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II.  TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
A. Pembelajaran Konstruktivisme  

 
 

Menurut Glasersfeld (Komalasari, 2010) konstruktivisme adalah salah satu filsafat 

pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil kons-

truksi (bentukan) kita sendiri.  Glasersfeld menegaskan bahwa pengetahuan bu-

kanlah suatu tiruan atau gambaran dari kenyataan (realitas) yang ada.  Pengetahu-

an adalah ciptaan manusia yang dikontruksikan dari pengalaman yang dialaminya 

yang diakibatkan dari suatu kontruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseo-

rang.  Seseorang membentuk skema, kategori, konsep, dan struktur pengetahuan 

yang diperlukan untuk pengetahuan.  Para kontruktivis percaya bahwa pengeta-

huan itu tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru kepada siswa.  Menurut 

Lorsbach dan Tobin (Komalasari, 2010), siswa sendirilah yang harus mengartikan 

apa yang telah diajarkan dengan menyesuaikan terhadap pengalaman-pengalaman 

mereka.  

 
Dalam proses kontruksi itu, menurut Glasersfeld (Komalasari, 2010) diperlukan 

beberapa kemampuan sebagai berikut: 

1. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman.  
Kemampuan untuk mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman 
sangat penting karena pengetahuan dibentuk berdasarkan interaksi dengan 
pengalaman-pengalaman tersebut. 

2. Kemampuan membandingkan, dan mengambil keputusan mengenai per-
samaan dan perbedaan.  Kemampuan membandingkan sangat penting un-
tuk dapat menarik sifat yang lebih umum dari pengalaman-pengalaman 



9 
  

khusus serta melihat kesamaan dan perbedaannya untuk dapat membuat 
klasifikasi dan membangun suatu pengetahuan. 

3. Kemampuan untuk lebih menyukai pengalaman yang satu dari yang lain 
karena kadang seseorang lebih menyukai pengalaman tertentu daripada 
yang lain, maka muncullah soal nilai dari pengalaman yang kita bentuk. 

 

Teori-teori baru dalam psikologi pendidikan dikelompokkan dalam teori pembe-

lajaran konstruktivis.  Teori konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus me-

nemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek infor-

masi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu 

tidak lagi sesuai, sehingga siswa dapat benar-benar memahami dan dapat mene-

rapkan pengetahuan.  Teori kontruktivistik  menuntut siswa untuk belajar meme-

cahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berusaha dengan 

susah payah dengan ide-ide.   

 
Prinsip yang penting dalam psikologi pendidikan menurut teori kontruktivis ada-

lah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa.  Sis-

wa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya.  Guru dapat mem-

berikan kemudahan  untuk proses ini, dengan memberi kesempatan siswa untuk 

menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi 

sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. 

 
Ditjen Dikdasmen (Depdiknas, 2003) menjabarkan kecenderungan tentang belajar 

berdasarkan konstruktivis tersebut sebagai berikut: 

a. Proses belajar, meliputi: (1) belajar tidak hanya sekedar menghafal, akan 
tetapi siswa harus mengonstruksikan pengetahuan dibenak mereka sendiri; 
(2) siswa belajar dari mengalami, di mana siswa mencatat sendiri pola-
pola bermakna dari pengetahuan baru, bukan begitu saja oleh guru; (3) 
pengetahuan yang dimiliki seseorang terorganisasi dan mencerminkan pe-
mahaman yang mendalam tentang suatu persoalan; (4) pengetahuan tidak 
dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proporsi yang terpisah, 
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tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan; (5) manusia 
yang mempunyai tingkatan yang berbeda dalam meyikapi situasi baru; (6) 
siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang 
berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide; (7) proses belajar dapat 
mengubah struktur otak. Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring 
dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan 
seseorang. 

b. Transfer belajar, meliputi: (1) siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan 
dari ‘pemberian orang lain’; (2) keterampilan dan pengetahuan itu diper-
luas dari konteks yang terbatas (sempit), sedikit demi sedikit; (3) penting 
bagi siswa tahu ‘untuk apa’ ia belajar dan ‘bagaimana’ ia menggunakan 
pengetahuan dan keterampilan itu. 

c. Siswa sebagai pembelajar, meliputi: (1) siswa memiliki kecenderungan un-
tuk belajar dengan cepat hal-hal yang baru; (2) strategi belajar itu penting; 
(3) peran guru membantu menghubungkan antara ‘yang baru’ dan yang 
sudah diketahui; (4) Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru ber-
makna, memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan dan menerap-
kan ide mereka sendiri dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi 
mereka sendiri. 

d. Pentingnya lingkungan belajar, meliputi: (1) belajar efektif itu dimulai dari 
lingkungan belajar yang berpusat pada siswa; (2) pembelajaran harus ber-
pusat pada ‘bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan yang baru 
mereka. Strategi belajar lebih penting daripada hasilnya; (3) umpan balik 
amat penting bagi siswa yang berasal dari proses penilaian yang benar; (4) 
menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu pen-
ting. 
 

Menurut Purnomo (2002), kondisi belajar yang sesuai dengan filosofi konstruk-

tivisme antara lain: 

1. Diskusi yang menyediakan kesempatan agar semua peserta didik mau 
mengungkapkan gagasan 

2. Pengujian dan penelitian sederhana 
3. Demonstrasi dan peragaan prosedur ilmiah 
4. Kegiatan praktis lain yang memberi peluang peserta didik untuk 

mempertanyakan, memodifikasi dan mempertajam gagasannya 
 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran secara konstrukti-

visme adalah pembelajaran yang berpusat  pada siswa.  Siswa belajar dari menga-

lami, di mana siswa mencari sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru, 

bukan diberi begitu saja oleh guru.  Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang 
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membantu siswa mengolah pengetahuan baru, menyelesaikan suatu masalah 

dimana pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan masalah yang di-

simulasikan.  

 
B. Pembelajaran Problem Solving  

 
 
Masalah pada hakikatnya merupakan bagian dalam kehidupan manusia.  Masalah 

yang sederhana dapat dijawab melalui proses berpikir yang sederhana, sedangkan 

masalah yang rumit memerlukan tahap-tahap pemecahan yang rumit pula.  Masa-

lah pada hakikatnya adalah suatu pertanyaan yang mengandung jawaban.  Suatu 

pertanyaan mempunyai peluang tertentu untuk dijawab dengan tepat, bila perta-

nyaan itu dirumuskan dengan baik dan sistematis.  Ini berarti, pemecahan suatu 

masalah menuntut kemampuan tertentu pada diri individu yang hendak memecah-

kan masalah tersebut (Rofiana, 2005). 

 
Problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan 

suatu masalah dan memecahkannya berdasarkan data dan informasi yang akurat, 

sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat.  Proses problem solv-

ing memberikan kesempatan siswa berperan aktif dalam mempelajari, mencari, 

dan menemukan sendiri informasi untuk diolah menjadi konsep, prinsip, teori, 

atau kesimpulan.  Dengan kata lain, problem solving menuntut kemampuan mem-

proses informasi untuk membuat keputusan tertentu (Hidayati, 2006). 

 
Problem solving bukan perbuatan yang sederhana, akan tetapi lebih kompleks 

daripada yang diduga.  Problem solving memerlukan keterampilan berpikir yang 

banyak ragamnya termasuk mengamati, melaporkan, mendeskripsi, menganalisis, 
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mengklasifikasi, menafsirkan, mengkritik, meramalkan, menarik kesimpulan, dan 

membuat generalisasi berdasrkan informasi yang dikumpulkan dan diolah.  Untuk 

memecahkan masalah kita harus melokasi informasi, menampilkannya dari ingat-

an lalu memprosesnya dengan maksud untuk mencari hubungan, pola, atau pilihan 

baru.  Ada pula proses problem solving yang dikemukakan oleh Karl Albrecht 

yang terdiri dari enam tahap yang dapat digolongkan dalam dua tahap utama yang 

disebutkannya (1) tahap perluasan atau ekspansi yang pada pokoknya bersifat 

divergen dan (2) tahap penyelesaian yang bersifat konvergen. 

 
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 jawa-
ban 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 (Nessinta, 2009). 

 

Model pembelajaran problem solving dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas 

pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi 

secara ilmiah.  Terdapat 3 ciri utama dari pembelajaran problem solving yaitu se-

bagai berikut: 
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a. Pembelajaran problem solving merupakan rangkaian aktivitas pembela-

jaran.  Artinya dalam implementasi problem solving ada sejumlah ke-

giatan yang harus dilakukan siswa. 

b. Aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah.  Pem-

belajaran problem solving menempatkan masalah sebagai kunci dari 

proses pembelajaran. 

c. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir 

secara ilmiah. 

 
Kelebihan dan kekurangan pembelajaran problem solving menurut Djamarah dan 

Zain (2010) adalah sebagai berikut: 

1. Kelebihan pembelajaran problem solving 

a. Pembelajaran ini 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. Pembelajaran ini merangsang pengembangan kemampuan berfikir siswa 
secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya, siswa ba-
nyak melakukan mental dengan menyoroti permasalahan dari berbagai 
segi dalam rangka mencari pemecahannya. 

 
2. Kekurangan pembelajaran problem solving 

a. Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan ting-
kat berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya serta pengetahuan dan pe-
ngalaman yang telah dimiliki siswa, sangat memerlukan kemampuan dan 
keterampilan guru 

b. Proses belajar mengajar dengan menggunakan pembelajaran ini sering 
memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil 
waktu pelajaran 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.  
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C. Keterampilan Proses Sains 

 
Tainlain (2003) mengemukakan bahwa keterampilan proses merupakan seperang-

kat keterampilan fisik dan mental yang digunakan untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi dengan tujuan menghasilkan penemuan baru.  Seperangkat kete-

rampilan tersebut diperoleh selama melakukan kegiatan belajar dan sebagai hasil 

latihan. 

 
Menurut Mochtar (Samana, 1992) pendekatan keterampilan proses adalah cara 

memandang siswa serta kegiatannya yang diterjemahkan dalam kegiatan belajar-

mengajar yang memperhatikan perkembangan pengetahuan, nilai hidup serta si-

kap, perasaan, dan keterampilan sebagai kesatuan, yang akhirnya semua kegiatan 

belajar dan hasilnya tersebut tampak dalam bentuk kreativitas.  Menurut Sanjaya 

(2009) pendekatan keterampilan proses dilaksanakan dengan menekankan pada 

bagaimana siswa belajar, bagaimana siswa memperoleh hasil belajar untuk me-

nguasai suatu konsep melalui keterampilan proses sains, sehingga dapat dipahami, 

dimengerti dan diterapkan sebagai bekal dalam kehidupan di masyarakat sesuai 

kebutuhannya.  

 
Menurut Funk (Dimayati dan Mudjiono, 1994) ada berbagai keterampilan dalam 

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

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

terampilan dasar terdiri dari enam keterampilan yaitu mengamati (mengobserva-

si), mengklasifikasi, mengukur, memprediksi, menyimpulkan, dan mengkomuni-

kasikan.  Sedangkan yang termasuk dalam keterampilan terintegrasi yaitu meng-

identifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk 
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grafik, menggambarkan hubungan antar-variabel, mengumpulkan dan mengolah 

data, menganalisa penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara 

operasional, merancang penelitian, dan melaksanakan eksperimen. 

 
Keterampilan proses bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak didik me-

nyadari, memahami, dan menguasai rangkaian bentuk kegiatan yang berhubu-

ngan dengan hasil belajar yang telah dicapai anak didik.  Kegiatan keterampilan 

proses dapat dilaksanakan dengan bentuk-bentuk berikut (Djamarah, 2000): 

1. Mengamati 
Anak didik dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses melihat, 
mendengar, merasa (kulit meraba), mencium/membau, mencicip/menge-
cap, mengukur, dan mengumpulkan data/informasi. 

2. Mengklasifikasikan  
Anak didik dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses mencari 
persamaan (menyamakan), mencari perbedaan (membedakan), memban-
dingkan, mengkontraskan, dan  menggolongkan (mengelompokkan). 

3. Menafsirkan (menginterpretasikan) 
Anak didik dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses menaf-
sirkan, memberi arti (mengaitkan), menarik kesimpulan, membuat inferen-
si, menggeneralisasi, mencari hubungan antara dua hal (misalnya ruang/ 
waktu), dan menemukan pola. 

4. Meramalkan (memprediksi) 
Anak didik dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses meng-
antisipasi (berdasarkan kecenderungan/pola/hubungan antardata/hubungan 
antarinformasi). 

5. Menerapkan 
Anak didik dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses meng-
gunakan (informasi, kesimpulan, konsep, hukum, teori, sikap, nilai, atau 
keterampilan dalam situasi baru atau situasi lain), menghitung, mendetek-
si, menghubungkan konsep, memfokuskan pertanyaan penelitian, menyu-
sun hipotesis, dan membuat model. 

6. Merencanakan penelitian 
Anak didik dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses menen-
tukan masalah/objek yang akan diteliti, menentukan tujuan penelitian, me-
nentukan ruang lingkup penelitian, menentukan sumber data atau infor-
masi, menentukan cara analisis, menentukan langkah-langkah untuk mem-
peroleh data informasi, menentukan alat/bahan dan sumber kepusta-kaan 
serta menentukan cara melakukan penelitian. 

7. Mengkomunikasikan 
Anak didik dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses ber-
diskusi, mendeklamasikan, mendramakan, bertanya, mengarang, meme-
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ragakan, mengekspresikan dan melaporkan dalam bentuk lisan, tulisan, 
gambar, atau penampilan. 

 

Untuk mengajarkan keterampilan proses itu kepada siswa, siswa perlu benar-

benar melakukan pengamatan, pengukuran, pemanipulasi variabel dan sebagai-

nya.  Pendekatan proses lebih banyak melibatkan siswa dengan obyek-obyek 

kongkrit, yaitu siswa aktif berbuat.  Pendekatan proses memberi siswa pemaham-

an yang valid tentang hakikat sains.  Siswa dapat menghayati keasyikan sains dan 

dapat lebih baik memahami fakta-fakta dan konsep-konsep.  Pengem-bangan kete-

rampilan proses sains sangant bermanfaat bagi siswa.  Keterampilan proses sains 

dapat ditransfer ke topik dan bidang studi lain serta tidak mudah dilupakan.  Kete-

rampilan proses sains membuat siswa merasakan hakikat sains dan memungkin-

kan siswa “berbuat” sains.  Dengan “berbuat” sains, siswa belajar fakta-fakta dan 

konsep-konsep sains.  Jadi dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses 

dalam mengajarkan sains  sehingga siswa belajar “proses” dan “produk” sains 

(Soetardjo, 1998). 

 
D. Hasil Penelitian yang Relevan 

 
Berikut ini merupakan hasil penelitian terkait model pembelajaran problem 

solving: 

1. Hasil penelitian Febriani Zulaika Sari (2012) yang menemukan bahwa pem-

belajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem solving dapat 

meningkatkan keterampilan mengkomunikasikan dan inferensi  materi larutan 

penyangga dan hidrolisis. 
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2. Hasil penelitian Hiasinta Rini Utari (2012) yang menemukan bahwa pem-

belajaran problem solving dapat meningkatkan keterampilan mengelom-

pokkan dan penguasaan konsep pada materi larutan nonelektrolit dan 

elektrolit serta redoks. 

3. Hasil penelitian Gede Putra Adnyana (2011) yang melaporkan bahwa model 

pembelajaran Problem Solving dapat meningkatkan aktivitas belajar, kompe-

tensi kerja ilmiah, dan pemahaman konsep pada pembelajaran kimia di SMA 

Negeri 1 Banjar.. 

 
E. Konsep 

 

Herron et al. (1977) dalam Fadiawati (2011) berpendapat bahwa belum ada defi-

nisi tentang konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya 

konsep disamakan dengan ide.  Markle dan Tieman dalam Fadiawati (2011) 

mendefinisikan konsep sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada.  Mungkin 

tidak ada satupun definisi yang dapat mengungkapkan arti dari konsep.  Untuk itu 

diperlukan suatu analisis konsep yang memungkinkan kita dapat mendefinisikan 

konsep, sekaligus menghubungkan dengan konsep-konsep lain yang berhubungan. 

 
Lebih lanjut lagi, Herron et al. (1977) dalam Fadiawati (2011) mengemukakan 

bahwa analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk me-

nolong guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian kon-

sep.  Prosedur ini telah digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman serta 

Klausemer dkk.  Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menen-

tukan nama atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut 

variabel, posisi konsep, contoh, dan non contoh.
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F. Kerangka Pemikiran 

 
Model problem solving ini membiasakan siswa untuk tidak terjebak pada solusi 

atas pikiran yang sempit melainkan membiasakan siswa untuk melihat opsi-opsi 

yang terbuka luas.  Dengan memiliki lebih banyak opsi solusi kemungkinan untuk 

berhasil mengatasi masalah juga akan semakin besar.  Dalam proses pembelajaran 

yang menggunakan model ini, siswa dapat menyeimbangkan pemanfaatan otak 

kanan dan otak kirinya.  Pada tahap satu, mereka diorientasikan pada masalah. 

Pada tahap ini terjadi proses asimilasi yaitu proses penambahan informasi baru 

dengan stuktur kognitif yang ada.  Pada tahap ini siswa akan mengalami ketidak-

seimbangan struktur kognitif (cognitive disequilibrium).  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 dua diminta 

mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. 

Pada tahap tiga siswa diminta menetapkan jawaban sementara dari masalah, sete-

lah itu tahap empat siswa diminta menguji kebenaran jawaban sementara, dan 

pada tahap lima siswa diminta untuk menarik kesimpulan dari pemecahan masa-

lah tersebut.  Pada tahap dua, tiga, empat, dan lima ini terjadi proses akomodasi 

yaitu penyesuaian stuktur kognitif terhadap situasi baru.  Siswa akan mencari tahu 

jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana sehingga terjadi proses menuju 

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

konsep yang baru dipelajari, begitu seterusnya sehingga terjadi kesetimbangan 

antara struktur kognitif dengan pengetahuan yang baru (ekuilibrasi). 
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Dalam usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, siswa 

dituntut untuk menjadi pembelajar yang mandiri yang mampu menggunakan dan 

menghubungkan berbagai aturan-aturan  yang telah dikenalnya serta berbagai ke-

terampilan yang mereka miliki.  Pada tahap empat model pembelajran problem 

solving, siswa diminta untuk menguji kebenaran hipotesis atau jawaban sementara 

dari masalah yang telah dirumuskan.  Pada tahap ini siswa melakukan percobaan 

yang bertujuan memberi kesempatan siswa untuk memanfaatkan panca indera se-

maksimal mungkin untuk mengamati fenomena-fenomena yang terjadi. Kegia-tan 

ini mampu meningkatkan kemampuan psikomotor siswa.  Kemudian siswa diberi 

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi sebanyak-

banyaknya sehingga dapat meningkatkan keterampilan afektif  khususnya kete-

rampilan bertanya siswa.  Kemudian siswa diminta memprediksikan gejala yang 

akan terjadi berdasarkan gejala yang ada atau gejala yang telah diamati sebelum-

nya.  Sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

yaitu keterampilan memprediksi. 

 
G. Anggapan Dasar 

 
Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Siswa memperoleh materi yang sama oleh guru yang sama.  

2. Perbedaan keterampilan mengelompokkan dan keterampilan mengkomuni-

kasikan siswa kelas X semester genap MAN 1 Bandar Lampung pada materi 

larutan nonelektrolit dan elektrolit serta reaksi reduksi oksidasi semata-mata 

karena perbedaan perlakuan dalam proses pembelajaran. 
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3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterampilan mengelompokkan dan 

keterampilan mengkomunikasikan siswa kelas X semester genap MAN 1 

Bandar Lampung pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit serta 

redoks. 

 
H. Hipotesis Umum 

 
Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah pembelajaran model problem solving 

pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit serta redoks efefktif  dalam 

meningkatkan keterampilan mengelompokkan dan keterampilan mengkomunika-

sikan.  


