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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kerangka Teoritis 

 

 

1. Pembelajaran Problem Solving  

 

 

Problem solving adalah suatu cara mengajar yang menghadapkan siswa 

kepada suatu masalah agar dapat dipecahkan. Menuntut kemauan untuk 

melihat sebab akibat, mengobservasi problem, mencari hubungan antara 

berbagai data yang terkumpul kemudian menarik kesimpulan yang 

merupakan hasil pemecahan masalah. Problem yang dihadapkan kepada 

murid harus mengandung kesulitan baik psikis atau fisis. 

 

Menurut Lawson dalam Syah (2004: 127) menyatakan bahwa:  

 

belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan 

metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, dan tuntas. 

Untuk itu, kemampuan siswa dalam menguasai konsep-konsep, 

prinsip-prinsip, dan generalisasi serta insight amat diperlukan.  

 

 

Dalam hal ini, hampir semua bidang studi dapat dijadikan sarana belajar 

pemecahan masalah. Untuk keperluan ini, guru (khususnya yang mengajar 

eksakta, seperti matematika dan IPA) sangat dianjurkan menggunakan model 

dan strategi mengajar yang berorientasi pada pemecahan masalah. Nasution 

(2008: 140) mengungkapkan bahwa masalah yang terpecahkan melalui 

problem solving mantap dan sukar dilupakan, karena siswa terbiasa untuk 
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memecahkan masalah sehingga kemampuan untuk memecahkan masalah 

semakin memperbesar kamampuan untuk memecahkan masalah-masalah 

lain. 

 

Demikian juga menurut Sanjaya (2006: 213), terdapat tiga ciri utama problem 

solving, yaitu: 

a. Merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasi 

pembelajaran ada sejumlah kegiatan yang dilakukan siswa. 

b. Aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah 

c. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunkan pendekatan berpikir 

secara ilmiah 

Dalam memecahan masalah siswa harus memiliki sejumlah konsep-konsep 

dan aturan-aturan. Selain itu harus dimilikinya ”sets” untuk memecahkannya 

dan suatu strategi untuk memberikan arah kepada pemikirannya, agar ia 

produktif. Hamalik (2004: 17), mengemukakan proses berpikir pemecahan 

masalah (problem solving) melalui langkah-langkah berikut: 

 

a. Menyadari dan merumuskan masalah. 

b. Mengajukan berbagai alternatif jawaban. 

c. Menyimpulkan keterangan-keterangan dari berbagai sumber. 

d. Mengetes kemungkinan-kemungkina jawaban dengan keterangan-

keterangan yang telah dikumpulkan. 

e. Apabila telah ditemukan suatu jawaban yang tepat maka ditarik 

suatu kesimpulan. 

f. Melaksanakan kesimpulan.  

 

 

Selain itu, pembelajaran pemecahan masalah juga dapat dilakukan melalui 

kegiatan dalam suatu kelompok, seperti David Johnson dan Johson dalam 
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Sanjaya (2006: 219) mengungkapkan ada 5 langkah problem solving melalui 

kegiatan kelompok, yaitu: 

 

a. mendefinisikan masalah sehingga siswa menjadi jelas masalah apa 

yang akan dikaji, pada tahap ini siswa diarahkan untuk membaca 

tujuan dilakukan pengamatan agar siswa mengerti langkah pada 

saat melakukan pengamatan. 

b. mendiagnosa masalah, yaitu menentukan sebab terjadinya masalah, 

pada tahap ini siswa melakukan pengamatan. 

c. merumuskan alternatif strategi yaitu menguji setiap tindakan yang 

telah dirumuskan melalui diskusi kelas. 

d. menentukan dan menerapkan strategi pilihan pengambilan 

keputusan tentang strategi mana yang akan dilakukan, pada tahap 

ini siswa menetapkan kesimpulan hasil diskusi kelas 

e. melakukan evaluasi baik evaluasi proses maupun hasil, pada tahap 

ini siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

 

Masalah atau soal yang diberikan kepada siswa perlu didefinisikan dan 

kejelasan akan masalah perlu dikaji agar siswa lebih memahami tujuan yang 

ingin dicapai dari masalah yang diberikan. Setelah itu siswa mengamati 

masalah yang diberikan dengan diskusi dengan teman kelompoknya. 

Selanjutnya yaitu menyimpulkan hasil diskusi kelompok dan melakukan 

evaluasi dari hasil pemecahan masalah dari keseluruan kegiatan yang 

dilakukan, salah satunya dari tugas yang diberikan guru. 

 

2. Pembelajaran Problem Posing 

 

 

Problem posing merupakan model pembelajaran yang mengharuskan siswa 

menyusun pertanyaan sendiri atau memecah suatu soal menjadi pertanyaan-

pertanyaan yang lebih sederhana yang mengacu pada penyelesaian soal 

tersebut.  
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Menurut Dongshen dan Lee dalam Naparin (2008: 84) problem posing 

memiliki kriteria: 

 

a. Menanyakan pertanyaan yang membangun keingintahuan dan 

minat. 

b. Menanyakan pertanyaan yang berbeda peranannya untuk perbuatan 

yang berbeda. 

c. Sering berperan dalam bertanya untuk mengetahui hal baru. 

d. Menemukan pertanyaan yang baik. 

e. Belajar tanpa pertanyaan adalah belajar pasif. 

 

 

Pertanyaan yang disampaikan baik oleh guru maupun oleh siswa dapat 

mengaktifkan pembelajaran, salah satunya pembelajaran dengan problem 

posing.Untuk itu, perlu diketahui lebih lanjut tentang pengertian problem 

posing. Silver dalam Hajar (2010: 1) problem posing mempunyai tiga 

pengertian:  

 

a. Problem posing adalah perumusan soal sederhana atau perumusan 

ulang soal yang ada dengan beberapa perubahan agar lebih 

sederhana dan dapat dipahami dalam rangka memecahkan soal 

yang rumit. 

b. Problem posing  adalah perumusan soal yang berkaitan dengan 

syarat-syarat pada soal yang telah dipecahkan dalam rangka 

mencari alternatif pemecahan lain.  

c. Problem posing adalah merumuskan atau membuat soal dari situasi 

yang diberikan.  

  

Model pembelajaran problem posing ini mulai dikembangkan di tahun 1997 

oleh Lyn D. English, dan awal mulanya diterapkan dalam mata pelajaran 

matematika. Selanjutnya, model ini dikembangkan pula pada mata pelajaran 

yang lain. Pada prinsipnya, model pembelajaran problem posing adalah suatu  

pembelajaran yang mewajibkan para siswa untuk mengajukan soal sendiri 

melalui belajar soal (berlatih soal) secara mandiri. 
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Problem posing is an important companion to problem-solving. Problem 

posing involve the generation of new problems about a situation or the 

reformulation of a given problem (Silver dan Cai dalam Pittalis, 2004). Silver 

dalam Suyitno (2004: 15) menjelaskan bahwa pengajuan soal dapat 

diaplikasikan dalam 3 bentuk aktifitas:  

 

a. Pre solution posing, yaitu jika seorang siswa membuat soal dari 

situasi yang diadakan. Jadi guru diharapkan mampu membuat 

pertanyaan yang berkaitan dengan pernyataan yang dibuat 

sebelumnya.  

b. Within solution posing, yaitu jika seorang siswa mampu 

merumuskan ulang pertanyaan soal tersebut menjadi sub-sub 

pertanyaan baru yang urutan penyelesaiannya seperti yang telah 

diselesaikan sebelumnya.jadi, diharapkan siswa mampu membuat 

sub-sub pertanyaaan baru dari sebuah pertanyaan yang ada pada 

soal yang bersangkutan.  

c. Post solution posing, yaitu jika seorang siswa memodifikasi 

kondisi soal yang sudah diselesaikan untuk membuat soal yang 

baru yang sejenis. 

 

 

Pembelajaran Problem Posing tipe Post Solution Posing, yaitu siswa 

memodifikasi kondisi soal yang sudah diselesaikan untuk membuat soal yang 

baru yang sejenis. Siswa tidak hanya menerima saja materi dari guru, 

melainkan siswa juga berusaha menggali dan mengembangkan sendiri. Hasil 

belajar tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan tetapi juga 

meningkatkan keterampilan berpikir. Naparin (2008: 83) mengemukakan 

bahwa pendekatan problem posing meliputi keterampilan siswa yang 

diperlukan dalam menerapkan proses pemecahan masalah. Lyn D.English  

dalam Pittalis (2004) asserted that problem posing improves students’ 

thinking, problem solving skills, attitudes, and confidence in mathematics and 

mathematical problem solving, and contributes to a broader understanding of 
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mathematical concepts. Para siswa memerlukan pengalaman yang nyata dari 

suatu masalah pengetahuan dalam suatu situasi realistis pendekatan problem 

posing dan kedudukan diantara pendekatan lainnya. 

 

Dalam pembelajaran problem posing tipe post solution posing,  siswa dilatih 

untuk memperkuat dan memperkaya konsep-konsep dasar fisikanya.  

Dengan demikian, kekuatan-kekuatan pembelajaran problem posing (Suyitno, 

2004: 7):  

  

a. Memberi penguatan terhadap konsep yang diterima atau 

memperkaya konsep-konsep dasar.  

b. Mampu melatih siswa meningkatkan kemampuan dalam belajar. 

c. Orientasi pembelajaran yaitu investigasi dan penemuan yang pada 

dasarnya adalah pemecahan masalah. 

 

 

Dengan pendekatan problem posing mereka bisa terangsang untuk 

mengembangkan pengetahuannya dengan cara yang mudah dan murah. 

 Pengetahuan siswa dengan pendekatan ini, bisa dikembangkan dari yang 

sederhana hingga pada pengetahuan yang kompleks. Selain itu, dengan 

pendekatan tersebut siswa akan belajar sesuai dengan tingkat berpikirnya. 

Karena antara siswa yang pandai dengan yang kurang pandai tidak 

diperlakukan sama. Mereka akan belajar dengan problem posing sesuai 

dengan pengetahuaan mereka yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan 

pendekatan ini diharapkan siswa lebih bersemangat, cakap dalam berpikir dan 

kreatif.  Dongsheng dalam Naparin (2008: 85) menyimpulkan pendekatan 

problem posing dalam pembelajaran adalah sikap siswa dalam pembelajaran 

yaitu pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan dalam materi pelajaran.  
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Meskipun objek utama dalam problem posing adalah mengaktifkan dan 

mendalami pembelajaran, sebenarnya dapat dimaknai sebagai penguatan 

pembelajaran berupa: 

a. Memberikan cara baru untuk menetapkan ukuran dalam belajar dan 

mengajar 

b. Memberikan cara yang efektif untuk motivasi belajar 

c. Kita akan memperoleh timbal balik dari para siswa melalui pertanyaan-

pertanyaan mereka dan partisipasi dalam kelompok diskusi. 

3. Kecakapan Berpikir Rasional 

 

 

Kecakapan berpikir merupakan kecakapan dalam menggunakan pikiran atau 

rasio dengan optimal. Berpikir adalah proses yang dinamis yang dapat 

dilukirkan menurut proses atau jalannya. Plato dalam Suryabarata (2001: 54) 

beranggapan bahwa berpikir adalah berbicara dalam hati. Pendapat yang 

lebih menekankan kepada tujuan berpikir yaitu menurut Bigot, dkk dalam 

Suryabarata (2001: 54), yang mengatakan bahwa berpikir adalah meletakkan 

hubungan antara bagian-bagian pengetahuan kita. Bagian-bagian pengetahuan 

kita yaitu segala sesuatu yang telah kita miliki, yang berupa pengertian-

pengertian dan dalam batas tertentu juga tanggapan-tanggapan.  

 

Menurut Reber dalam Syah (2004: 127), belajar rasional adalah belajar 

menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan sistematis (sesuai dengan 

akal sehat). Tujuannya ialah untuk memperoleh aneka ragam kecakapan 

menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Jenis belajar ini sangat erat 

kaitannya dengan belajar pemecahan masalah. Dengan belajar rasional siswa 
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diharapkan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dengan 

menggunakan pertimbangan strategi akal sehat, logis dan sistematis. 

  

Reber dalam Syah (2004: 123) menyatakan bahwa: 

 

Pada umumnya siswa yang berpikir rasional akan menggunakan 

prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab 

pertanyaaan ”bagaimana” (how) dan ”mengapa” (why). Dalam 

berpikir rasional siswa dituntut menggunakan logika (akal sehat) 

untuk menentukan sebab akibat, menganalisis, menarik kesimpulan-

kesimpulan, dan bahkan juga menciptakan hukum-hukum (kaidah 

teoritis) dan ramalan-ramalan. 

 

Kecakapan berpikir pada dasarnya merupakan kecakapan menggunakan 

pikiran/rasio kita secara optimal. Tim Board Base Education (2002) 

mengemukakan kecakapan berpikir rasional mencakup antara lain: kecakapan 

menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. 

 

a. Kecakapan menggali informasi 

 

Kecakapan menggali dan menemukan informasi memerlukan kecakapan 

dasar, yaitu membaca, menghitung dan melakukan observasi. Oleh karena 

itu, anak belajar membaca bukan sekedar “membunyikan huruf dan 

kalimat”, tetapi mengerti maknanya, sehingga yang bersangkutan dapat 

mengerti informasi apa yang terkandung dalam bacaan tersebut. Siswa 

yang belajar berhitung, hendaknya bukan sekedar belajar secara 

mekanistik menerapkan kalkulasi angka dan bangun, tetapi mengartikan 

apa informasi yang diperoleh dari kalkulasi itu. 
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Oleh karena itu kontekstualisasi Matematika atau mata pelajaran lainnya 

menjadi sangat penting, agar siswa mengerti makna dari apa yang 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, sebagai suatu informasi. 

Kecakapan melakukan observasi sangat penting dalam upaya menggali 

informasi. Observasi dapat dilakukan melalui pengamatan fenomena alam 

lingkungan, melalui berbagai kejadian sehari-hari, peristiwa yang teramati 

langsung maupun dari berbagai media cetak dan elektronik, termasuk 

internet (Tim BBE: 2002). 

 

Kecakapan menggali informasi yang disebut dalam penelitian ini terdiri 

dari dua komponen yaitu memahami permasalahan dan melaksanakan 

percobaan. Memahami masalah berarti ia dapat memperoleh informasi 

yang berguna untuk memecahkan masalah dan ia dapat menyatakan inti 

permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Sedangkan komponen 

merencanakan percobaan terdiri dari beberapa indikator yaitu memilih 

alat dan bahan praktikum, menentukan variabel penelitian dan menyusun 

prosedur kerja.  

 

b. Kecakapan mengolah informasi 

 

Agar informasi yang telah tergali lebih bermakna maka informasi harus 

diolah. Hasil olahan itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia. 

Oleh karena itu, kecakapan berpikir tahap berikutnya adalah kecakapan 

mengolah informasi. Mengolah informasi artinya memproses informasi 

tersebut menjadi simpulan. Untuk dapat mengolah suatu informasi 

diperlukan kemampuan membandingkan, membuat perhitungan tertentu, 
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membuat analogi, sampai membuat analisis sesuai dengan informasi yang 

diolah maupun tingkatan simpulan yang diharapkan. Oleh karena itu 

kemampuan-kemampuan tersebut penting untuk dikembangkan melalui 

mata pelajaran yang sesuai (Tim BBE: 2002).  

 

c. Kecakapan mengambil keputusan 

 

Keputusan (decision) berarti pilihan, yakni pilihan dari dua atau lebih 

kemungkinan. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah bentuk 

pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang 

prosesnya melalui mekanisme tertentu, dengan harapan akan 

menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik’. 

Dalam penelitian ini, keputusan diartikan sebagai pilihan terhadap segala 

alternatif yang tersedia setelah dilakukan pertimbangan. Sedangkan 

pengambilan keputusan adalah suatu kegiatan atau pemilihan salah satu 

alternatif yang ada untuk menghasilkan solusi pemecahan yang paling 

baik.  

 

d. Kecakapan memecahkan masalah secara kreatif 

 

Tim BBE (2002), menyatakan bahwa pemecahan masalah yang baik tentu 

berdasarkan informasi yang cukup dan telah diolah dan dipadukan dengan 

hal-hal lain yang terkait. Pemecahan masalah memerlukan kreativitas dan 

kearifan. Kreativitas untuk menemukan pemecahkan yang efektif dan 

efisien, sedangkan kearifan diperlukan karena pemecahkan harus selalu 

memperhatikan kepentingan berbagai pihak dan lingkungan sekitarnya. 
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Jadi, yang dimaksud dengan pemecahan masalah secara kreatif dalam 

penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam mencari berbagai alternatif 

pemecahan masalah yang mungkin dilakukan dan kecakapan siswa dalam 

menghasilkan solusi yang efektif dan efisien. 

 

Bidang-bidang studi yang dapat digunakan sebagai sarana belajar rasional 

sama dengan bidang-bidang studi untuk belajar pemecahan masalah. 

Perbedaannya, belajar rasional tidak memberi tekanan khusus pada 

penggunaan bidang studi eksakta. Artinya, bidang-bidang studi non 

eksaktapun dapat memberikan efek yang sama dengan bidang studi eksakta 

dalam belajar rasional.  

 

4. Hasil Belajar Siswa 

 

 

Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, maka seseorang akan memperoleh 

suatu hasil yaitu hasil belajar. Informasi dalam bentuk pengalaman yang telah 

ada pada peserta didik tersebut serta pengetahuan yang dikembangkan dan 

diserapnya dapat dijadikan sebagai pengetahuan awal siswa untuk 

memperoleh hasil belajar. Jadi hasil belajar merupakan suatu kepandaian 

yang diperoleh dari pengetahuan awal siswa, usaha belajar yang berupa 

latihan-latihan pengetahuan maupun pengalaman dari proses belajar 

mengajar.  

 

Menurut Djamarah dan Aswan Z (2006: 121): “Setiap proses belajar 

mengajar selalu menghasilkan hasil belajar”. Dari pernyataan tersebut dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar diperoleh dari proses belajar mengajar, dan 
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hasil belajar merupakan akhir atau puncak dari proses belajar.  Akhir dari 

kegiatan inilah yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 

13) bahwa: 

Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi dari tindak belajar dan 

tindak mengajar.  Bagi guru tindak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar.  Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.  Sedangkan dari sisi 

guru hasil belajar merupakan suatu pencapaian tujuan pengajaran.   

 

 

Hasil belajar fisika yang dicapai pada pelajaran fisika selama siswa dapat 

mengetahui, mengamati, memahami konsep-konsep, dan mengaplikasikan 

dalam kehidupannya sehari-hari sesuai dengan materi yang dipelajari. Untuk 

mengetahui pencapaian dalam belajar perlu adanya suatu pengukuran 

kemampuan hasil belajar siswa.  Menurut Robert. M. Gagne dalam Hasibuan 

dan Moedjiono (2004: 5) ada lima macam kemampuan hasil belajar: 

a. Keterampilan intelektual (yang merupakan hasil belajar terpenting 

dari sistem lingkungan skolastik). 

b. Strategi kognitif, mengatur ”cara belajar” dan berpikir seseorang 

di dalam arti seluas-luasnya, termasuk kemampuan memecahkan 

masalah. 

c. Informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta.  

d. Keterampilan motorik yang diperoleh disekolah, antara lain 

keterampilan menulis, mengetik, menggunakan jangka, dan 

sebagainya. 

e. Sikap dan nilai, berhubungan dengan arah serta intensitas 

emosional yang dimiliki seseorang, sebagaimana dapat 

disimpulkan dari kecenderungannya bertingkah laku terhadap 

orang, barang, atau kejadian. 

 

Kelima macam hasil belajar tersebut dapat dijabarkan strategi-strategi belajar 

mengajar yang sesuai dan dapat dilakukan suatu evaluasi hasil belajar untuk 

mengukur kemampuan siswa, menurut Sudijono (2001: 10) dengan 

dilakukannya evaluasi terhadap hasil belajar siswa misalnya, maka para siswa 
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akan mengetahui apakah dirinya termasuk siswa yang berkemampuan tinggi, 

berkemampuan rata-rata ataukah berkemampuan rendah. Untuk mengetahui 

keberhasilan dalam belajar diperlukan adanya suatu pengukuran hasil belajar 

yaitu melalui suatu evaluasi atau tes dan dinyatakan dalam bentuk angka. 

Menurut Bloom dalam Sudjiono (2001: 49) berpendapat bahwa taksonomi 

(pengelompokan) tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu kepada 

tiga jenis domain yang melekat pada diri peserta didik, yaitu:  

a. Ranah proses berpikir (cognitive domain),  

b. Ranah nilai dan sikap (affektive domain), dan  

c. Ranah keterampilan (psychomotor domain).  

 

 

Hasil belajar dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang yaitu : pengetahuan, 

adalah aspek yang paling dasar dalam taksonomi Bloom. Menurut Daryanto 

(2005: 74) beranggapan bahwa hasil belajar yang dijadikan objek evaluasi 

adalah hasil belajar dalam bidang pengetahuan (kognitif ) yang mencakup 

berbagai tingkat kemampuan ingatan, pemahaman, aplikasi, dan sebagainya. 

Selanjutnya yaitu pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. 

Sedangkan ranah afektif ada lima aspek yakni penerimaan, jawaban atau 

reaksi, penilaian, organisasi, dan karakterisasi dengan suatu nilai atau 

kompleks nilai. Dan ranah psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan 

(skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman 

belajar tertentu. 

 

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa proses belajar mengajar akan 

menghasilkan kemampuan hasil belajar seseorang meliputi aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor. Hasil belajar tersebut bisa berbentuk pengetahuan, 
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keterampilan, maupun sikap dan nilai. Hasil belajar siswa pada penelitian ini 

hanya diukur pada aspek kognitif dengan menggunakan tes hasil belajar yang 

disusun sesuai dengan materi pelajaran disekolah.  

 

5. Metode Pemberian Tugas  

 

Metode pemberian tugas merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

menjadikan siswa lebih aktif dan merasa terangsang untuk meningkatkan 

belajar yang baik, memupuk inisiatif dan bertanggung jawab atas pengerjaaan 

tugas yang diberikan kepada siswa.  

 

Menurut Djamarah dan Aswan Z (2006: 96): 

 

Metode pemberian tugas adalah metode penyajian bahan dimana guru 

memberikan tugas tertentu kepada siswa melakukan kegiatan belajar. 

Masalah tugas yang yang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan 

didalam kelas, dihalaman sekolah, dilaboratorium, diperpustakaan, 

dibengkel, dirumah siswa, atau dimana saja /tidak terikat tempat asal 

tugas itu dapat dikerjakan.  

 

Kegiatan belajar yang dilakukan siswa dengan metode pemberian tugas 

dengan menyajikan bahan dengan materi tertentu untuk dijadikan tugas yang 

dikerjakan oleh siswa. Tugas yang diberikan kepada siswa dapat dikerjakan 

dimana saja sesuai dengan waktu dan kebutuhan dari tugas yang diberikan. 

Dalam suatu kegiatan pembelajaran, dibutuhkan pendekatan dan metode 

pembelajaran yang sesuai untuk dapat meningkatkan kemampuan dan 

pengalaman siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dapat menggali 

potensi yang dimilikinya dengan optimal. 
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Menurut Ibrahim dan Nana Syaodih (2003: 48) menjelaskan bahwa untuk 

lebih memantapkan penguasaan siswa terhadap bahan yang telah 

disampaikan, maka pada tahap selanjutnya siswa diberi tugas.  Bentuk tugas 

yang diberikan kepada siswa berupa pertanyaan/ soal, membuat gambar, 

membuat kliping, dan mengadakan pengamatan lingkungan, mengumpulkan 

benda-benda, membuat kesimpulan, mengerjakan pekerjaan rumah, diskusi 

dan sebagainya. 

 

Djamarah dan Aswan Z (2006: 97) menjelaskan langkah-langkah penggunaan 

metode pemberian tugas, yaitu: 

 

a. Fase pemberian tugas 

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya 

mempertimbangkan:  

1. tujuan yang akan dicapai. 

2. jenis tugas yang diberikan jelas dan tepat sehingga anak 

mengerti apa yang ditugaskan kerpadanya. 

3. sesuai dengan kemampuan siswa. 

4. ada petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerjaan 

siswa. 

5. disediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas 

tersebut. 

b. Langkah pelaksanaan tugas 

1. guru memberikan bimbingan atau pengawasan. 

2. siswa diberikan motivasi atau dorongan sehingga anak mau 

bekerja. 

3. siswa mengerjakan sendiri tugas yang diberikan oleh guru dan 

tidak meminta bantuan orang lain. 

4. Siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan baik dan 

sistematis. 

c. Fase mempertanggung jawabkan 

Hal yang harus dikerjakan pada fase ini adalah siswa melaporkan 

hasil pekerjaanya baik lisan maupun tulisan  

 

 

Tugas yang diberikan kepada siswa harus mempertimbangkan tujuan yang 

akan dicapai dan sesuai dengan kemampuan siswa, selain itu dalam 
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melaksanakan tugas siswa diberikan bimbingan dan pengawasan setelah 

selesai, siswa melaporkan hasil pekerjaanya kepada guru sehingga guru dapat 

mengetahui kemampuan siswa dalam menerima pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru sebelumnya. Hal ini sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh Ibrahim dan Nana Syaodih (2003: 48) yaitu pemberian 

tugas bukan ditunjukkan untuk menghukum atau mempersulit siswa tetapi 

memperjelas meteri pelajaran didalam kelas serta memberi kesempatan 

kepada siswa melakukan tugas maupun kegiatan yang berhubungan dengan 

bahan ajar. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

  

 

Pembelajaran dengan problem posing menggunakan metode pemberian tugas, 

melatih siswa merumuskan soal. Sebelum lembar problem posing diberikan 

terlebih dahulu guru menjelaskan tata cara dalam perumusan soal sehingga soal 

sesuai dengan harapan. Merumuskan soal merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa dalam latihan soal di luar 

pengawasan guru. Pembelajaran problem posing dengan metode pemberian tugas 

diduga dapat melatih siswa untuk selalu mengajukan masalah dalam setiap 

kegiatan belajar baik dilakukan secara individu maupun kelompok. 

 

Pembelajaran problem solving dengan metode pemberian tugas diharapkan dapat 

membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan baru dan 

bertanggungjawab dalam pembelajaran karena dalam seiap tugas selalu 

dilakukan langkah mempertanggungjawabkan. Pembelajaran problem solving 

bisa dilakukan melalui pemberian tugas kepada siswa baik di dalam kelas 
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maupun di luar kelas. Penerapan pembelajaran pendekatan  problem solving 

dengan metode pemberian tugas diduga dapat melatih siswa untuk 

brertanggungjawab dalam setiap pemecahan masalah yang dilakukan melalui 

tahap pertanggungjawaban yaitu berupa presentasi didepan kelas dan pemberian 

tugas dari guru. 

 

Metode pemberian tugas merupakan suatu metode pembelajaran dimana guru 

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Metode ini 

memungkinkan siswa untuk lebih mandiri diluar pengawasan guru dan 

bertanggungjawab serta disiplin dalam mengerjakan tugas. Pemberian tugas 

menjadikan siswa termotivasi dalam melakukan aktivitas belajar baik individual 

maupun kelompok dan dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuan siswa 

sehingga mendapatkan hasil belajar dan kecakapan berpikir rasional yang baik. 

 

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas dan dua variabel terikat. Sebagai 

variabel bebasnya adalah pembelajaran problem solving dengan metode 

pemberian tugas  dan pembelajaran problem posing dengan metode pemberian 

tugas, sedangkan variable terikatnya adalah hasil belajar dan kecakapan berpikir 

rasional.  

 

Data hasil belajar diperoleh dengan mengamati aspek kognitif. Aspek kognitif 

diperoleh melalui data tes siswa, tugas dan latihan. Sedangkan nilai kecakapan 

berpikir rasional siswa diperoleh dari hasil pretes dan postes berupa soal-soal 

pilihan jamak, beserta penjelasan jawaban tersebut serta keterkaitan jawaban 

dengan penjelasannya. Setelah memperoleh data tersebut, barulah dilakukan 
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pengujian hipotesis untuk mengetahui perbedaan kedua model pembelajaran 

tersebut. 

 

Berpikir secara rasional adalah kecakapan seseorang secara logika atau rasio 

secara maksimal. Dengan menggunakan pikiran secara rasional itu maka 

seseorang akan terbiasa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan 

tenang dan akan lebih mendahulukan pikiran yang logis dibanding hanya dengan 

menggunakan emosi atau perasaan saja. Begitu pentingnya kecakapan berpikir 

rasional seharusnya hal ini menjadi salah satu tujuan dari pendidikan, sehingga 

peserta didik tidak hanya diciptakan untuk pandai dalam mengerjakan soal-soal 

melainkan pandai dalam menyelesaikan masalah hidup yang dihadapi. Terutama 

dalam mata pelajaran fisika, sebagai salah satu mata pelajaran sains yang muatan 

materinya lebih banyak sehingga tidak dimungkinkan siswa untuk menghafalnya. 

Siswa dituntut untuk lebih memahami konsep fisika dan mengembangkan daya 

nalar dalam mempelajari fisika dan memecahkan masalah yang dihadapi sehari-

hari dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam ranah kognitif.  

 

Pembelajaran problem posing melatih siswa untuk mengajukan masalah dengan 

cara merumuskan soal beserta penyelesaiannya. Pembelajaran problem solving 

membiasakan siswa menerima masalah dari guru untuk diselesaikan khususnya 

peenyelesaian soal. Kedua pembelajaran tersebut sama-sama memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan hasil belajar dan kecakapan 

berpikir rasional. 
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Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas berikut diagram kerangka 

pemikiran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Kerangka Pemikiran  

 

 

C.  Anggapan Dasar dan Hipotesis  

 

1. Anggapan Dasar 

 

 

Adapun anggapan dasar untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kedua sampel pada siswa kelas XI semester ganjil SMA YP Unila Bandar 

Lampung memperoleh materi pelajaran yang sama. 

Kelompok 

Eksperimen 1 

Kelompok 

Eksperimen 2 

Pemb. Problem 

solving 

Pemb. Problem 

posing Pretes 

Hasil belajar  

Kognitif 

Postes 

Tugas Dan 

Latihan 

Tatap Muka 

Dikelas 

Uji Hipotesis 

Kecakapan Berfikir 

Rasional 



27 

 

b. Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar dan kecakapan berpikir 

rasional siswa selain variabel yang dikemukakan tidak diperhitungkan 

dalam penelitian ini. 

 

2. Hipotesis 

 

 

Hipotesis Umum 

a. Ada perbedaan rata-rata hasil belajar fisika siswa yang diajar 

menggunakan pembelajaran problem solving menggunakan metode 

pemberian tugas dengan siswa yang diajar menggunakan pembelajaran 

problem posing metode pemberian tugas. 

b. Ada perbedaan rata-rata kecakapan berpikir rasional siswa yang diajar 

menggunakan pembelajaran problem solving metode pemberian tugas 

dengan siswa yang diajar menggunakan pembelajaran problem posing 

metode pemberian tugas. 

 

Hipotesis Kerja 

a. H0: Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar fisika yang diajar 

menggunakan pembelajaran problem solving metode pemberian 

tugas  dengan siswa yang diajar menggunakan pembelajaran problem 

posing metode pemberian tugas. 

H1: Ada perbedaan rata-rata hasil belajar fisika yang diajar pembelajaran 

problem solving metode pemberian tugas dengan siswa yang diajar 

menggunakan pembelajaran problem posing metode pemberian 

tugas. 
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b. H0: Tidak ada perbedaan rata-rata kecakapan berpikir rasional siswa  

yang diajar menggunakan pembelajaran problem solving metode 

pemberian tugas dengan siswa yang diajar menggunakan 

pembelajaran problem posing metode pemberian tugas. 

H1: Ada perbedaan rata-rata kecakapan berpikir rasional siswa yang diajar 

menggunakan pembelajaran problem solving metode pemberian 

tugas dengan siswa yang diajar menggunakan pembelajaran problem 

posing metode pemberian tugas. 
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