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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Konstruktivisme 

 
Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, bahwa 

pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas 

melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak dengan tiba-tiba.  Pengetahuan 

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

Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pe-

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 (Trianto, 2007). 

 
Pembelajaran harus dikemas menjadi proses ‘mengkonstruksi’ bukan ‘menerima’ 

pengetahuan.  Dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri pengeta-

huan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar dan mengajar.  Siswa 

menjadi pusat kegiatan, bukan guru.  Setiap siswa membangun pengetahuannya 

sendiri, sehingga transfer pengetahuan akan sangat mustahil terjadi.  Von 

Glasersfeld dalam Pannen, Mustafa, dan Sekarwinahyu (2001) menegaskan 

bahwa “konstruktivisme juga menyatakan bahwa semua pengetahuan yang kita 
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peroleh adalah hasil konstruksi sendiri, maka sangat kecil kemungkinan adanya 

transfer pengetahuan dari seseorang kepada yang lain”. 

 
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. 

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. 

 
Ciri atau prinsip dalam belajar menurut Suparno (1997) sebagai berikut: 

1. Belajar berarti mencari makna.  Makna diciptakan oleh siswa dari apa 
yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami, 

2. Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus, 



11 

 

 

 

3. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan pe- 
ngembangan pemikiran dengan membuat pengertian baru. Belajar bukan- 
lah hasil perkembangan tetapi perkembangan itu sendiri, 

4. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia 
fisik dan lingkungannya, 

5. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, subjek 
belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan 
bahan yang sedang dipelajari. 

 

Perspektif kognitif-konstruktivis, yang menjadi landasan pembelajaran Problem 

Solving, banyak meminjam pendapat Piaget (Dahar,1989).  Perspektif ini menga-

takan bahwa pelajar dengan umur berapapun terlibat secara aktif dalam proses 

mendapatkan informasi dan mengonstruksikan pengetahuannya sendiri.  Penge-

tahuan 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 awal se-

orang anak dengan kegiatan asimilasi, akomodasi dan ekuilibrasi.  Asimilasi ialah 

pemaduan data baru dengan stuktur kognitif yang ada.  Akomodasi ialah penye-

suaian stuktur kognitif terhadap situasi baru, dan equilibrasi ialah penyesuaian 

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

 
Selain teori belajar menurut Piaget, teori belajar yang juga berlandaskan kontruk-

tivisme adalah teori belajar Ausubel.  David Ausubel terkenal dengan teori belajar 

yang dibawanya yaitu teori belajar bermakna (meaningful learning).  Menurut 

Ausubel belajar bermakna terjadi jika suatu proses dikaitkannya informasi baru 

pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif sese-

orang, selanjutnya bila tidak ada usaha yang dilakukan untuk mengasimilasikan 
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pengertian baru pada konsep-konsep yang relevan yang sudah ada dalam struktur 

kognitif, maka akan terjadi belajar hafalan.  Ia juga menyebutkan bahwa proses 

belajar tersebut terdiri dari dua proses yaitu proses penerimaan dan dan proses 

penemuan (Dahar, 1989). 

 
Belajar bermakna Ausubel erat kaitanya dengan model pembelajaran problem 

solving, karena pengetahuan tidak diberikan dalam bentuk jadi tetapi pemahaman 

konsep diperoleh siswa melalui penemuan dengan mengkaitkan informasi baru 

dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya.  Keaktivan siswa menemukan 

konsep baik sendiri maupun diskusi kelompok membuat proses belajar menjadi  

bermakna. 

 
Teori belajar Vygotsky yang menekankan bahwa pada aspek sosial dari pembela-

jaran Vygotsky mengkritik pendapat Piaget yang menyatakan bahwa faktor utama 

yang mendorong perkembangan kognitif seseorang adalah motivasi atau daya dari 

individu sendiri untuk mau belajar dan berinteraksi dengan ling-kungannya.  

Vygotsky justru berpendapat bahwa interaksi sosial, yaitu interaksi individu 

tersebut dengan orang lain merupakan faktor terpenting yang mendorong adanya 

memicu perkembangan kognitif seseorang (Trianto, 2007). 

 
B.  Model Pembelajaran Problem Solving 
 

Salah satu pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran yang menggunakan 

model problem solving. Model problem solving adalah suatu penyajian materi pe-

lajaran dengan menghadapkan siswa kepada persoalan yang harus dipecahkan 

atau diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran.  Oleh karena itu dalam 
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pembelajaran siswa harus aktif agar dapat memecahkan masalah yang diberikan 

oleh guru.  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 solving memberikan kesempatan siswa berperan aktif dalam mempela-

jari, mencari, dan menemukan sendiri informasi untuk diolah menjadi konsep, 

prinsip, teori, atau kesimpulan.  Dengan kata lain, problem solving menuntut 

kemampuan memproses informasi untuk membuat keputusan tertentu (Hidayati  

dalam Atika, 2011). 

 
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 
jawaban ini tentu saja diperlukan model-model lainnya seperti 
demonstrasi, tugas, diskusi, dan lain-lain. 
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5. Menarik kesimpulan.  Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan 
terakhir tentang jawaban dari masalah tadi. 

 

C.  Keterampilan Berpikir Kritis 

 
Keterampilan adalah kecakapan untuk melaksanakan tugas, dimana keterampilan 

tidak hanya meliputi gerakan motorik, tetapi juga melibatkan fungsi mental yang 

bersifat kognitif, yaitu suatu tindakan mental dalam usaha memperoleh pengeta-

huan (Presseisen dalam Costa, 1985).  Walaupun demikian, aspek kognitif ber-

kaitan dengan cara-cara bagaimana mengenal sesuatu seperti persepsi, penalaran 

dan intuisi.  Kemampuan berfikir menitikberatkan pada penalaran sebagai fokus 

utama dalam aspek kognitif. 

 
Costa (1985) membagi keterampilan berpikir menjadi dua, yaitu keterampilan ber-

pikir dasar dan keterampilan berpikir kompleks atau tingkat tinggi.  Berpikir kom-

pleks atau tingkat tinggi dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu 

pemecahan masalah, pembuatan keputusan, berpikir kritis, dan berpikir kreatif.  

Diantara proses berpikir tingkat tinggi, salah satu yang digunakan dalam pem-

bentukan sistem konseptual IPA adalah berpikir kritis. 

 
Menurut Ennis (1985) berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif 

dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus diper-

cayai atau tentang apa yang harus dilakukan.  Dari beberapa pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah cara berpikir yang lebih kompleks 

dalam mengorganisasi, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dengan fokus 

untuk menentukan apa yang harus dipercayai atau apa yang harus dilakukan. 
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Menurut Ennis (1985) terdapat 12 indikator keterampilan berpikir kritis (KBKr) 

yang dikelompokkan dalam lima kelompok keterampilan berpikir. Kelima 

kelompok keterampilan tersebut adalah:  

Memberikan penjelasan sederhana (elementary clarification), membangun 
keterampilan dasar (basic support), menyimpulkan (interfence), membuat 
penjelasan lebih lanjut (advance clarification), serta strategi dan taktik 
(strategy and tactics).  
 

Adapun kedua belas indikator tersebut adalah: 
 

1. Memfokuskan pertanyaan. 
2. Menganalisis argumen. 
3. Bertanya dan menjawab pertanyaan. 
4. Mempertimbangkan kredibilitas sumber. 
5. Mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi. 
6. Membuat deduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi. 
7. Membuat induksi dan mempertimbangkan hasil induksi. 
8. Membuat dan mempertimbangkan hasil keputusan. 
9. Mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi. 
10. Mengidentifikasi asumsi. 
11. Memutuskan suatu tindakan. 
12. Berinteraksi dengan orang lain. 

 
Pada penelitian ini, indikator yang dikembangkan adalah : 

No Kelompok Indikator Sub Indikator 
1 Menyimpulkan Menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil 
induksi 

Menarik 
kesimpulan sesuai 
fakta 

2 Menyimpulkan Menginduksi dan 
mempertimbangkan hasil 
induksi 

Menarik 
kesimpulan dari 
hasil menyelidiki 

 
  
D.  Keterampilan menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi 

 
Dari indikator ini, dipilih dua sub indikator yaitu menarik kesimpulan sesuai fakta 

dan menarik kesimpulan dari hasil menyelidiiki.  Menurut Ennis ( 1989) sub 

indikator menarik kesimpulan dari hasil menyelidiki dipilih karena menarik 

kesimpulan merupakan tujuan utama dalam penelitian.  Begitu juga sub indikator 
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menarik kesimpulan sesuai fakta dari sub indikator ini diharapkan siswa dapat 

membuat sebuah kesimpulan dari fakta-fakta yang ada, seperti dalam praktikum 

laju reaksi, siswa diharapkan dapat  menyimpulkan hubungan faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi dengan alasan kenapa faktor-faktor itu dapat mempe-

ngaruhi laju reaksi. 

 
E.  Kerangka Pemikiran 
 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa model problem solving adalah suatu penya-

jian materi pelajaran dengan menghadapkan siswa kepada persoalan yang harus 

dipecahkan atau diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran.  Problem 

solving terdiri atas lima tahap.  Pada tahap pertama, siswa diorientasikan pada 

masalah.  Misalnya pada pertemuan pertama guru mengajukan fenomena untuk 

memunculkan masalah dan mengembangkan rasa ingin tahu siswa dalam rangka 

memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah tesebut.  Pada tahap 

ini terjadi proses asimilasi yaitu terjadi perpaduan data baru dengan struktur kog-

nitif yang ada.  Siswa akan mengalami kebingungan dan  mempunyai rasa ke-

ingintahuan 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 siswa diminta mencari data atau keterangan 

yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, siswa akan mencari informasi 

sebanyak-banyaknya tentang masalah yang sedang dihadapi.  Seperti pada per-

temuan keempat, siswa diminta untuk mencari pengaruh tekanan dan volume 

terhadap laju reaksi.  Pada tahap ini terjadi proses akomodasi  yaitu terjadi penye-

suaian stuktur kognitif siswa terhadap situasi baru.  Siswa ingin memahami 
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konsep 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 mengalami 

ketidakseimbangan struktur kognitif (coqnitive disequilibrium) yaitu ada fakta-

fakta yang telah dimiliki siswa sebelumnya (pengetahuan lama siswa) yang tidak 

sesuai dengan pengetahuan baru siswa.  Seperti pada pertemuan kedua, siswa di-

minta untuk membuat hipotesis pengaruh konsentrasi pereaksi terhadap laju 

reaksi.  Pada tahap empat siswa diminta menguji kebenaran jawaban sementara.  

Pada tahap ini siswa akan mencari tahu jawaban atas pertanyaan mengapa dan 

bagaimana dengan cara membuktikannya melalui praktikum dan menjawab per-

tanyaan yang ada pada LKS.  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 kog-

nitif dengan pengetahuan yang baru (ekuilibrasi).  Seperti pada pertemuan ketiga, 

siswa melakukan praktikum tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju 

reaksi.  Pada tahap lima siswa diminta untuk menarik kesimpulan dari peme-

cahan masalah.  Seperti pada pertemuan kelima, siswa diminta untuk menyimpul-

kan pengaruh suhu terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan.  Pada tahap 

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

menunjukkan bahwa siswa harus berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah 

yang ada.  Sehingga dapat disimpulkan model pembelajaran problem solving 

dapat mengingkatkan keterampilan berpikir kritis siswa khususnya keterampilan 

menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi. 
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F.  Anggapan Dasar 

 
Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Semua siswa-siswi kelas XI IPA semester ganjil SMA N 7 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2012/2013 yang menjadi subyek penelitian mempunyai ke-

mampuan dasar yang sama. 

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan keterampilan menarik 

kesimpulan sesuai fakta dan menarik kesimpulan dari hasil menyelidiki pada 

materi laju reaksi siswa kelas XI IPA semester ganjil SMA N 7 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2012/2013 diabaikan. 

3. Perbedaan n-Gain keterampilan menarik kesimpulan sesuai fakta dan menarik 

kesimpulan dari hasil menyelidiki pada materi laju reaksi semata-mata terjadi 

karena perbedaan perlakuan dalam proses pembelajaran. 

 
G.  Hipotesis  
 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Model pembelajaran problem solving pada materi laju reaksi efektif dalam me-

ningkatkan keterampilan menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi yang 

meliputi menarik kesimpulan sesuai fakta dan menarik kesimpulan dari hasil me-

nyelidiki. 

 

 


