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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Efektivitas Pembelajaran  

 

Efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan 

tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran.  Menurut Nuraeni (2010), 

model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar siswa apabila 

secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 

pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelajaran (ditunjukkan dengan 

gain yang signifikan). 

 

Menurut Wicaksono (2008), kriteria keefektifan dalam suatu penelitian adalah 

Model pembelajaran di-katakan efektif meningkatkan hasil belajar siswa apabila 

secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaaan yang signifikan anta-

ra pemahaman awal sebelum pembelajaran dan pemahaman setelah pembelajaran 

(gain yang signifikan). 

 

Selain itu juga, menurut  Tim Pembina Mata Kuliah Didaktik Metodik Kurikulum 

IKIP Surabaya (Trianto, 2010) bahwa keefektifan mengajar dalam proses interaksi 

belajar yang baik adalah segala daya upaya guru untuk membantu para siswa agar 

bisa belajar dengan baik.  Untuk mengetahui kefektifan mengajar, dengan mem-

berikan tes, sebab hasil tes dapat dipakai untuk mengevaluasi berbagai aspek pro-

ses pengajaran.  



8 

 

 
 

Kriteria keefektifan menurut Wicaksono (2008) mengacu pada: 

a. Ketuntasan belajar, pembelajaran, dapat dikatakan tuntas apabila sekurang-

kurangnya 75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai = 60 dalam 

peningkatan hasil belajar. 

b. Model pembelajaran dikatakan efektif  meningkatkan hasil belajar siswa 

apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelajaran 

(gain yang signifikan). 

c. Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan minat dan 

motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih termotivasi untuk 

belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Serta siswa 

belajar dalam keadaan yang menyenangkan 

 

Jadi, efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan 

dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran.  Pembelajaran 

dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar siswa apabila secara statistik 

hasil belajar siswa menunjukan perbedaan yang signifikan antara pemahaman 

awal dengan pemahaman setelah pembelajaran. 

 

B.  Pembelajaran Konstruktivisme 

 

Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bah-

wa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diper-

luas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong.  Pengetahuan 

bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diingat. 

Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pe-
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ngalaman nyata.  Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemu-

kan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide.  Guru tidak 

akan mampu memberikan semua pengetahuan kepada siswa.  Siswa harus meng-

konstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri.  Esensi dari teori konstruk-

tivis adalah ide bahwa siswa harus menemukan dan mentransformasikan  suatu 

informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila dikehendaki, informasi itu menjadi 

milik sendiri (Trianto, 2007). 

 

Dengan dasar itu, pembelajaran harus dikemas menjadi proses ’mengkonstruksi’ 

bukan ’menerima’ pengetahuan.  Dalam proses pembelajaran, siswa membangun 

sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar dan 

mengajar.  Siswa menjadi pusat kegiatan, bukan guru.  Pengetahuan bukanlah 

suatu barang yang dapat ditransfer dari orang yang mempunyai pengetahuan 

kepada orang yang belum mempunyai pengetahu-an.  Bahkan, bila seorang guru 

bermaksud mentransfer konsep, ide, dan pengertiannya kepada siswa, pemindahan 

itu harus diinterpretasikan dan dikonstruksikan oleh siswa itu lewat 

pengalamannya (Trianto, 2007). 

 

Menurut Von Glasersfeld dalam Pannen, Mustafa, dan Sekarwinahyu (2001), agar 

siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan, maka diperlukan: 

1. Kemampuan siswa untuk mengingat dan mengungkapkan kembali penga-

laman.  Kemampuan untuk mengingat dan mengungkapkan kembali pe-

ngalaman sangat penting karena pengetahuan dibentuk berdasarkan inter-

aksi individu siswa dengan pengalaman-pengalaman tersebut. 
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2. Kemampuan siswa untuk membandingkan, dan mengambil keputusan 

mengenai persamaan dan perbedaan suatu hal.  Kemampuan membanding-

kan sangat penting agar siswa mampu menarik sifat yang lebih umum dari 

pengalaman-pengalaman khusus serta melihat kesamaan dan perbedaan-

nya untuk selanjutnya membuat klasifikasi dan mengkonstruksi pengeta-

huannya. 

3. Kemampuan siswa untuk lebih menyukai pengalaman yang satu dari yang 

lain (selective conscience).  Melalui “suka dan tidak suka” inilah muncul 

penilaian siswa terhadap pengalaman, dan menjadi landasan bagi pemben- 

tukan pengetahuannya. 

Prinsip-prinsip konstruktivisme menurut Suparno (1997), antara lain:   

1. Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif; 

2. Tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa; 

3. Mengajar adalah membantu siswa belajar; 

4. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir; 

5. Kurikulum menekankan partisipasi siswa; 

6. Guru adalah fasilitator. 

 

Secara keseluruhan pengertian atau maksud pembelajaran secara konstruktivisme 

adalah pembelajaran yang berpusat  pada siswa.  Guru hanya berperan sebagai 

penghubung yang membantu siswa mengolah pengetahuan baru, menyelesaikan 

suatu masalah dan guru berperan sebagai pembimbing pada proses pembelajaran. 

Perspektif kognitif-konstruktivis, yang menjadi landasan Pembelajaran Problem 

Solving, Perspektif ini mengatakan bahwa pelajar dengan umur berapapun terlibat 
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secara aktif dalam proses mendapatkan informasi dan mengonstruksikan penge-

tahuannya sendiri.  Pengetahuan tidak statis, tetapi berevolusi dan berubah secara 

konstan selama pelajar mengkonstruksikan pengalaman-pengalaman baru yang 

memaksa mereka untuk mendasarkan diri pada dan memodifikasi pengetahuan 

sebelumnya. 

Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang 

anak dengan kegiatan asimilasi, akomodasi dan ekuilibrasi.  Asimilasi ialah pema-

duan data baru dengan stuktur kognitif yang ada.  Akomodasi ialah penyesuaian 

stuktur kognitif terhadap situasi baru, dan equilibrasi ialah penyesuaian kembali 

yang terus dilakukan antara asimilasi dan akomodasi (Bell, 1994). 

C.  Model Pembelajaran Problem Solving 

Salah satu pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran problem solving.  Model pembelajaran problem solving ada-

lah model pembelajaran yang menuntut siswa belajar untuk memecahkan masalah 

baik secara individu maupun kelompok.  Oleh karena itu dalam pembelajaran sis-

wa harus aktif agar dapat memecahkan masalah yang diberikan oleh guru.   

Problem solving adalah suatu langkah pembelajaran yang dilaksanakan dengan 

cara siswa mencari kebenaran pengetahuan dan informasi tentang konsep, hukum, 

prinsip, kaidah, dan sejenisnya, mengadakan percobaan, bertanya secara tepat 

serta mencari jawaban masalah berdasarkan pemahaman konsep, prinsip dan 

kaidah yang telah dipelajari. 
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Nasution (2006) menyatakan, : 

 

“memecahkan masalah memerlukan pemikiran dengan menggunakan dan meng-

hubungkan berbagai aturan-aturan yang telah kita kenal menurut kombinasi yang 

berlainan. Dalam memecahkan masalah sering harus dilalui berbagai langkah 

seperti mengenal setiap unsur dalam masalah itu, mencari aturan-aturan yang 

berkenaan dengan masalah itu dan dalam segala langkah perlu ia berpikir”. 

 

 

Menurut Nasution (2006) mempelajari aturan perlu terutama untuk memecahkan 

masalah.  Pemecahan masalah merupakan perluasan yang wajar dari belajar atur-

an.  Dalam pemecahan masalah prosesnya terletak dalam diri siswa.  Variabel dari 

luar hanya berupa instruksi verbal yang membantu atau membimbing siswa untuk 

memecahkan masalah itu.  Namun memecahkan masalah tidak sekedar menerap-

kan aturan-aturan yang diketahui, akan tetapi juga menghasilkan pelajaran baru.  

 

Tahap-tahap model problem solving (Depdiknas, 2008) yaitu meliputi : 

1. Ada masalah yang jelas untuk dipecahkan.  Masalah ini harus tumbuh 

dari siswa sesuai dengan taraf kemampuannya. 

2. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah tersebut. Misalnya, dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, 

bertanya dan lain-lain. 

3. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban 

ini tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh, pada tahap 

kedua di atas. 

4. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut.  Dalam tahap ini siswa 

harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa 

jawaban tersebut itu betul-betul cocok.  Apakah sesuai dengan jawaban 

sementara atau sama sekali tidak sesuai.  Untuk menguji kebenaran 
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jawaban ini tentu saja diperlukan modelmodel lainnya seperti 

demonstrasi, tugas, diskusi, dan lain-lain. 

5. Menarik kesimpulan.  Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan 

terakhir tentang jawaban dari masalah tadi 

 

 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan.  Kelebihan dan 

kekurangan model problem solving menurut Djamarah dan Zain (2002) adalah 

sebagai berikut: 

1. Kelebihan model problem solving 

a. Dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan 

kehidupan. 

b. Proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan 

para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. 

c. Merangsang pengembangan kemampuan berfikir siswa secara kreatif dan 

menyeluruh, karena dalam proses belajarnya, siswa banyak melakukan 

mental dengan menyoroti permasalahan dari berbagai segi dalam rangka 

mencari pemecahannya. 

2. Kekurangan model problem solving 

a. Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan ting-

kat berfikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya serta pengetahuan dan pe-

ngalaman yang telah dimiliki siswa, sangat memerlukan kemampuan dan 

keterampilan guru 
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b. Proses belajar mengajar dengan menggunakan metode ini sering memerlu-

kan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu pel-

ajaran lain 

c. mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima 

informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berfikir memecahkan 

permasalah sendiri atau kelompok, yang kadang-kadang memerlukan ber-

bagai sumber belajar, merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa.  

 

D.  Pembelajaran Konvensional 

 

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran tradisional, karena sejak dulu 

model pembelajaran ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara 

guru dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran (Djamarah dan 

Zain , 2006). 

 

Mendeskripsikan bahwa pembelajaran konvensional ditandai dengan guru lebih 

banyak mengajarkan tentang konsep-konsep bukan kompetensi, tujuannya adalah 

siswa mengetahui sesuatu bukan mampu untuk melakukan sesuatu, dan pada saat 

proses pembelajaran siswa lebih banyak mendengarkan.  Di sini terlihat bahwa 

pembelajaran konvensional yang dimaksud adalah proses pembelajaran yang lebih 

banyak didominasi gurunya sebagai pentransfer ilmu, sementara siswa lebih pasif 

sebagai penerima ilmu (Sukardi, 2003). 

 

Burrowes (Juliantara, 2009) menyampaikan bahwa pembelajaran konvensional 

menekankan pada resitasi konten, tanpa memberikan waktu yang cukup kepada 

siswa untuk merefleksi materi-materi yang dipresentasikan, menghubungkannya 
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dengan pengetahuan sebelumnya, atau mengaplikasikannya kepada situasi ke-

hidupan nyata.  Lebih lanjut dinyatakan bahwa pembelajaran konvensional me-

miliki ciri-ciri, yaitu:  (1) pembelajaran berpusat pada guru,  (2) terjadi passive 

learning,  (3) interaksi di antara siswa kurang,  (4) tidak ada kelompok-kelompok 

kooperatif, dan (5) penilaian bersifat sporadis.  

 

Menurut Brooks dan Brooks  (Juliantara, 2009)  Penyelenggaraan pembelajaran 

konvensional lebih menekan-kan kepada tujuan pembelajaran berupa penambahan 

pengetahuan, sehingga bela-jar dilihat sebagai proses “meniru” dan siswa dituntut 

untuk dapat mengungkap-kan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari melalui 

kuis atau tes terstandar.  

 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran konvensional adalah  metode cera- 

mah, tanya jawab, latihan, diskusi dan pemberian tugas. Dalam hal ini yang sering 

digunakan adalah metode ceramah. 

 

Metode ceramah yaitu metode  yang dapat dikatakan metode tradisional, karena 

sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara 

guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar.  Penyampaian materi  pel-

ajaran secara lisan sangat berbeda dengan penyampaian secara tertulis, karena 

dalam cara ini siswa sangat tergantung pada cara guru mengajar.  Kecepatan bi-

cara serta volume bicara atau suara yang diucapkan guru.  Oleh karena itu me-

nyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan metode ceramah harus dengan 

prosedur. 
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Menurut Jusuf  Djajadisastra (Sudaryo, 1991), prosedur penggunaan ceramah 

antara lain:  

 

a. Merumuskan tujuan khusus pemgajaran yang akan dipelajari siswa. Dengan 

tujuan tersebut dapat ditetapkan apakah metode ceramah benar-benar 

merupakan metode yang tepat.  

b. Menyusun bahan ceramah secara sistematis. 

c. Mengidentifikasi istila-istilah yang  sukar dan perlu diberi  penjelasan dalam 

ceramah.  

d. Melaksanakan ceramah dengan memperhatikan: 

1)  Sajikan kerangka materi dan  pokok-pokok yang akan diuraikan dalam 

ceramah. 

2)  Uraikan pokok-pokok tersebut dengan jelas dan usahakan istilah yang sukar 

dijelaskan secara khusus.  

3)  Diupayakan bahan pengait atau advance organizer agar  pengajaran lebih 

bermakna.  

4)  Dapat dilakukan dengan pendikator deduktif atau induktif.  

5)  Gunakan multi metode dan multi media.  

e. Menyimpulkan pokok-pokok isi materi yang diceramahkan dikaitkan dengan 

tujuan pengajaran.   

 

Menurut Djamarah dan Zain (2006) Kelebihan metode ceramah : 

a.  Guru mudah menguasai kelas.  

b.  Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas . 

c.  Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar. 
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d.  Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. 

e.  Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik.  

 

Kelemahan metode ceramah : 

a.  Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata).  

b.  Bila selalu digunakan dan terlalu lama akan membosankan.  

c.  Guru sukar sekali menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik pada  

ceramahnya  ini.  

d.  Menyebabkan siswa menjadi pasif. 

 

E.   Keterampilan Proses Sains 

 

Hakikat IPA secara utuh, yakni IPA sebagai proses, produk, dan aplikasi, siswa 

harus memiliki kemampuan KPS (Keterampilan Proses Sains).  Dalam pembelaja-

ran IPA aspek proses perlu ditekankan bukan hanya pada hasil akhir dan berpikir 

benar lebih penting dari pada memperoleh jawaban yang benar. Dengan kata lain 

bila seseorang telah memiliki KPS, IPA sebagai produk akan mudah dipahami, 

bahkan mengaplikasikan dan mengembangkannya.  KPS adalah semua keterampi-

lan yang terlibat pada saat proses berlangsungnya sains.  KPS penting dimiliki 

guru untuk digunakan sebagai jembatan untuk menyampaikan penge-tahuan/ 

informasi baru kepada siswa atau mengembangkan pengetahuan atau informasi 

yang telah dimiliki siswa.  

 

KPS adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memaha-

mi, mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan. KPS sangat penting bagi 

setiap siswa sebagai bekal untuk menggunakan metode ilmiah dalam 
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mengembangkan sains serta diharapkan memperoleh pengetahuan baru atau 

mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki (Cartono, 2007). 

 

Menurut Gagne dalam Dahar (1998) keterampilan proses sains adalah kemampu-

an-kemampuan dasar tertentu yang dibutuhkan untuk menggunakan dan mema-

hami sains.  Setiap keterampilan proses merupakan keterampilan yang khas yang 

digunakan oleh semua ilmuwan, serta dapat digunakan untuk memahami fenome-

na apapun juga.  KPS mempunyai cakupan yang sangat luas, sehingga aspek-

aspek keterampilan proses sains dapat digunakan dalam beberapa pendekatan dan 

model pembelajaran.  Demikian halnya dalam model pembelajaran yang di-

kembangkan yaitu Problem Solving, KPS  menjadi bagian yang tidak terpisah 

dalam kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. 

 

Menurut Funk (Dimyati dan Mudjiono, 2002) ada berbagai keterampilan dalam 

keterampilan proses sains, keterampilan-keterampilan tersebut terdiri dari kete-

rampilan dasar (basic skills) dan keterampilan terintegrasi (integrated skills). 

Keterampilan dasar terdiri dari enam keterampilan yaitu mengamati (mengobser-

vasi),  mengklasifikasi, mengukur, memprediksi, menyimpulkan, dan mengkom-

unikasikan.  Sedangkan yang termasuk dalam keterampilan terintegrasi yaitu me-

ngidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk 

grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, mengumpulkan dan mengolah 

data, menganalisa penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara 

operasional, merancang penelitian, dan melaksanakan eksperimen. 

 

Cartono (2007) menyusun indikator keterampilan proses sains dasar seperti pada 

Tabel 1 berikut: 
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Tabel  1.  Indikator keterampilan proses sains dasar  

Keterampilan dasar Indikator 

Mengamati(observing) Mampu menggunakan semua indera  untuk 

mengamati, mengidentifikasi, dan menamai 

sifat benda dan kejadian secara teliti dari 

hasil pengamatan. 

Inferensi (inferring) Mampu membuat suatu kesimpulan tentang 

suatu benda atau fenomena setelah 

mengumpulkan, menginterpretasi data dan 

informasi. 

Klasifikasi(classifying) Mampu menentukan perbedaan, 

mengontraskan ciri-ciri, mencari kesamaan, 

membandingkan dan menentukan dasar 

penggolongan terhadap suatu obyek. 

Meramalkan (prediksi) Menggunakan pola/pola hasil pengamatan, 

mengemukakan apa yang mungkin terjadi 

pada keadaan yang belum diamati. 

Berkomunikasi 

(Communicating) 

Memberikan/menggambarkan data empiris 

hasil percobaan atau pengamatan dengan 

grafik/ tabel/ diagram, menyusun dan 

menyampaikan laporan secara sistematis, 

menjelaskan hasil percobaan atau penelitian, 

membaca grafik/ tabel/ diagram, 

mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah 

atau suatu peristiwa. 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002), tiap-tiap keterampilan proses dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mengamati 

Melalui kegiatan mengamati, kita belajar tentang dunia sekitar kita yang fan-

tastis.  Manusia mengamati objek-objek dan fenomena alam dengan panca-

indra: penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa/pence-

cap.  Informasi yang kita peroleh, dapat menuntut keingintahuan, memperta-

nyakan, memikirkan, melakukan interpretasi tentang lingkungan kita, dan 

meneliti lebih lanjut.  Selain itu, kemampuan mengamati merupakan 



20 

 

 
 

keterampilan paling dasar dalam proses dan memperoleh ilmu pengetahuan 

serta merupakan hal terpenting untuk mengembangkan keterampilan-

keterampil-an proses yang lain.  Mengamati memiliki dua sifat yang utama, 

yakni sifat kualitatif dan sifat kuantitatif.  Mengamati bersifat kualitatif 

apabila dalam pelaksanaannya hanya menggunakan pancaindra untuk 

memperoleh informasi.  Mengamati bersifat kuantitatif apabila dalam 

pelaksanaannya selain menggunakan pancaindra, juga menggunakan 

peralatan lain yang memberikan informasi khusus dan tepat. 

 

2. Mengklasifikasikan 

Mengklasifikasikan merupakan keterampilan proses untuk memilah ber-

bagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya, sehingga didapat-

kan golongan/ kelompok sejenis dari objek peristiwa yang dimaksud. Con-

toh kegiatan yang menampakkan keterampilan mengklasifikasikan adalah 

mengklasifikasikan makhluk hidup selain manusia menjadi dua kelompok: 

binatang dan tumbuhan , mengklasifikasikan cat berdasarkan warna dan 

kegiatan lain yang sejenis. 

 

3. Mengkomunikasikan 

Mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai menyampaikan dan mempero-

leh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk suara, visual, 

atau suara visual. Contoh-contoh  kegiatan dari keterampilan 

mengkomunikasikan adalah mendiskusikan suatu masalah, membuat 

laporan, membaca peta dan kegiatan lain yang sejenis. 
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4. Mengukur 

Mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur dengan 

satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.  Contoh-contoh 

kegiatan yang menampakkan ketermpilan mengukur antara lain: mengukur 

panjang garis, mengukur berat badan, mengukur temperature kamar, dan 

kegiatan sejenis yang lain. 

 

5. Memprediksi 

Memprediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat ramalan 

tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang, berdasarkan 

perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu, atau hubungan antara fak-

ta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan. 

 

6. Menyimpulkan 

Menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memutus-

kan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep dan 

prinsip yang diketahui. 

 

Keterampilan proses bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak didik men-

yadari, memahami, dan menguasai rangkaian bentuk kegiatan yang berhubungan 

dengan hasil belajar yang telah dicapai anak didik. 

 

Keterampilan proses sebagaimana disebutkan di atas merupakan KPS yang diapli-

kasikan pada proses pembelajaran. Pembentukan keterampilan dalam memperoleh 

pengetahuan merupakan salah satu penekanan dalam pembelajaran sains.        
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Oleh karena itu, penilaian terhadap keterampilan proses siswa harus dilakukan 

terhadap semua keterampilan proses sains baik secara parsial maupun secara utuh.  

 

Salah satu KPS adalah keterampilan mengkomunikasikan.  Komunikasi adalah 

suatu proses penyampaian pesan (ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain 

agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya.   Adapun keterampilan 

komunikasi menurut Dimyati dan Mudjiono (2002) adalah sebagai berikut.  

”Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain merupakan dasar untuk segala 

yang kita kerjakan.  Grafik, bagan, peta, lambang-lambang, diagram, persamaan 

matematik, dan demonstrasi visual, sama baiknya dengan kata-kata yang ditulis 

atau dibicarakan, semuanya adalah cara-cara komunikasi yang seringkali diguna-

kan dalam ilmu pengetahuan.  Komunikasi efektif yang jelas, tepat, dan tidak 

samar-samar menggunakan keterampilan-keterampilan yang perlu dalam komu-

nikasi, hendaknya dilatih dan dikembangkan pada diri siswa.  Hal ini didasarkan 

pada kenyataan bahwa semua orang mempunyai kebutuhan untuk mengemukakan 

ide, pearasaan, dan kebutuhan lain pada diri kita. Manusia mulai belajar pada 

awal-awal kehidupan bahwa komunikasi merupakan dasar untuk memecahkan 

masalah.  Mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai pengetahuan dalam bentuk 

suara, visual, atau suara visual.  Contoh-contoh kegiatan dari keterampilan 

mengkomunikasikan adalah mendiskusikan suatu masalah, membuat laporan, 

membaca peta, dan kegiatan lain yang sejenis” 

 

F.  Kerangka Pemikiran 

 

Model  problem solving adalah model pembelajaran yang menuntut siswa belajar 

untuk memecahkan masalah baik secara individu maupun kelompok.  Dalam pro-

ses pembelajaran yang menggunakan model ini, siswa dapat menyeimbangkan 

pemanfaatan otak kanan dan otak kirinya.  Model ini terdiri dari 5 tahap, pada 

tahap satu, siswa diorientasikan pada masalah. Pada tahap ini terjadi proses asi-

milasi yaitu terjadi perpaduan data baru dengan struktur kognitif yang ada.  Siswa 

akan mengalami kebingungan dan  mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi 

terhadap fakta baru yang mengarah pada berkembangnya daya nalar tingkat tinggi 

yang diawali dengan kata-kata seperti mengapa dan bagaimana.  Lalu pada tahap 
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dua siswa diminta mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk me-

mecahkan masalah.  Pada tahap ini terjadi proses akomodasi  yaitu terjadi penye-

suaian stuktur kognitif siswa terhadap situasi baru.  Siswa ingin memahami kon-

sep baru atau permasalahan yang timbul melalui kegiatan akomodasi ini.  Pada 

tahap tiga siswa diminta menetapkan jawaban sementara dari masalah.  Pada 

tahap ini, setelah melalui kegiatan asimilasi dan akomodasi siswa akan meng-

alami ketidakseimbangan struktur kognitif  yaitu ada fakta-fakta yang telah di-

miliki siswa sebelumnya (pengetahuan lama siswa) yang tidak sesuai dengan pe-

ngetahuan baru siswa.  Pada tahap empat siswa diminta menguji kebenaran ja-

waban sementara.  Pada tahap ini siswa akan mencari tahu jawaban atas pertanya-

an mengapa dan bagaimana dengan cara membuktikannya melalui praktikum dan 

menjawab pertanyaan yang ada pada LKS.  Sehingga terjadi proses menuju ke-

seimbangan antara konsep-konsep yang telah dimiliki siswa dengan konsep-

konsep yang baru dipelajari, begitu seterusnya sehingga terjadi keseimbangan 

antara struktur kognitif dengan pengetahuan yang baru (ekuilibrasi).  Pada tahap 

lima siswa diminta untuk menarik kesimpulan dari pemecahan masalah.  Pada 

tahap ini terlihat apakah siswa sudah mencapai proses ekuilibrasi atau belum.   

 

Pada tahap empat siswa melakukan praktikum yang bertujuan memberi kesempa-

tan siswa untuk memanfaatkan panca indera semaksimal mungkin untuk menga-

mati fenomena-fenomena yang terjadi.  Kegiatan ini mampu meningkatkan ke-

mampuan psikomotor siswa.  Kemudian siswa diberi kesempatan untuk menga-

jukan pertanyaan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya sehingga dapat me-

ningkatkan keterampilan afektif  khususnya keterampilan bertanya siswa.  Kemu-

dian siswa diminta mengkomunikasikan setiap hasil pengamatan; mencari    
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perbedaan serta persamaan (membandingkan) data hasil pengamatan; 

mengontraskan ciri-ciri dari data-data yang didapat; serta mencari dasar penge-

lompokkan atau penggolongan.  Selain itu siswa juga diminta  menjelaskan hasil 

percobaan; menggambarkan data empiris dengan tabel/diagram; menyusun dan 

menyampaikan laporan secara sistematis dan jelas.  Sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains yaitu keterampilan mengelompokkan dan 

mengkomunikasikan. 

 

G. Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan keterampilan mengelom-

pokkan dan mengkomunikasikan pada materi Larutan Elektrolit dan Non 

elektrolit siswa kelas X semester genap SMAN 1 Talang Padang Tahun 

Pelajaran  2012/2013 diabaikan. 

2. Perbedaan gain keterampilan mengelompokkan dan mengkomunikasikan pada 

materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit semata-mata terjadi karena perbe-

daan perlakuan dalam proses pembelajaran. 

 

H. Hipotesis Umum 

 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah: 

Model  Problem Solving pada materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit efektif 

dalam meningkatkan keterampilan mengelompokkan dan mengkomunikasikan 

dari pada pembelajaran konvensional. 


