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Definisi PBL

Suatu pendekatan instruksional yang berpusat pada 
siswa (student-centered), menggunakan
permasalahan yang dibuat dengan hati-hati sebagai
konteks bagi siswa untuk: mendefinisikan
kebutuhan belajarnya, melakukan penyelidikan
secara mandiri, mengintegrasikan teori dan 
praktik, dan menerapkan pengetahuan serta
kemampuannya untuk mengembangkan suatu solusi
permasalahan tersebut.



Kasus yang disajikan berperan sebagai
stimulus untuk belajar



Apa itu Problem-Based Learning (PBL) dan 
apa perbedaannya dengan Problem Solving?



Problem Solving vs Problem-Based 
Learning
Keduanya berbeda namun saling berhubungan

Problem solving: mengambil suatu keputusan
berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki
sebelumnya dan reasoning

Prolem-based learning: suatu proses untuk
mendapatkan pengetahuan yang baru berdasarkan
timbulnya suatu kebutuhan untuk belajar





Problem Solving Problem-Based Learning

Strategi edukasional Berbasis disiplin tradisional Berbasis sistem terintegrasi

Karakteristik utama - Terfokus pada pembelajaran

untuk mempersiapkan siswa

sebelum menghadapi

permasalahan

- Pengajar mempersiapkan

permasalahan (dalam format 

berbasis kuliah), kemudian

siswa mencoba untuk

menyelesaikannya

menggunakan konten

kurikulum yang sudah

diajarkan sebelumnya. 

- Permasalahan disajikan

terlebih dahulu tanpa

persiapan seperti membaca

atau kuliah sebelumnya.

- Masalah berperan sebagai

stimulus bagi kebutuhan

untuk mengetahui.

- Berdaarkan pengetahuan

yang telah dimiliki oleh siswa

dan celah-celah di antara

pengetahuain tersebut, siswa

menetukan learning issues 

dengan kelompoknya. Siswa

kemudian menggunakan

berbagai sumber belajar

untuk memecahkan issues 

tersebut, lalu

mendiskusikanya bersama

kelompok.



Problem Solving Problem-Based Learning

Peran pengajar Content expert Tutor/fasilitator

Lingkungan belajar Pasif, berpusat pada pengajar Proses belajar mengajar

tergantung kepada usaha

mandiri dari kelompok kecil

siswa. Metode ini

menciptakan lingkungan

belajar mengajar yang 

berpusat pada siswa dan lebih

aktif

Siapa yang bertanggung

jawab untk mengarahkan

kegiatan belajar mengajar

Pengajar Siswa memutuskan apa yang 

harus mereka pelajari



- Beberapa kelebihan PBL dibandingkan kurikulum
tradisional yaitu relevansinya lebih tinggi dengan
praktik di dunia nyata, PBL mampu meningkatkan
penyerapan dan penerapan pengetahuan, PBL 
mendukung pembelajaran seumur hidup yang 
mandiri.

- Materi yang dibahas biasanya merupakan integrasi
antara ilmu dasar dan ilmu terapan.



• Ilmu pengetahuan didapatkan berdasarkan konteksnya
dan dibangun bersama pegetahuan yang sudah dimiliki
sebelumnya.

• Aspek-aspek ini mendukung penyimpanan pengetahuan, 
menambah ketertarikan dan motivasi untuk belajar.

• Siswa terus menjelajahi pengetahuannya, 
mengidentifikasi kebutuhan belajar pribadinya dan 
strategi yang dibutuhkan untuk menyampaikannya. 
Proses ini membantu untuk mengembangkan kemampuan
belajar seumur hidup.



Efikasi dan Kelebihan PBL

Kemampuan dan sikap dasar
yang diterapkan

- Kerja tim

- Memimpin sebuah kelompok

- Mendengarkan

- Mencatat

- Kerja sama

- Menghargai pandangan kolega

- Evaluasi kritis terhadap
literatur

- Kegiatan belajar dan 
menggunakan sumber
daya secara mendiri

- Kemampuan presentasi



Kelebihan-kelebihan PBL

• Proses belajar dan mengajar lebih
menyenangkan bagi siswa dan 
pengajar.

• Lingkungan belajar lebih menstimulasi
dan manusiawi.

• Kemampuan belajar secara mandiri
lebih berkembang dan dipertahankan.

• Mendukung pembelajaran yang lebih
mendalam dan tidak superfisial.

• Mendukung interaksi antara siswa dan 
pengajar.

• Mendukung kolaborasi dari berbagai
bagian.

• Memupuk kemampuan reasoning dan 
kemampuan memecahkan masalah.

• Mendukung penyimpanan ilmu
pengetahuan yang dapat diterapkan
pada kehidupan nyata.

• Meningkatkan motivasi belajar.



Kekurangan-kekurangan PBL

• Membutuhkan biaya yang besar, 
dengan biaya untuk memulai dan 
pemeliharaan yang tinggi.

• Membutuhkan banyak waktu dari
pengajar.

• Terasa sulit bagi siswa dan 
pengajar

• Siswa mendapatkan lebih sedikit
ilmu pengetahuan dasar.

• Bisa jadi sulit diterapkan pada 
kelas besar atau jika antusiasme
peserta rendah.



Walaupun efikasi PBL sulit untuk dievaluasi, 
antusiasme tentang dilaksanakannya PBL 
sepertinya dapat dibenarkan dan PBL akan
terus digunakan.



Letak PBL pada Kurikulum

Student-Centered (Berpusat pada Siswa)S

Problem-Based (Berbasis Masalah) P

Integrated (Terintegrasi)I

Community-Based (Berdasar pada Komunitas)C

Elective (Elektif)E

Systematic (Sistematis)S



Proses Tutorial PBL 

Proses PBL terstruktur secara ketat dan 
terdiri dari beberapa langkah

Tutorial PBL

- Biasanya terdiri dari siswa dalam jumlah
kecil )6-10 orang)

- Difasilitasi oleh satu orang tutor atau
lebih yang bertugas memandu jalannya
diskusi tanpa berkontribusi secara
langsung dalam memecahkan
permasalahan.

- Pertemuan dilaksanakan sebanyak dua kali 
dalam seminggu, masing-masing selama
dua hingga tiga jam.

- Kasus diselesaikan dalam dua atau tiga
pertemuan.

Langkah-langkah kunci dalam tutorial PBL

1. Presentasi kasus

2. Mengidentifikasi informasi-informasi
penting

3. Membuat dan mengurutkan hipotesis

4. Membuat strategi penyelidikan

5. Mendefinisikan tujuan pembelajaran

6. Melaporkan Kembali

7. Mengintegrasikan ilmu pengetahuan
yang baru didapat.



Bagaimanakah jalannya proses PBL?

Peran instruktur

- Menyusun permasalahan dari dunia nyata
yang kompleks dan terbuka seperti yang 
akan dihadapi di tempat kerja pada 
kehidupan nyata.

- Berperan sebagai fasilitator, memastikan
siswa tetap berada dalam jalur dan 
mendapatkan sumber yang tepat.

- Memunculkan pertanyaan-pertanyaan
yang dapat memperdalam hubungan
antar konsep yang dibuat oleh siswa .

- Menjaga keseimbangan antara
memberikan tuntunan secara langsung
dan mendorong siswa untuk belajar
secara mandiri.

Peran siswa

- Menyatakan masalah yang 
terdapat pada kasus, 
mengidentifikasi hal-hal yang 
harus dipelajari untuk dapat
menyelesaikan masalah dan 
menentukan di mana jawaban
tersebut dapat ditemukan.

- Berkolaborasi untuk mendapatkan
resources, membagikan temuan
yang sudah didapatkan, dan 
memunculkan pertanyaan
untukproses belajar lebih lanjut.
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