
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Model Pembelajaran Problem Solving

Model pembelajaran problem solving adalah model pembelajaran

yang mengajarkan penyelesaian masalah dengan memberi penekanan

pada terselesaikannya suatu masalah secara menalar (Gulo, 2006:111).

Tidak hanya mengutamakan pemecahan masalah, problem solving juga

merupakan suatu model pembelajaran yang menyediakan suatu kondisi

tambahan untuk melatih kemampuan berpikir individual siswa,

kemampuan menemukan fakta, dan sikap ilmiah (Hsio dan Chang,

2003:391). Selain itu, problem solving juga diikuti dengan penguatan

keterampilan individual siswa. Siswa menggunakan segenap

pemikiran, memilih strategi pemecahannya, dan memproses hingga

menemukan penyelesaian dari suatu masalah (Uno dan Nurdin, 2011:

223).

Pemecahan masalah dipandang sebagai proses untuk menemukan

kombinasi aturan yang dapat diterapkan dalam upaya mengatasi situasi

baru. Jadi dengan menerapkan pembelajaran problem solving siswa

diharapkan setelah mengetahui teori- teori yang dipelajari, kemudian
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dapat digunakan untuk memecahkan masalah (Wena, 2009:22).

Memecahkan masalah tidak sekedar menerapkan aturan yang

diketahui, akan tetapi juga menghasilkan pelajaran baru (Nasution,

2011: 170). Dengan latihan mengidentifikasi masalah dan

memecahkannya, siswa terlatih untuk dapat mengasah ketrampilan

berpikir tingkat tinggi (Gallow, 2002:1).

Model pembelajaran problem solving termasuk salah satu model

pembelajaran yang membuat proses pembelajaran di kelas menjadi

lebih bermakna. Penelitian Rustini (2008:1) menunjukkan model

problem solving dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa

secara menyeluruh. Model ini mampu meningkatkan proses belajar

siswa melalui aktivitas, motivasi, dan kreativitas sehingga berimplikasi

pada hasil belajar yang baik.

Hasil penelitian Effendy (2010:7) menunjukkan adanya penerapan

model pembelajaran problem solving di kelas dapat meningkatkan

aktivitas pembelajaran di kelas, hal ini dapat dilihat dari berbagai

kegiatan pembelajaran seperti diskusi kelas, pencarian data yang

terkait dengan permasalahan, presentasi hasil dan sebagainya. Selain

itu pembelajaran problem solving mendidik siswa untuk mengurangi

ketergantungan kepada guru sebagai sumber belajar. Sehingga model

pembelajaran problem solving dapat menjadi cara yang bagus untuk

lebih memahami isi pelajaran dan mengembangkan kemampuan siswa

dalam menyesuaikan dengan pengetahuan baru
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Aktivitas belajar yang tinggi akibat penggunaan model problem

solving berdampak terhadap peningkatan hasil belajar (pengetahuan)

siswa. Semakin tinggi penerapan model pembelajaran problem solving

maka semakin tinggi pula hasil belajar (pengetahuan),  demikian pula

sebaliknya apabila semakin rendah penerapan penerapan model

pembelajaran problem solving maka semakin rendah pula hasil belajar

siswa (Effendi, 2010: 8-9).

Penggunaan model problem solving juga dapat berpengaruh terhadap

ketrampilan berkomunikasi siswa khususnya dalam berargumentasi

(Wahyudin, 2008:7). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian

Rosita (2013:440) yang menyatakan agar dapat mengasah kemampuan

berargumentasinya, siswa perlu terbiasa untuk menggunakan

pikirannya, sehingga diperlukan model pembelajaran yang dapat

mendorong kemampuan berpikir. Hasil penelitian Ristiasari, Priyono,

dan Sukaesih (2012:38) menunjukkan bahwa problem solving

termasuk model yang dapat mengasah kemampuan berpikir tingkat

tinggi siswa.

Proses pembelajaran dengan model problem solving berkaitan erat

dengan masalah yang dimunculkan. Masalah dapat dibedakan dengan

beberapa cara. Dari segi cara pernyataannya masalah ada yang

bersifat kebahasaan (lingustic), dan masalah yang bersifat bukan-

kebahasaan (non-linguistic). Dari segi perumusan, cara menjawab dan

kemungkinan jawabannya, masalah dapat dibedakan menjadi

masalah yang dibatasi dengan baik (well-defined), dan masalah yang
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dibatasi tidak dengan baik (ill-defined). Ada juga yang membedakan

menjadi masalah yang well-structured (distrukturkan dengan baik)

dan masalah yang ill-structured (tidak distrukturkan dengan baik)

(Sulasmono, 2013 :11).

Kikley (2003: 7-8) membandingkan masalah well-structured,

moderately structured, dan ill-structure. Aspek yang membedakan

antara lain: definisi, karakteristik, dan implikasinya dalam proses

pembelajaran. Perbandingan antara ketiga masalah tersebut dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perbandingan antara masalah well-structured, moderately-
structured, dan ill-structure.

Jenis Masalah Well-structured Moderately-
structured

Ill-structure

Definisi Masalah yang
selalu
menggunakan
pemecahan
dengan langkah-
langkah yang
sama.

Masalah yang
memerlukan
strategi yang
bervariasi untuk
mencocokkan
dengan
konteksnya.

Masalah dengan
tujuan yang samar-
samar dan tidak
jelas. Cara
pemecahannya
kurang memiliki
batasan.

Karakteristik - Cara
memecahkan
masalah
biasanya dapat
diprediksi

- Memusat
(memiliki satu
jawaban benar)

- Seluruh
informasi
biasanya adalah
bagian dari
pernyataan
masalah.

- Terkadang
memiliki satu
jawaban dan
membutuhkan
lebih dari satu
cara
pemecahan
masalah

- Memusat
(memiliki satu
jawaban
benar)

- Solusi tidak
dapat diprediksi.

- Tidak memiliki
satu solusi, dan
kemungkinan
memiliki banyak
solusi.

- Memerlukan
informasi dari
sumber lain

Implikasi
terhadap
proses
pembelajaran

- Mengandalkan
pengetahuan
konteks, tapi
sedikit

- Melibatkan
lebih dari
pengetahuan
konteks.

- Memerlukan
pengetahuan
konteks dan
pengalaman



11

melibatkan
pengetahuan
berpikir secara
mendalam.

- Kemampuan
terbatas pada
tipe masalah
serupa.

- Memerlukan
kemampuan
penyajian
masalah,
menganalogik
an alasan, dan
penaksiran.

yang luas.
- Menggunakan

analogis kuat
dan pengetahuan
yang fleksibel.

Sumber: (Kirkley, 2003:8).

Beberapa cara yang tepat bagi guru untuk mengajarkan pemecahan

masalah menurut Herman (2000:4) adalah sebagai berikut:

1. Strategi pemecahan masalah dapat secara spesifik diajarkan.

2. Tidak ada satupun strategi yang dapat digunakan secara tepat untuk

setiap masalah yang dihadapi.

3. Berbagai strategi pemecahan masalah dapat diajarkan  pada siswa

dengan maksud untuk memberikan pengalaman agar mereka dapat

memanfaatkannya pada saat menghadapi berbagai variasi masalah.

Mereka harus didorong untuk mencoba memecahkan masalah yang

berbeda-beda dengan menggunakan strategi yang sama dan  diikuti

dengan  diskusi mengapa suatu strategi hanya sesuai untuk

masalah tertentu.

4. Siswa perlu dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak dapat

diselesaikan secara cepat sehingga memerlukan upaya mencoba

berbagai alternatif pemecahan.

5. Kemampuan anak dalam pemecahan masalah sangat berkaitan

dengan tingkat perkembangan mereka. Dengan demikian masalah-

masalah yang  diberikan pada anak, tingkat kesulitannya harus

disesuaikan dengan perkembangan mereka.
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Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan

pembelajaran problem solving. Herman (2000:4) menyatakan bahwa

pemecahan masalah harus dikembangkan untuk situasi yang lebih

bersifat alamiah serta pendekatan yang cenderung informal. Untuk

tema permasalahannnya sebaiknya diambil dari kejadian sehari-hari yang

lebih dekat dengan  kehidupan anak atau yang diperkirakan dapat

menarik  perhatian anak. Rustini (2008:4) dalam penelitiannya juga

menambahkan bahwa model problem solving berhasil dengan baik bila

menggunakan strategi pembelajaran yang bervariatif. Oleh karena itu guru

harus mampu menciptakan pembelajaran yang bervariatif.

Langkah-langkah dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model

problem  solving menurut Wena (2011: 56) adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi permasalahan. Masalah ini harus tumbuh dari diri siswa

sendiri.

2. Membuat jawaban sementara

3. Perencanaan pemecahan. Siswa membuat suatu rencana yang akan

dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut.

4. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk menguji

jawaban sementara tersebut. Misalnya, dengan membaca buku-buku,

meneliti, bertanya, berdiskusi, dan lain-lain..

5. Menarik kesimpulan. Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan

terakhir tentang jawaban dari masalah sebelumnya.
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Kelebihan dan kekurangan pembelajaran problem solving menurut

Kesumah (2011: 70) adalah  sebagai berikut:

1. Kekurangan pembelajaran problem solving

a. Menentukan pokok bahasan yang tepat.

b. Memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan

dengan model pembelajaran yang lain.

2. Kelebihan pembelajaran problem  solving

a. Pembelajaran melatih siswa dalam  suatu permasalahan.

b. Melatih siswa untuk erpikir dan bertindak kreatif.

c. Melatih siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi secara

realistis.

d. Melatih siswa menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan.

e. Merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk

menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat.

f. Dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan

kehidupan, khususnya dunia kerja.

2. Kemampuan Berargumentasi

Kemampuan berargumentasi sangat penting dikuasai oleh siswa, baik

kemampuan berargumentasi secara lisan maupun dengan tulisan.

Pengertian argumentasi sendiri adalah suatu bentuk pernyataan yang

berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka

percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh

penulis atau pembicara (Keraf, 2003:3). Argumen dapat dikatakan hal
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yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap pekerjaan

ataupun segala hal memerlukan argumen. Keesensialan argumentasi

tersebut disandarkan pada dua alasan, yakni argumentasi merupakan

sebuah usaha mencari tahu pandangan mana yang lebih baik dari yang lain

dan argumen dijabarkan sebagai cara seseorang menjelaskan dan

mempertahankan suatu gagasan (Weston, 2007:2-3).

Dalam kegiatan menulis, argumentasi menjadi bagian penting yang harus

diperhatikan. Dalam sebuah tulisan ilmiah penulis berusaha

menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala, konsep atau teori

tentunya dengan tujuan bahwa ia dapat meyakinkan pembacanya akan

kebenaran pendapatnya. Oleh karena itu seorang penulis harus benar-benar

memahami apa yang dimaksud dengan sebuah argumen. Ia perlu tahu

jenis-jenis pernyataan yang diajukan dan cara merangkaikan semua

dengan benar (Choesin, 2004:49).

Beberapa dasar  yang harus diperhatikan oleh pembicara atau pengarang

sebagai titik tolak argumentasi menurut Keraf (1985:103-104) antara lain:

1. Pertama, pembicara atau pengarang harus mengetahui sedikit tentang

subjek yang akan dikemukakannya, sekurang-kurangnya mengenai

prinsip-prinsip ilmiahnya. Karena argumentasi pertama-tama

didasarkan pada fakta, informasi, evidensi, dan jalan pikiran yang

menghubung-hubungkan fakta dan informasi-informasi tersebut.

Dengan mengetahui serba sedikit mengenai objek yang akan

dikemukakannya, serta mengetahui prinsip ilmiah yang mencakup

subjek tadi, maka penulis atau pembicara dapat memperdalam masalah
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tersebut dengan penelitian, observasi, dan autoritas untuk memperkuat

data dan informasi yang telah diperoleh.

2. Kedua, pembicara atau penulis harus bersedia mempertimbangkan

pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang bertentangan

dengan pendapatnya sendiri.

3. Ketiga, pembicara atau penulis argumentasi harus berusaha untuk

mengemukakan pokok persoalannya dengan jelas ia harus

menjelaskan mengapa ia harus memilih topik tersebut. Sementara itu ia

harus mengemukakan pula konsep-konsep dan istilah-istilah yang

tepat.

4. Keempat, pembicara atau penulis harus menyelidiki persyaratan mana

yang masih diperlukan bagi tujuan-tujuan lain yang tercakup dalam

persoalan yang dibahas itu, dan sampai dimana kebenaran dari

pernyataan yang telah dirumuskannya itu.

5. Kelima, dari semua maksud dan tujuan yang terkandung dalam

persoalan itu, yang mana yang lebih memuaskan pembicara atau

penulis untuk menyampaikan masalahnya.

Salah satu cara untuk memastikan keabsahan argumen adalah dengan

mengujinya menggunakan metode yang diciptakan oleh Stephen Toulmin

yang didesain agar kita dapat menilai keabsahan argumentasi.

Menggunakan pola argumentasi Toulmin sangat efektif untuk mengukur

kemampuan berargumentasi seseorang. Hasil penelitian Simon, Enduran,

dan Osborne (2006:256) menunjukkan bahwa pola argumentasi Toulmin

(Toulmin Argumentation Pattern atau TAP) sangat cocok bagi seorang
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peneliti untuk mengidentifikasi argumentasi dan mengukur kualitas

argumentasi.

Toulmin mengklasifikasikan enam elemen penting dalam sebuah

argument, yaitu claims, grounds, warrants, qualifier, backing, dan

rebuttals. Dalam setiap tindakan mengemukakan pendapat atau

berargumentasi selalu terkandung klaim (claim). Claim ini berupa

kesimpulan atau pernyataan yang diangkat dan diyakini kebenarannya oleh

penulis. Claim tersebut menjadi sentral dalam teks. Di dalam sebuah

proses argumentasi baik lisan maupun tulisan, claim akan selalu diperjelas

dan dipertahankan oleh penutur atau penulis. Upaya memperjelas dan

mempertahankan claim ini akan berhasil apabila didukung oleh grounds

atau data yaitu landasan yang berupa bukti untuk memperkuat claim. Jika

bukti yang ada tidak cukup untuk mendukung claim, dapat dihadirkan

jaminan atau warrant. Warrant merupakan pernyataan yang

menghubungkan sebuah claim dengan data. Meskipun dengan hadirnya

claim, data, dan warrant sebuah argumen telah dinyatakan tersusun

dengan baik, adakalanya warrant perlu didukung oleh bukti-bukti pula.

Bukti-bukti pendukung warrant ini disebut backing. Di samping itu, ketika

claim merupakan keadaan yang mengandung kemungkinan tertentu, dapat

kemudian muncul qualifier (Toulmin, 2003:89-100). Qualifier adalah

sebagai syarat. Selanjutnya, dapat pula muncul rebuttal (R ), yaitu

penolakan atau pengecualian (Renkema, 2004:204).
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Tabel 2. Ringkasan Elemen-elemen Argumentasi Toulmin
No. Indikator

Berargumentasi
Deskripsi

1 Claim (klaim) Claim ini adalah kesimpulan atau
pernyataan yang diangkat dan diyakini
kebenarannya oleh penulis/penutur. Claim
tersebut menjadi sentral dalam teks. Di
dalam sebuah proses argumentasi baik lisan
maupun tulisan, claim akan selalu
diperjelas dan dipertahankan oleh penutur
atau penulis.

2. Grounds/Data (dasar
argumen)

Data adalah bukti-bukti atau informasi
yang dijadikan dasar untuk membuat
sebuah pernyataan.

3. Warrants (pendukung) Warrant merupakan pernyataan yang
menghubungkan sebuah claim dengan data

4. Backings (dukungan) Backings merupakan bukti-bukti yang
mendukung warrant.

5. Rebuttal (bantahan) Rebuttal merupakan bantahan terhadap
suatu pernyataan. Rebuttal dapat pula
sebagai pernyataan tentang pengecualian
terhadap claim.

6. Quallifier Qualifier adalah  syarat-syarat atau kondisi
dimana klaim berlaku.

Sumber: Toulmin (2004:88-100).

Dalam menyusun elemen-elemen argumen, Toulmin lebih menekankan

pada pernyataan-pernyataan yang membangun argumen-argumen tersebut.

Artinya, setelah claim didapat, maka akan timbul pertanyaan mengapa ada

claim demikian atau seperti apa bukti claim itu. Kemudian, ditampilkan

data. Setelah data di dapat, muncul lagi pertanyaan apa sebenarnya yang

menjadi penguat claim dan yang menghubungkan data dengan claim

tersebut. Untuk itu muncullah warrant. Warrant ini lantas dipertanyakan

lagi, yaitu apa latar belakang kemunculan warrant tadi. Lalu

ditampilkanlah backing. Ketika dari elemen-elemen berupa claim, data,

warrant, dan backing itu  memungkinkan muncul kondisi yang

berlawanan maka dapat pula muncul rebuttal yang umumnya disyaratkan

oleh qualifier. Kemunculan keduanya dapat membuat claim tertolak atau
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justru semakin kuat (Renkema, 2004:203). Bagan di bawah ini

menggambarkan contoh elemen-elemen argumen Toulmin (2003:97) yang

saling berhubungan dan membentuk pola argumen.

Harry was born So, presumably (Qualifier), Harry is a
in Bermuda (Data) British subject

(Claim )

Since Unless
A man born in Bermuda will Both his parents were
generally be a British subject aliens/he has become
(Warrant) a naturalized

American(Rebuttals)

On account of
The following statues and
other legal provision
(Backing)

Gambar 1. Contoh Argumen Berpola Lengkap

3. Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi

hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan puncak dari proses

pembelajaran. Suatu proses belajar mengajar dinyatakan berhasil apabila

hasilnya memenuhi tujuan dari proses belajar tersebut (Dimyati dan

Mujiono, 2009:4).

Hasil belajar dapat diketahui dengan adanya evaluasi hasil belajar.

Evaluasi belajar sendiri adalah kegiatan yang berupaya untuk mengetahui

tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
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Evaluasi belajar memiliki sasaran berupa ranah-ranah yang terkandung

dalam tujuan. Ranah tujuan pendidikan berdasarkan hasil belajar siswa

secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: ranah kognitif,

ranah afektif, dan ranah psikomotorik (Dimyati dan Mujiono, 2009:201).

Hasil belajar dari aspek kognitif mempunyai hirarki atau tingkatan dalam

pencapaiannya. Adapun tingkat-tingkat yang dimaksud adalah (1)

informasi non verbal, (2) informasi fakta dan pengetahuan verbal, (3)

konsep dan prinsip, dan (4) pemecahan masalah dan kreatifitas. Informasi

non verbal dikenal sebagai cara penginderaan terhadap objek-objek dan

peristiwa-peristiwa secara langsung. Informasi fakta dan pengetahuan

verbal dikenal mendengarkan orang lain dan dengan jalan membaca.

Semuanya itu penting untuk memperoleh konsep-konsep. Selanjutnya,

konsep-konsep itu penting untuk membangun prinsip-prinsip. Kemudian

prinsip-prinsip itu penting di dalam pemecahan masalah (Slameto,

1991:131).

Hasil belajar dalam kecakapan kognitif terdiri dari enam proses berpikir,

yaitu: (1) mengingat; (2) memahami; (3) menerapkan; (4) menganalisis;

(5) menilai; (6) berkreasi (Prawiradilaga, 2007:94-95). Penjelasan lebih

lanjut mengenai enam proses berpikir tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut.
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Tabel 2. Ringkasan jenjang belajar

Berpikir Uraian Rincian

Mengingat Memunculkan pengetahuan
dari jangka panjang

Mengenali

Mengingat

Mengerti Membentuk arti dari pesan
pembelajaran (isi): lisan,
tulisan, grafis, atau gambar

Memahami

Membuat contoh

Mengelompokkan

Meringkas

Meramalkan

Membandingkan

Menjelaskan

Menerapkan Melaksanakan atau
menggunakan prosedur dalam
situasi tertentu

Melaksanakan

Mengembangkan

Menganalisis Menjabarkan komponen atau
struktur dengan membedakan
dari bentuk dan fungsi, tujuan,
dan seterusnya

Membedakan

Menyusun Kembali

Menandai

Menilai Menyusun pertimbangan
berdasarkan kriteria dan
persyaratan khusus

Mengecek

Mengkritik

Berkreasi Menyusun sesuatu hal baru;
memodifikasi suatu model
lama, menjadi sesuatu yang
berdeda, dan seterusnya.

Menghasilkan

Merencanakan

Membentuk

Sumber: Prawiradilaga (2007:95)

B. Kerangka Pikir

Kemampuan berargumentasi sangat penting dikuasai oleh siswa. Selain itu,

hasil belajar yang baik menjadi tuntutan dalam pendidikan di Indonesia.

Namun proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di SMP Negeri 19

Bandar Lampung selama ini belum mampu meningkatkan kemampuan

berargumentasi dan hasil belajar siswa.
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Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar dan

kemampuan berargumentasi siswa adalah model pembelajaran Problem

Solving. Pada proses pembelajaran mengunakan model Problem Solving,

keterlibatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sangat diutamakan.

Selama kegiatan belajar mengajar, guru tidak mendominasi kegiatan yang ada

di kelas, melainkan siswalah yang aktif bekerja. Dengan menggunakan

model ini, siswa dilatih merumuskan masalah, menelaah masalah,

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, pembuktian hipotesis dan

menentukan pilihan penyelesaian.

Selama proses tersebut siswa harus mampu menemukan, mengevaluasi, dan

menggunakan sumber daya yang disediakan dalam pembelajaran untuk dapat

bekerjasama di dalam suatu kelompok dengan melibatkan kemampuan

komunikasi baik secara lisan dan tertulis. Melalui tahapan-tahapan tersebut

siswa terlatih untuk dapat memecahkan masalah secara sistemastis dan

meningkatkan ketrampilan berkomunikasi. Selain itu, keterlibatan siswa

secara langsung selama pembelajaran berlangsung akan membuat materi yang

diterima menjadi lebih mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Oleh karena

itu diperkirakan model problem solving dapat meningkatkan kemampuan

berargumentasi dan hasil belajar siswa.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu variabel bebas dan

terikat. Variabel bebas ditunjukkan dengan penggunaan model pembelajaran

problem solving, sedangkan variabel terikat ditunjukkan dengan kemampuan

berargumentasi dan hasil belajar siswa. Hubungan antara variabel bebas

dengan variabel terikat ditunjukkan pada gambar berikut.
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Keterangan: X = Variabel bebas (pembelajaran melalui model
Problem Solving)

Y1 = Variabel terikat (kemampuan berargumentasi)

Y2 = Variabel terikat (hasil belajar)

Gambar 2. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat

C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan kemampuan

berargumentasi siswa pada materi peran manusia dalam pengelolaan

lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2. H0= Tidak ada pengaruh yang signifikan dari model problem solving

terhadap hasil belajar siswa pada materi peran manusia dalam

pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan

kerusakan lingkungan

H1=  Ada pengaruh yang signifikan dari model problem solving

terhadap hasil belajar siswa pada materi peran manusia dalam

pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan

kerusakan lingkungan

X

Y2

Y1


