto, 2007). Keempat
tahap tersebut dilaksanakan dalam 3 pertemuan;
pertemuan pertama untuk tahap perencanaan,
pertemuan
kedua
untuk
tahap
pelaksanaan/tindakan dan observasi, adapun
pertemuan ketiga untuk tahap refleksi. Masingmasing pertemuan dilakukan dalam alokasi waktu
3 jam pelajaran dengan lama setiap jam pelajaran
adalah 40 menit. Untuk tahap perencanaan,
observasi dan refleksi dilaksanakan pada hari dan
jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Bahasa
Arab kelas IX sesuai dengan jadwal yang berlaku.
Adapun untuk tahap pelaksanaan/tindakan
dilaksanakan pada jam KBM dan di luar KBM.
1) Pertemuan I: Tahap I (Perencanaan)
Membuat rencana pembelajaran untuk
pelaksanaan tahap I. Rencana tindakan yang akan
dilaksanakan pada tahap I adalah pendalaman
teori tarkib atau struktur kalimat tentang kajian
nahwu dan shorof pada mata pelajaran Bahasa
Arab untuk Standar Kompetensi: Membaca dan
Menulis. Indikator percapaian yang dipilih adalah
mampu menganalisa tarkib atau struktur kalimat
pada teks berbahasa Arab dan memecahkan
masalah bila menemukan struktur kalimat yang
tidak sesuai. Pada tahap ini peneliti atau guru
mengadakan diskusi dengan seluruh siswa terkait
pendalaman materi tarkib sambil mengadakan
penilaian terhadap partisipasi setiap siswa melalui
lembar pengamatan terprogram.
2) Pertemuan II:
Tahap II dan III
(Pelaksanaan dan Observasi)
Para siswa telah dibagi menjadi beberapa
kelompok pada pertemuan pertama. Dan
ditugaskan untuk menyiapkan berbagai sumber
belajar yang dibutuhkan dalam kegiatan pada
pertemuan kedua. Kemudian setiap kelompok
diberikan materi berupa teks berbahasa Arab
yang terdapat banyak kesalahan tarkib-nya. Siswa
diminta melakukan pengamatan dan diskusi
dengan anggota kelompok masing-masing untuk
menganalisa dan mengkritisi tarkib yang salah dan
membuat pemecahan masalahnya yaitu berupa
ishlah atau revisi. Masing-masing kelompok
mendapat teks yang berbeda. Kegiatan

Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7
Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah „Aisyiyah (APPPTMA)

ISBN 978-602-50710-5-8

Jakarta, 23 – 25 Maret 2018

pengamatan dan diskusi dilaksanakan pada hari
dan jam KBM yang berlaku. Setelah itu setiap
kelompok ditugaskan untuk menyusun bahan
laporan sebagai bahan presentasi dan refleksi
yang akan dilaksanakan pada pertemuan ketiga.
Penyusunan laporan dilaksanakan di luar jam
KBM. Adapun bahan laporan yang harus dibuat
terdiri dari 2 dokumen, yaitu; 1) teks lengkap
hasil revisi, dan 2) daftar tarkib yang salah serta
revisinya, dilengkapi dengan penjelasan bentuk
tarkib dari perspektif nahwu dan shorof.
Penyusunan laporan untuk dokumen kedua
mengikuti sistematika yang telah diprogram. Pada
tahap ini peneliti atau guru mengadakan penilaian
observasi kelompok terkait kinerja setiap
anggota kelompok yang meliputi partisipasi dan
kontribusinya dengan menggunakan lembar
penilaian terprogram.
3) Pertemuan III: Tahap IV (Refleksi)
Tahap
dimana
setiap
kelompok
mempresentasikan dan mereflesikan hasil
pengamatan yang telah dilakukan pada pertemuan
kedua yaitu tahap pelaksanaan dan observasi.
Dan di akhir tahap ini peneliti atau guru
mengadakan evaluasi bersama seluruh siswa
berdasarkan hasil analisa dan revisi masingmasing kelompok. Kemudian mengadakan
refleksi dengan mengiventarisir semua data yang
dapat menunjukkan adanya peningkatan baik pada
proses pembelajaran maupun hasil observasi dan
diskusi tiap kelompok serta mencatat kendalakedala untuk kemudian dirumuskan menjadi
sebuah rekomendasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil olahan data worksheet
pada tabel 1 diperoleh hasil bahwa tiga kelompok
terkategori baik untuk kemampuan berpikir kritis
dan
selebihnya
masih
sedang.
Adapun
kemampuan pemecahan masalah untuk empat
kelompok terkategori baik dan satu sedang.
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Tabel 1. Skor worksheet untuk setiap kelompok
Kel.

1
2
3
4
5

Berpikir Kritis
1
2
3
3
3
3

2
2
2
4
3
3

Ratarata

3
2
2
4
4
3

2
2,3
3,7
3,3
3

Pemecahan
Masalah
1
2
3
2
3
3
2
2
3
3
4
4
2
3
4
3
3
4

Ratarata
2,7
2,3
3,7
3
3,3

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis
diperoleh bahwa kemampuan berpikir kritis dan
pemecahan masalah dengan menggunakan PBL
lebih baik daripada pembelajaran biasa yaitu data
tabel 2.
Tabel 2. Hasil pencapaian kemampuan berpikir
kritis dan pemecahan masalah
Kemampuan yang
diukur
Gain score Berpikir
kritis
Gain score
Pemecahan Masalah

thitung

ttabel

0,0712

1,96

3,1452

11,96

Dan dari data diatas dapat disimpulkan
bahwa PBL memang memfasilitasi kemampuan
berpikir kritis siswa, akan tetapi lebih banyak
memberikan sarana untuk melatih kemampuan
pemecahan masalah.
Sesuai teori yang
menyatakan
bahwa
”pembelajaran
yang
menggunakan model PBL mempunyai dua tahap
inti, yaitu analisis pemecahan masalah secara
kolabotarif dan belajar mandiri”. Seperti definisi
PBL yang dikemukakan oleh Ronnis (Paulina,
2001).
Pada pembelajaran dengan model PBL
proses berpikir kritis masih membutuhkan
arahan dan bimbingan guru. Sebenarnya siswa
sudah terbiasa bekerja secara kelompok, namun
mereka belum terbiasa berpikir kritis terhadap
sesuatu terlebih memecahkan masalah secara
cepat. Selain itu tidak lengkapnya jumlah siswa
pada pertemuan siklus pertama ini, cukup
mempengaruhi
kinerja
kelompok
karena
kebetulan siswa yang tidak hadir termasuk siswa
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yang memiliki prestasi akademik yang baik.
Sehingga kelompok yang bersangkutan tidak
dapat memaksimalkan kinerjanya. Jadi dapat
dikatakan bahwa hal-hal di ataslah yang
merupakan penyebab hasil belajar untuk
kemampuan berpikir kritis siswa dengan model
pembelajaran PBL tidak lebih baik.
Proses pembelajaran dengan PBL sesuai
dengan 7 langkah yang telah dijelaskan oleh Amir
(2009: 24-25), yaitu: Tahap 1, siswa berdiskusi di
dalam
kelompoknya
untuk
menentukan
permasalahan yang ada pada worksheet; Tahap 2,
siswa menuliskan permasalahan dengan bahasa
sendiri; Tahap 3, siswa mengidentifikasi informasi
dengan melakukan percobaan atau membaca
literatur yang relevan dengan masalah; Tahap 4,
siswa mencari informasi tambahan mengenai
pembelajaran pada hari itu melalui berbagai
sumber; Tahap 5, siswa mengembangkan solusi
yang mungkin dari masalah melalui kegiatan
penemuan secara berkelompok serta merujuk
pada bacaan yang terkait dengan penyelesaian
masalah; Tahap 6, masing-masing kelompok
mengkaji ulang solusi yang diperoleh dan
membuat laporan pemecahan masalahnya; dan
Tahap 7, guru meminta kelompok untuk
menyajikan laporannya ke depan kelas.
Kelompok lain boleh memberikan pendapat.
Setiap pembelajaran dengan PBL selalu diawali
dengan
permasalahan.
Tahapan
proses
pemecahan masalah digunakan sebagai kerangka
atau panduan dalam proses pembelajaran PBL.
Pada PBL, siswa terlatih untuk memecahkan
masalah. Sesuai teori ”latihan memegang peranan
penting, lebih banyak latihan dan ulangan maka
akan lebih lama pengalaman dan pengetahuan itu
tinggal dalam kesadaran dan ingatan seseorang”
(Hamalik, 1995). Pada PBL siswa memecahkan
masalah dengan melakukan percobaan dan
invesitigasi melalui bacaan. Hal ini sejalan dengan
impelementasi empat pilar pendidikan UNESCO
dalam pembelajaran yaitu learning to know (fakta,
skills, konsep, dan prinsip), learning to do (doing),
learning to be (enjoy), dan learning to live together
(cooperative learning)” (Depdiknas, 2007).
Pada pembelajaran biasa guru menyajikan
permasalahan dalam bentuk contoh soal dan cara
untuk menyelesaikan masalah dijelaskan oleh
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guru kemudian masalah lain disajikan kembali
dalam bentuk latihan. Siswa terkendala untuk
menyelesaikan masalah jika yang ditanya berbeda
dengan contoh soal. Pembelajaran biasa menurut
Depdiknas
(2007)
mempunyai
ciri-ciri
pembelajaran tidak memperhatikan pengalaman
siswa, pembelajaran abstrak dan teoritis serta
penilaiannya hanya ditentukan oleh tes bukan
pada
penilaian
proses
belajar.
Dalam
pembelajaran yang mengakomodir pemecahan
masalah,
siswa
dilatih
untuk
berpikir
divergen/kreatif dalam usaha mencetuskan
sebanyak mungkin gagasan terhadap suatu
masalah. Selain itu siswa dilatih untuk berpikir
secara konvergen dengan menggunakan penalaran
logis-kritis dalam mempertimbangkan atau
merumuskan jawaban yang paling tepat. Sehingga
dengan berkembangnya kemampuan pemecahan
masalah siswa diharapkan dapat membangun
pengetahuan baru, memecahkan masalah dalam
berbagai konteks dengan menerapkan berbagai
strategi yang cocok serta mampu merefleksi
proses-proses yang telah dilakukan dalam
memecahkan masalah. Jadi dapat dikatakan
bahwa hal-hal di ataslah yang merupakan
penyebab tercapainya hasil belajar siswa yang
lebih baik untuk pemecahan masalah dengan
model PBL.

IV.

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Model Problem Based Learning yang
diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Arab pada
siswa kelas IX MTs Pondok Pesantren Al Iman
Muntilan lebih efektif untuk melatih kemampuan
pemecahan masalah dan belum maksimal untuk
melatih kemampuan berpikir kritis. Hal ini
terkendala karena tidak lengkapnya jumlah siswa
pada kegiatan berpikir kritis yang dilaksanakan
pada siklus pertama. Instrumen penilaian selama
pembelajaran seperti worksheet dan rubrik, selain
untuk mengukur kinerja kelompok agar dapat
juga mengukur kemampuan siswa secara individu.
Soal tes untuk mengukur kemampuan berpikir
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kritis dan pemecahan masalah dapat diperbanyak
item soalnya agar dapat lebih detil mengukur
setiap indikator.
B. SARAN
1) Guru
Perlu meningkatkan kompetensi diri dengan
memperkaya wawasan tentang model-model
pembelajaran yang efektif. Sehingga dapat
membekali siswa agar memiliki life skill untuk
kehidupannya kelak, seperti berpikir kritis
dan pemecahan masalah.
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