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PENDEKATAN  PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH  

(PROBLEM BASED LEARNING) 

 

Model  Pembelajaran  Berbasis  Masalah  dikembangkan  untuk  pertama kali  oleh  

Howard  Barrows  pada  awal  tahun  70-an  dalam  pembelajaran  Ilmu Pendidikan  Medis  

di  Southern  Illionis  University  School  (Barrows, 1980). Para  siswa  mempelajari  

berbagai  kasus  yang  terjadi  pada  pasien  yang mengidap  penyakit  kemudian  mencari  

cara  atau  teknik  penyembuhan  yang harus  dilakukan.  Namun  pada  perkembangan  

selanjutnya  model  ini  meluas pada  pembelajaran  ilmu  Pengetahuan  Alam  di  perguruan  

tinggi  dan  akhirnya dikembangkan di sekolah-sekolah menengah. Model  pembelajaran  

berbasis  masalah  ini  telah  dikenal  sejak  zaman John  Dewwey.  Menurut  Dewwey  

(dalam  Sudjana  2001  :  19  )  pembelajaran berbasis  masalah  adalah  interaksi  antara  

stimulus  dengan  respons,  merupakan hubungan  antara  dua  arah  belajar  dan  lingkungan.  

Lingkungan  memberi masukan  kepada  siswa  berupa  bantuan  dan  masalah,  sedangkan  

system  saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga  yang dihadapi 

dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. 

Definisi: 

1. Pembelajaran  berbasis  masalah  merupakan  sebuah  pendekatan pembelajaran yang 

menyajikan masalah sehingga merangsang siswa untuk belajar. Dalam  kelas yang 

menerapkan pembelajaran berbasis masalah, siswa bekerja dalam tim untuk memecahkan 

masalah dunia nyata (real world) (Major, Claire.H dan Palmer, Betsy, 2001). 

2. Pembelajaran  berbasis  masalah  merupakan  suatu  metode  pembelajaran yang  

menantang  siswa  untuk  “belajar  bagaimana  belajar”,  bekerja  secara berkelompok  

untuk  mencari  solusi dari  permasalahan  dunia  nyata. Masalah  ini  digunakan  untuk  

mengikat  siswa  pada  rasa  ingin  tahu  pada pembelajaran yang dimaksud (Duch J.B, 

1995). 

3. Pembelajaran  berbasis  masalah  adalah  strategi  pembelajaran  yang merangsang  

siswa  aktif  untuk  memecahkan  permasalahan  dalam  situasi nyata (Evan Glazer, 

2001). 

Pembelajaran  berbasis masalah  merupakan  suatu  pengembangan  kurikulum  dan  

model pembelajaran.  Barbara  J.  Duch  (1995  dalam  Karim  et  al.,  2007) mengemukakan  

bahwa :  in  problem  based  learning  (PBL),  students  are presented with an interesting, 

relevant problem ”up front”. So that they can experience for them selves the process of doing 
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science  Ibrahim,  (dalam  Nurhasanah,  2007)  menyatakan  bahwa  model  PBM merupakan  

pembelajaran  yang  menyajikan  masalah,  yang  kemudian digunakan  untuk  merangsang  

berpikir  tingkat  tinggi  yang  berorientasi  pada masalah.  Masalah  diberikan  kepada  

siswa,  sebelum  siswa  mempelajari konsep  atau  materi  yang  berkenaan  dengan  masalah  

yang  harus  dipecahkan. Dengan  demikian  untuk  memecahkan  masalah  tersebut  siswa  

akan mengetahui  bahwa  mereka  membutuhkan  pengetaahuan  baru  yang  harus dipelajari  

untuk  memecahkan  masalah  yang  diberikan  (  Wood  dalam Sugalayudhana, 2005 ). 

Pembelajaran  berbasis  masalah  merupakan  pembelajaran  dengan pendekatan  

konstruktivis, karena disini guru hanya  berperan sebagai penyaji dapat meningkatkan 

pertumbuhan inkuiri  dan  intelektual  pada  peserta  didik.  Prinsip  utama  pendekatan 

masalah,  penanya,  mengadakan  dialog,  pemberi  fasilitas  penelitian, menyiapkan 

dukungan dan dorongan yang dapat meningkatkan pertumbuhan inkuiri  dan  intelektual  

pada  peserta  didik.  Prinsip  utama  pendekatan konstruktivis adalah pengetahuan tidak 

diterima secara pasif, tetapi dibangun secara aktif oleh siswa (Abbas, 2000 dalam Karim 

et.al.,2007). 

 Untuk     lebih   jelasnya,   tahapan-tahapan     model     pembelajaran     berbasis 

masalah dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tahapan-Tahapan Model PBM 

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1 

Orientasi siswa kepada masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan 

Memotivasi siswa untuk terlibat aktif 

dalam pemecahan masalah yang 

dipilih 

Fase 2 

Mengorganisasikan siswa 

Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

Fase 3 

Membimbing penyelidikan individu 

dan kelompok 

Mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah 

Fase 4 

Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

Membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan, model dan berbagi 

tugas dengan teman 

Fase 5 

Menganalisa dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Mengevaluasi hasil belajar tentang 

meteri yang telah dipelajari/meminta 

kelompok presentasi hasil kerja 
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