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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Konstruktivisme  

Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekan-

kan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi (bentukan) kita sendiri. 

Konstruktivisme menurut Von Glasersfeld dalam Pannen, Mustofa, dan Sekar-

winahyu (2001) :  

       Konstruktivisme juga menyatakan bahwa semua pengetahuan yang kita 

peroleh adalah hasil konstruksi sendiri, maka sangat kecil kemungkinan 

adanya transfer pengetahuan dari seseorang kepada yang lain. 

 

 

Konstruktivisme memahami hakikat belajar sebagai kegiatan manusia mem-

bangun atau menciptakan pengetahuan dengan cara memberi makna pada penge-

tahuan sesuai pengalamannya (Baharuddin, 2008).  Menurut Slavin (Trianto, 

2010) teori pembelajaran konstruktivisme merupakan teori pembelajaran kognitif 

yang baru dalam psikologi pendidikan yang menyatakan bahwa siswa harus 

menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek 

informasi yang baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-

aturan itu tidak sesuai lagi.  Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, mene-

mukan sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide.  
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Secara sederhana konstruktivisme merupakan konstruksi dari kita yang menge-

tahui sesuatu.  Pengetahuan itu bukanlah suatu fakta yang tinggal ditemukan, 

melainkan suatu perumusan yang diciptakan orang yang sedang mempelajarinya.  

Bettencourt (Suparno, 2006) menyimpulkan bahwa konstruktivisme tidak ber-

tujuan untuk mengerti realitasnya, tetapi lebih melihat bagaimana proses kita 

menjadi tahu tentang sesuatu. 

 

B. Model Problem Solving 

Model problem solving adalah salah satu model pembelajaran yang  mengasumsi 

bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku berkat adanya penga-

laman.  Belajar bukan semata-mata proses mengahafal sejumlah fakta, melainkan 

suatu proses interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya.  Melalui 

proses belajar tersebut, siswa akan berkembang secara utuh.  Artinya perkem-

bangan siswa tidak hanya pada aspek kognitif saja, tetapi juga pada aspek afektif 

dan psikomotor melalui pemahaman akan masalah yang dihadapi (Suyanti, 2010).  

Selain itu, menurut Djamarah dan Zain (2006) Problem solving adalah belajar 

memecahkan masalah.  Pada tingkat ini, siswa akan belajar merumuskan masalah, 

serta memberikan respons terhadap suatu masalah tersebut. 

 

Pelaksanaan model pembelajaran problem solving disarankan untuk digabungkan 

dengan metode diskusi yang bertujuan agar siswa dapat bersama-sama dengan 

teman sekelompoknya memecahkan permasalahan yang diberikan, selain itu, 

siswa juga dapat menjadi lebih aktif berkomunikasi.   
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Suyanti (2010) menjelaskan bahwa terdapat tiga ciri utama dalam model pem-

belajaran problem solving yaitu : 

1. Problem solving merupakan rangkaian kegiatan dalam pembelajaran yang ha-

rus dilakukan oleh siswa.  Dalam pembelajaran menggunakan problem sol-

ving diharapkan siswa tidak hanya bisa mendengar, mencatat dan menghafal 

materi pelajaran, akan tetapi siswa dapat aktif berpikir, berkomunikasi, men-

cari dan mengolah data hingga akhirnya dapat menyimpulkan. 

2. Kegiatan selama pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. 

Pembelajaran menggunakan problem solving menempatkan masalah sebagai 

kata kunci dalam proses pembelajaran. 

3. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir se-

cara ilmiah.  Proses berpikir dilakukan secara sistematis dan empiris.  Siste-

matis artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan tertentu, sedangkan 

empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta. 

 

 

Langkah-langkah model problem solving menurut Djamarah dan Zain (2006) 

yaitu meliputi : 

1. Ada masalah yang ditemukan. Masalah ini harus tumbuh dari siswa sesuai 

dengan taraf kemampuannya. 

2. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan ma-

salah tersebut. Misalnya, dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, berta-

nya dan lain-lain. 

3. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban ini 

tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh, pada langkah kedua 

di atas. 

4. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut.  Dalam langkah 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 kegiatan lainnya seperti demonstrasi, tugas, diskusi, 

dan lain-lain. 

5. Menarik kesimpulan.  Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan ter-

akhir tentang jawaban dari masalah tadi. 

 

Tahapan model problem solving di atas diharapkan dapat menumbuhkembangkan 

kemampuan siswa dalam menganalisis masalah, merumuskan hipotesis, 

melakukan eksperimen, dan mengumpulkan data hingga membuat kesimpulan.  

Hal ini dapat membantu pemecahan masalah yang dihadapi. 
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Kelebihan dan kekurangan problem solving menurut Djamarah dan Zain (2002) 

adalah sebagai berikut.  

 

1. Kelebihan problem solving 

a. Membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan. 

b. Membiasakan siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara 

terampil. 

c. Model pembelajaran ini merangsang pengembangan kemampuan berpikir 

siswa secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya 

siswa banyak menyoroti permasalahan dari berbagai segi dalam rangka 

mencari pemecahannya. 

 

2. Kekurangan problem solving 

a. Memerlukan keterampilan dan kemampuan guru. Hal ini sangat penting 

karena tanpa keterampilan dan kemampuan guru dalam mengelola kelas 

pada saat strategi ini digunakan maka tujuan pengajaran tidak akan ter-

capai karena siswa menjadi tidak teratur dan melakukan hal-hal yang tidak 

diinginkan dalam pembelajaran 

b. Memerlukan banyak waktu. Penggunaan model problem solving untuk 

suatu topik permasalahan tidak akan maksimal jika waktunya sedikit, 

karena bagaimanapun juga akan banyak langkah-langkah yang harus 

diterapkan terlebih dahulu dimana masing-masing langkah membutuhkan 

kecekatan siswa dalam berpikir untuk menyelesaikan topik permasalahan 

yang diberikan dan semua itu berhubungan dengan kemampuan kognitif 

dan daya nalar masing-masing siswa 

c. Mengubah kebiasaan siswa belajar dari mendengarkan dan menerima 

informasi yang disampaikan guru menjadi belajar dengan banyak berpikir 

memecahkan masalah sendiri dan kelompok memerlukan banyak sumber 

belajar sehingga menjadi kesulitan tersendiri bagi siswa. Sum-bersumber 

belajar ini bisa di dapat dari berbagai media dan buku-buku lain. Jika 

sumber-sumber ini tidak ada dan siswa hanya mempunyai satu buku / 

bahan saja maka topik permasalahan yang diberikan tidak akan bisa 

diselesaikan dengan baik. 

 

Kelebihan model problem solving  di atas diharapkan menjadi kekuatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran, sedangkan kekurangan model problem solving 

diharapkan dapat membuat peneliti lebih inovatif dalam pelaksanaan setiap tahap 

pembelajaran problem solving , sehingga dapat melatih kemampuan berpikir 

kreatif siswa.  
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C. Keterampilan Berpikir Kreatif 

Menurut model struktur intelek oleh Guilford (Munandar, 2008), “Berpikir 

divergen (disebut juga berpikir kreatif) ialah memberikan macam-macam 

kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan 

pada keragaman jumlah dan kesesuaian”. 

 

Definisi kemampuan berpikir secara kreatif (Arifin, 2000) dilakukan dengan 

menggunakan pemikiran dalam mendapatkan ide-ide yang baru, kemungkinan 

yang baru, ciptaan yang baru berdasarkan kepada keoriginalitas atau keasliannya. 

 

Menurut Killen (2009) perilaku siswa yang termasuk dalam keterampilan kognitif 

kreatif dapat dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1.  Perilaku siswa dalam keterampilan kognitif kreatif 

Perilaku Arti 

1) Berpikir Lancar (fluency) 

a. Menghasilkan banyak 

gagasan/jawaban yang relevan; 

b. Arus pemikiran lancar. 

 

2) Berpikir Luwes (fleksibel) 

a. Menghasilkan gagasan-gagasan yang 
beragam; 

b. Mampu mengubah cara atau 

pendekatan; 

c. Arah pemikiran yang berbeda. 

 

3) Berpikir Orisinil (originality) 

Memberikan jawaban yang tidak 

lazim, yang lain dari yang lain, yang 
jarang diberikan kebanyakan orang. 

 

 

4)  Berpikir Terperinci (elaborasi) 

a. Mengembangkan, menambah, 
memperkaya suatu gagasan; 

b. Memperinci detail-detail; 

c. Memperluas suatu gagasan. 
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Sedangkan menurut Guilford (Herdian, 2010) menyebutkan lima indikator-

indikator berpikir kreatif, yaitu: 

1. Kepekaan (problem sensitivity), adalah kemampuan mendeteksi, mengenali 

dan memahami serta menanggapi suatu pernyataan, situasi atau masalah. 

2. Kelancaran (fluency), adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak gaga-

san. 

3. Keluwesan (flexibility), adalah kemampuan untuk mengemukakan 

bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. 

4. Keaslian (originality), adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan 

dengan cara-cara yang asli, tidak klise dan jarang diberikan kebanyakan 

orang. 

5. Elaborasi (elaboration), adalah kemampuan menambah suatu situasi atau ma-

salah sehingga menjadi lengkap, dan merincinya secara detail, yang di dalam-

nya terdapat berupa tabel, grafik, gambar model, dan kata-kata. 

 

Munandar (2008) memberikan uraian tentang aspek berpikir kreatif sebagai dasar 

untuk mengukur kreativitas siswa seperti terlihat dalam Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2.2.  Indikator kemampuan berpikir kreatif 

Pengertian Perilaku 

Berpikir Lancar (Fluency) 
1) Mencetuskan banyak gagasan, 

jawaban, penyelesaian masalah 

atau jawaban. 

2) Memberikan banyak cara atau 
saran untuk melakukan berbagai 

hal. 

3) Selalu memikirkan lebih dari 
satu jawaban. 

 

a. Mengajukan banyak pertanyaan. 
b. Menjawab dengan sejumlah jawaban jika 

ada. 

c. Mempunyai banyak gagasan  mengenai 
suatu masalah. 

d. Lancar mengungkapkan gagasannya 

e. Bekerja lebih cepat dan melakukan lebih 
banyak dari orang lain. 

f. Dapat dengan cepat melihat kesalahan 

dan kelemahan dari suatu objek atau 

situasi. 
 

 

Berpikir Luwes (Flexibility) 
  

1) Menghasilkan gagasan, jawaban, 

atau pertanyaan yang bervariasi. 

2) Dapat melihat suatu masalah 
dari sudut pandang yang 

berbeda. 

3) Mencari banyak alternatif atau 
arah yang berbeda. 

4) Mampu mengubah cara pende-

katan atau pemikiran. 
 

 
 

a. Memberikan bermacam-macam 

penafsiran terhadap suatu gambar, cerita 

atau masalah. 
b. Menerapkan suatu konsep atau asas 

dengan cara yang berbeda-beda.  

c. Jika diberikan suatu masalah biasanya 
memikirkan bermacam-macam cara 

untuk menyelesaikannya. 
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Lanjutan Tabel 2.2. Indikator Kemampuan berpikir kreatif  

Berpikir Orisinil (Originality) 
 

1. Mampu melahirkan ungkapan 

yang baru dan unik. 

2. Memikirkan cara-cara yang tak 

lazim untuk mengungkapkan diri. 
3. Mampu membuat kombinasi-

kombinasi yang tak lazim dari 

bagian-bagian atau unsur-unsur. 
 

 

 

 

 

a. Memikirkan masalah-masalah atau hal 

yang tidak terpikirkan orang lain. 

b. Mempertanyakan cara-cara yang lama 
dan berusaha memikirkan cara-cara yang 

baru. 

c. Memilih cara berpikir lain dari pada 
yang lain. 

 

Berpikir Elaboratif (Elaboration) 
 

1. Mampu memperkaya dan me-

ngembangkan suatu gagasan atau 
produk. 

2. Menambah atau merinci detail-

detail dari suatu objek, gagasan 
atau situasi sehingga menjadi 

lebih menarik. 

 
 

a. Mencari arti yang lebih mendalam 

terhadap jawaban atau pemecahan 
masalah dengan melakukan langkah-

langkah yang terperinci. 

b. Mengembangkan atau memperkaya 
gagasan orang lain. 

c. Menambah garis-garis, warna-warna, dan 

detail-detail (bagian-bagian) terhadap 
gambaranya sen-diri atau gambar orang 

lain. 

Berpikir Evaluatif (Evaluation) 
 

1. Menentukan kebenaran suatu per-

tanyaan atau kebenaran suatu 

penyelesaian masalah. 
2. Mampu mengambil keputusan 

terhadap situasi terbuka. 

3. Tidak hanya mencetuskan gagasan 
tetapi juga melaksanakannya. 

 
 

a. Memberi pertimbangan atas dasar sudut 

pandang sendiri. 

b. Mencetuskan pandangan sendiri 
mengenai suatu hal. 

c. Mempunyai alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 
d. Menentukan pendapat dan bertahan 

terhadapnya. 

 

 

Pada penelitian ini yang akan dijadikan tolak ukur kemampuan berpikir kreatif 

adalah kemampuan berpikir lancar.  

 

D. Konsep 

Menurut Dahar (1996), konsep merupakan kategori-kategori yang kita berikan 

pada stimulus-stimulus yang ada di lingkungan kita.  Konsep-konsep menyedia-
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kan skema-skema terorganisasi untuk menentukan hubungan di dalam dan di 

antara kategori-kategori.  Konsep-konsep merupakan dasar bagi proses-proses 

mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi-

generalisasi.  Untuk itu diperlukan suatu analisis konsep yang memungkinkan kita 

dapat mendefinisikan konsep, sekaligus menghubungkan dengan konsep-konsep 

lain yang berhubungan. 

 

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

definisi 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 

menolong guru dalam merencanakan urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.  

Prosedur ini telah digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer 

dkk.  Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama 

atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, 

posisi konsep, contoh, dan non contoh. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Pembelajaran kimia di sekolah cenderung hanya menghadirkan konsep-konsep, 

hukum-hukum, dan teori-teori secara verbal tanpa memberikan pengalaman 
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bagaimana proses ditemukannya konsep, hukum, dan teori tersebut sehingga tidak 

tumbuh sikap ilmiah dalam diri siswa.  Pembelajaran dengan penerapan model 

problem solving dengan materi laju reaksi memiliki beberapa kelebihan antara 

lain, dapat meningkatkan semangat belajar siswa karena siswa dilibatkan secara 

aktif dalam proses pembelajaran dalam artian siswa lebih mendominasi diban-

dingkan guru sehingga siswa dapat mengembangkan ide-ide atau daya pikir yang 

mereka miliki dan membantu mengembangkan kemampuan berpikir lancar siswa, 

dimana akhirnya meningkatkan semangat guru dan siswa untuk belajar, pem-

belajaran akan menjadi lebih bermakna karena pembelajaran dilakukan secara 

bertahap dimulai dari mengorientasikan siswa pada masalah.  Pada tahap ini, 

diharapkan siswa dapat menentukan atau menemukan permasalahan dari orientasi 

masalah yang disampaikan oleh guru.   

 

Tahap kedua yaitu mengumpulkan data.  Pada tahap ini, siswa diberikan 

kesempatan mencari data sebanyak-banyaknya lalu dikumpulkan sebagai refrensi 

saat proses pembelajaran.  Tahap ketiga yaitu merumuskan hipotesis.  Pada tahap 

ini siswa diberi kesempatan untuk memberi-kan ide atau pendapat sebagai 

hipotesis awal terhadap jawaban atas permasalahan.  Tahap keempat yakni 

menguji kebenaran dari jawaban sementara.  Pada tahap ini siswa melakukan 

percobaan untuk menguji jawaban sementara yang bertujuan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengamati fenomena-fenomena yang terjadi dengan meman-

faatkan panca indera semaksimal mungkin misalkan dengan melakukan praktikum 

atau menyaksikan video yang ditampilkan.  Kemudian mendiskusikan hasil per-

cobaan yang ada dalam LKS. Tahap kelima yakni menarik kesimpulan, artinya 
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siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah se-

telah melalui keempat tahap sebelumnya.   

 

Dengan begitu penerapan model problem solving pada pembelajaran kimia 

dikelas diharapkan dapat melatihkan kemampuan berpikir lancar siswa. 

 

F. Anggapan Dasar 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Perbedaan n-Gain keterampilan lancar siswa semata-mata terjadi karena per-

ubahan perlakuan dalam proses belajar. 

2. Faktor-faktor lain diluar perilaku pada kedua kelas diabaikan. 

 

G.  Hipotesis Umum 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah pembelajaran problem solving efektif 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir lancar siswa pada materi laju reaksi. 


