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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1. Pendekatan Problem Solving 

Pendekatan pemecahan masalah atau problem solving adalah suatu 

cara menyajikan pelajaran dengan mendorong siswa untuk mencari dan 

memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka pencapaian tujuan 

pengajaran (Hamdani, 2010:84). Metode ini diciptakan seorang ahli didik 

berkebangsaan Amerika yang bernama John Dewey. Metode ini dinamakan 

problem method. Adapun Crow and Crow dalam bukunya Human 

Development Learning menyebutkan metode ini dengan nama Problem 

Solving Method.  

 

Prinsip dasar dalam pendekatan ini adalah perlunya aktivitas dalam 

mempelajari sesuatu. Aktivitas siswa akan timbul jika guru menjelaskan 

manfaat bahan pelajaran bagi siswa dan masyarakat. Metode pemecahan 

masalah (problem solving) merupakan metode dalam kegiatan pembelajaran 

dengan jalan melatih siswa menghadapai berbagai masalah, baik masalah 

pribadi maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau bersama-

sama.  

Menurut Polya (dalam Hujono, 2003:150) mengemukakan bahwa 

terdapat dua macam masalah yaitu : masalah untuk menemukan, dapat 

teoritis atau praktis, abstrak atau konkret, termasuk teka-teki. Kita harus 

mencari variable masalah tersebut, kemudian mencoba untuk mendapatkan, 

menghasilkan atau mengkonstruksikan semua jenis objek yang dapat 

dipergunakan untuk menyelesaikan masalah. Masalah kedua adalah masalah 

membuktikan yaitu untuk menunjukkan bahwa suatu pertanyaan itu benar 

atau salah atau tidak kedua-duanya.  

 

Penggunaan pendekatan problem solving ini sebenarnya untuk melatih 

siswa dalam mengembangkan kemampuan berfikirnya. Dengan melatih 

siswa berfikir kritis maka siswa akan dapat memecahkan masalahnya 

sendiri, atau bahkan masalah yang ada di lingkungan tempat tinggal siswa. 

Para siswa dituntut untuk aktif dalam memberikan kontribusi penjelasan dan 

solusi untuk setiap topik permasalahan.  
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 Menurut Hamruni (2012 : 152) Pendekatan problem solving atau 

pendekatan pemecahan masalah adalah pendekatan dalam pembelajaran 

dengan jalan melatih siswa menghadapai berbagai masalah baik itu masalah 

pribadi atau perorangan maupun  masalah kelompok untuk dipecahkan 

sendiri atau bersama-sama. Masalah dalam pendekatan problem solving 

adalah masalah yang yang bersifat terbuka dan jawaban masalah tersebut 

belum pasti. 

 

 Setiap siswa bahkan guru dapat mengembangkan kemungkinan 

jawaban. Dengan demikian, pembelajaran problem solving ini memberikan 

kesempatan pada seluruh siswa untuk berekplorasi mengumpulkan dan 

menganalisa data secara lengkap untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi. Tujuan yang ingin dicapai adalah kemampuan siswa untuk ebrfikir 

kritis, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternative 

pemecahan masalah lain. 

 Sejalan dengan pemikiran Hamruni, Sukoriyanto (2010:103) 

pengajaran penyelesaian masalah atau problem soving merupakan tindakan 

guru dalam mendorong siswa agar menerima tantangan dari pertanyaan 

yang bersifat menantang, dan mengarahkan siswa agar dapat menyelesaikan 

masalah atau pertanyaan tersebut. Sedangkan penyelesaian masalah adalah 

merupakan proses dari menerima tantangan dan usaha-usaha untuk 

menyelesaikan sampai memperoleh hasilnya.  

 

 Hakikat masalah dalam pembelajaran problem solving adalah gap atau 

kesenjangan antara situasi nyata dengan kondisi yang diharapkan, atau 

kenyataan antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. 

Kesenjangan tersebut bias dirasakan dari rasa keresahan, keluhan, kerisauan, 

atau kecemasan. 

Beberapa penjabaran tentang teori problem solving di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwa pendekatan problem solving adalah suatu bentuk 

pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu masalah sebagai bahan 

kajian siswa untuk berlatif berfikir kritis dalam menanggapi isu-isu atau 

masalah yang tengah hangat beredar di masyarakat yang harus dipecahkan 

solusinya oleh siswa.  
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Menurut Kaur Berinderjeet (dalam Ibnu Purwanto, 2012) dalam 

bukunya dijelaskan bahwa langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan problem solving meliputi : 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Menjelaskan logistic yang 

dibutuhkan. Memotivasi siswa terlibat  dalam aktivitas pemecahan 

suatu masalah yang dipilih. 

2. Guru mengelompokkan siswa 

3. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topic, 

tugas, jadwal, dll) secara berkelompok. 

4. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan diskusi untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah, pengumpulan data, hipotesis, pemecahan suatu masalah. 

5. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil 

diskusi 

6. Guru membantu siswa melaksanakan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka san proses-proses yang mereka gunakan. 

 

Langka-langkah yang dikemukakan oleh Kaur Berinderjeet (dalam 

Ibnu Prwanto, 20122008) lebih menekankan pada poin ke tiga, yaitu guru 

membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik, tugas, jadwal, dll) 

secara berkelompok. Dalam langkah ini yang ditekankan pada siswa adalah 

cara siswa mengorganisasikan tugas belajar, sehingga siswa mampu 

mengerjakan tugas dalam kelompok secara sistematis. 

Sejalan dengan pemikiran Kaur Berinderjeet (2008), David Johnson 

and Johnson (dalam Hamruni, 2012 : 153) juga mengemukakan ada 5 

langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan problem solving, yaitu : 

1. Merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan masalah yang 

akan dipecahkan. 

2. Menganalisis masalah, yaitu langkah siswa meninjau masalah secara 

kritis dari berbagai sudut pandang. 

3. Merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai 

kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.  

4. Mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan menggambarkan 

informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. 

5. Menguji hipotesis, yaitu langkah siswa dalam mengambil atau 

merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan 

hipotesis yang diajukan  

6. Merumuskan rekomendasi, yaitu langkah siswa merumuskan 

rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai dengan rumusan hasil 

pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. 
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Penekanan pada langkah pembelajaran yang dikemukakan oleh David 

Johnson and Johnson (dalam Hamruni, 2012 : 153) adalah pada poin ke tiga 

yaitu merumuskan hipotesis. Siswa dapat merumuskan kemungkinan 

jawaban untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada. Cara 

merumuskan hipotesis adalah dengan menelaah perasalahan menjadi 

berbagai pertanyaan dan siswa akan menjawab pertanyaan tersebut dengan 

kalimat mereka sendiri.  

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Hamdani 

(2010:85) bahwa langkah-langkah yang harus diterapkan dalam 

pembelajaran problem solving adalah : 

1) Persiapan  

a. Bahan-bahan yang akan dibahas terlebih dahulu dipersiapkan oleh 

guru. 

b. Guru menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan sebagai bahan 

pembantu dalam pemecahan persoalan. 

c. Guru memberikan gambaran secara umum tentang cara-cara 

pelaksanaannya. 

d. Persoalan yang disajikan hendakya jelas dapat merangsang siswa 

untuk berfikir. 

e. Persoalan harus bersifat praktis dan sesuai dengan kemampuan 

siswa 

2) Pelaksanaan  

a. Guru menjelaskan masalah secara umum yang akan dipecahkan  

b. Siswa diminta guru untuk mengajukan pertanyaan tentang tugas 

yang akan dilaksanakan 

c. Siswa dapat bekerja secara individual mapun kelompok 

d. Siswa dapat menemukan pemecahan masalah dan mungkin tidak  

e. Kalau pemecahan masalaha tidak ditemukan maka masalah 

tersebut harus didiskusikan 

f. Pemecahan masalah dapat dilaksanakan dengan pikiran 

g. Data diusakana dikumpulkan sebanak-banyaknya untuk analisa 

sehingga dapat dijadika fakta 

h. Membuat kesimpulan  

 

Pada point kedua, menyebutkan bahwa harus ada perencanaan 

penyelesaian masalah. Langkah ini lebih ditekankan oleh Hujono karena 

mengingat bahwa dalam perencanaan yang baik, maka siswa akan mampu 

melaksanakan perencanaan dengan kesimpulan dan hasil yang baik pula. 
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Beberapa penjabaran dan teori yang telah dikemukakan, maka dapat 

disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran dengan pendekatan problem soving adalah :  

1. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Membentuk kelompok yang beranggota 5 orang 

3. Menjelaskan masalah 

4. Menganalisis masalah 

5. Merumuskan masalah 

6. Merumuskan hipotesis 

7. Mengorganisasikan tugas 

8. Pemecahan masalah yang terdiri dari mengumpulkan data dan menguji 

hipotesis 

9. Membuat kesimpulan 

10. Merumuskan rekomendasi 

11. Merencanakan dan menyiapkan hasil diskusi 

12. Evaluasi / refleksi  

2.1.2. Model Pembelajaran Group Investigation (GI) 

 Ide model group investigation bermula dari perspektif filosofi konsep 

belajar. Untuk dapat belajar, seseorang harus memiliki pasangan atau teman. 

Pada tahun 1916, John Dewey menulis sebuah buku Democracy and 

Education (Arend, 1998). Dalam buku itu, Dewey menganggap konsep 

pendidikan, bahwa kelas seharusnya merupakan cermin masyarakat dan 

berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan nyata.  

Dasar-dasar metode Group Investigation dirancang oleh Herbert 

Thalen yang selanjutnya diperluas oleh Sharn dan kawan-kawandari 

Universitas Tel Aviv. Model pembelajaran GI sering dipandang sebagai 

model yang paling komplek dan paling sulit untuk diterapkan dibandingkan 

dengan model kooperatif yang lain. Hal ini disebabkan karena siswa dibawa 

sejak perencanaan, baik dalam menentukan topic maupun cara untuk 

mempelajari melalui investigasi. Model pembelajaran ini menuntut siswa 

untuk berkemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun ketrampilan 

proses yang memiliki kelompok (Sugitanto, 2007 : 16).  
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Model pembelajaran GI dapat dipakai guru untuk mengembangkan 

kerativitas siswa , baik secara perorangan maupun secara kelompok. Model 

pembelajatan GI dirancang untuk membantu terjadinya pembagian tanggung 

jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran dan berorientasi menuju 

pembentukan manusia social (Mafune dalam Rusman, 2005:4).  

  Investigasi atau penyelidikan merupakan kegiatan pembelajaran yang 

memberikan kemungkinan siswa untuk mengembangkan pemahaman siswa 

melalui berbagai kegiatan dan hasil sesuai pengembangan yang dilalui siswa 

(Krismanto, 2003 : 8). Menurut Height (dalam Krismanto, 1989)  

menyatakan bahwa “to investigate” berkaitan dengan kegiatan  

mengobservasi secara lebih rinci dan menilai secara sistematis. Jadi, 

investigasi adalah proses penyelidikan yang dilakukan seseorang, dan 

selanjutnya orang tersebut mengkomunikasikan hal perolehannya, serta 

membandingkan dengan perolehan orang lain, karena dalam 

menginvestigasi dapat diperoleh lebih dari satu hasil. 

  

Beberapa penjabaran teori yang telah dikemukakan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa model pembelajaran group investigation adalah model 

pembelajaran yang membantu siswa untuk bekerja dalam tim, melakukan 

penyelidikan terhadap suatu topik mulai dari pengumpulan data, analisis 

data, sintesis, hingga menarik kesimpulan yang dilakukan secara 

berkelompok dan membandingkan hasil penyelidikannya dengan 

penyelidikan yang dilakukan oleh kelompok/tim lain.  

Menurut buku yang dikarang oleh Sugiyanto (2007 ) mengemukakan 

bahwa dalam menerapkan model pembelajaran GI ada beberapa tahapan 

yang harus diperhatikan, yaitu :  

1. Seleksi topic  

Para siswa memilih dalam berbagai sub topik dalam suatu wilayah 

masalah yang umum yang biasanya digambarkan lebih dahulu oleh guru. 

Para siswa diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok yang 

berorientasi pada tugas yang beranggotakan 2-6 orang dan bersifat 

heterogen.  

2. Merencanakan kerja sama 

Para siswa dan guru merencanakan berbagai prosedur belajar khusus 

tugas, dan tujuan umum yang konsisten dengan berbagai topik dan sub 

topik yang telah dipilih seperti langkah yang dikemukakan di atas. 

3. Implementasi  

Para siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada langkah 

sebelumnya. Pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan 

ketrampilan dengan variasi yang luas dan mendorong para siswa untuk 
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menggunakan berbagai sumber baik yang terdapat di dalam maupun di 

luar sekolah. Guru secara terus-menerus mengikuti kemajuan tiap 

kelompok dan memberikan bantuan jika diperlukan. 

4. Analisis dan sintesis 

Para siswa menganalisis dan mensintesiskan berbagai informasi yang 

diperoleh pada langkah sebelumnya dan merencanakan peringkasan 

dalam suatu penyajian yang menarik di depan kelas. 

5. Penyajian hasil akhir 

Semua kelompok menyajikan presentasi yang menarik dari berbagai 

topik yang telah dipelajari agar semua siswa terlibat dan mencapai 

perspektif yang luas mengenai topic tersebut. Presentasi kelompok 

dikoordinasi oleh guru. 

6. Evaluasi selanjutnya 

Guru beserta para siswa melakukan evaluasi mengenai konstribusi tiap 

kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi 

dapat mencakup tiap siswa secara individual atau kelompok atau 

keduanya. 

 

Implementasi merupakan langkah yang lebih ditekankan pada langkah 

pembelajaran menurut Sugiyanto (2007 ). Implementasi melibatkan 

berbagai aktivitas dan ketrampilan dengan variasi yang luas dan mendorong 

para siswa untuk menggunakan berbagai sumber baik yang terdapat di 

dalam maupun di luar sekolah. Siswa dituntut untuk mengembangkan daya 

kreatifitas yang dimiliki supaya terjalin suatu komunikasi yang baik anatara 

anggota kelompok dan mampu menyelesaikan tugas secara baik.  

 

Hampir sama dengan pemikiran Sugiyanto (2007), Agus Suprijono 

dalam bukunya yang berjudul “Cooperative Learning”, juga 

mengemukakan langkah - langkah pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran group investigation yaitu :  

1. Pembagian kelompok yang dilakukan oleh guru 

2. Guru beserta siswa menentukan atau memilih topik-topik tertentu 

dengan permasalahan yang dapat dikembangkan dari topik tersebut. 

3. Guru dan siswa menentukan metode penelitian yang dikembangkan 

untuk memecahkan masalah. 

4. Setiap kelompok bekerja berdasarkan metode investigasi yang telah di  

rumuskan 

5. Para siswa mempresentasikan hasil investigasinya oleh masing-

masing kelompok. 

6. Evaluasi. Evaluasi dapat masuk asasmen individual maupun kelompok 
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Menurut Agus Suprijono dalam bukunya yang berjudul “Cooperative 

Learning”, langkah yang ditekankan ada pada poin keempat. Setiap 

kelompok bekerja berdasarkan metode investigasi yang telah di  rumuskan. 

Metode yang dapat digunakan juga disesuaikan dengan permasalahan yang 

diterima kelompok tersebut. Metode yang digunakan akan membantu siswa 

dalam memecahkan permasalahan social yang membutuhkan solusi dari 

setiap anggota kelompok.  

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Agus Suprijono dalam 

bukunya, Slavin (2008 : 218) juga menegaskan bahwa model pembelajaran 

group investigation mempunyai 6 tahap, yaitu : 

 Tahap 1 : Mengidentifikasikan topik dan mengatur murid ke dalam 

kelompok.  

a. Para siswa meneliti beberapa sumber, mengusulkan sejumlah topik, 

dan mengkategorikan saran-saran. 

b. Para siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari topik 

yang telah dipilih 

c. Komposisi kelompok didasarkan pada keterikatan siswa dan harus 

bersifat heterogen 

d. Guru membantu dalam pengumpulan informasi dan memfasilitasi 

pengaturan 

Tahap 2 : Merencanakan tugas yang akan dipelajari 

a. Para siswa merencanakan bersama mengenai : 

Apa yang pelajari? 

Bagaimana mempelajarinya? 

Siapa melakukan apa? (pembagian tugas) 

Untuk tujuan kepentigan apa menginvestigasi topik ini? 

 Tahap 3 : Melaksanakan investigasi  

a. Para siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan memuat 

kesimpulan 

b. Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha yang 

dilakukan kelompoknya 

c. Para siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan 

mensintesiskan semua gagasan 

Tahap 4 : Menyiapkan laporan akhir 

a. Anggota kelompok menentukan pesan-pesan esensial dari proyek 

yang dikerjakan 

b. Anggota kelompok merencanakan apa yang akan dilaporkan, dan 

merancang sistem presentasi yang akan dilakukan 

c. Wakil-wakil kelompok membentuk sebuah panitian acak untuk 

mengkoordinasi rencana-rencana presentasi 

Tahap 5 : Mempresentasikan laporan akhir  

a. Presentasi yang dibuat untuk keseluruhan kelas dalam berbagai 

macam bentuk 
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b. Bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan pendengarnya 

secara aktif 

c. Para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan penampilan 

presentasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh 

seluruh anggota kelas 

Tahap 6 : Evaluasi 

a. Para siswa saling memberikan umpan balik mengenai topik tersebut, 

mengenai tugas yang telah dikerjakan, mengenai keefektivan 

pengalaman-pengalaman yang dilakukan 

b. Guru dan siswa berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran 

siswa 

c. Penilain hasil belajar siswa 

 

Pendapat Slavin (2008 : 218) menekankan pada tahap merencanakan 

tugas yang akan dipelajari yaitu para siswa merencanakan bersama 

mengenai : Apa yang pelajari, bagaimana mempelajarinya, siapa melakukan 

apa (pembagian tugas), untuk tujuan kepentingan apa menginvestigasi topik 

ini. Dalam langkah ini siswa belajar membagi tugas kelompok sehingga 

semua siswa akan terlibat aktif dalam mengerjakan dan memecahkan 

permasalahan dengan solusi yang tepat.  

Jadi, dari beberapa langkah yang sudah dijabarkan oleh para ahli, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran GI mempunyai 6 

langkah dalam pelaksanaanya, yaitu :  

1. Membentuk kelompok yang beranggotakan 2-6 orang 

2. Memilih topik permasalahan  

3. Merencanakan tugas/metode penelitian 

4. Investigasi, yakni mengumpulkan informasi, mengklasifikasi, 

mengklarifikasi dan mensintesiskan.  

5. Membuat laporan 

6. Mempresentasikan hasil investigasi 

7. Evaluasi hasil investigasi yang berupa diskusi kelas dan presentasi, baik 

secara individual maupun kelompok 
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Pendekatan Problem Solving Melalui Model Pembelajaran Group 

Investigation 

Pendekatan problem solving atau pendekatan pemecahan masalah 

adalah pendekatan dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa 

menghadapai berbagai masalah baik itu masalah pribadi atau perorangan 

maupun  masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau bersama-sama. 

Dasar-dasar metode Group Investigation dirancang oleh Herbert 

Thalen yang selanjutnya diperluas oleh Sharn dan kawan-kawandari 

Universitas Tel Aviv. Model pembelajaran GI sering dipandang sebagai 

model yang paling komplek dan paling sulit untuk diterapkan dibandingkan 

dengan model kooperatif yang lain. Hal ini disebabkan karena siswa dibawa 

sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk 

mempelajari melalui investigasi. Model pembelajaran ini menuntut siswa 

untuk berkemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun ketrampilan 

proses yang memiliki kelompok (Sugiyanto, 2007 : 16). 

Pendekatan problem solving dilakukan melalui model pembelajaran 

group investigation itu sendiri. Terutama pada tahapan perencanaan dan 

investigation. Pada tahap perencanaan guru dapat memadupadankan 

pendekatan problem solving untuk merencanakan metode penelitian yang 

sesuai untuk kemudian digunakan menginvestigasi permasalahan tersebut. 

Selain itu alam hal menginvestigasikan permasalahan, pendekatan problem 

mampu berkolaborasi dnegan model group investigation yaitu 

melaksanakan diskusi untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah, pengumpulan data, hipotesis, pemecahan suatu masalah. 

Dalam pembelajaran ini, guru akan menekankan lebih lanjut tentang 

penilaian unjuk kerja yang akan dilakukan dalam proses penilaian. Hal ini 

dilakukan untuk mengupayakn kerja tim yang optimal sehingga benar-benar 

terjadi kerja ilmiah yang sesungguhnya dan mendapatkan hasil maksimal. 

Pembelajaran kooperatif pertama kali dilaksanakan di dalam kelas, 

sebaiknya guru terlebih dahulu memperkenalkan kepada siswa. Salah satu 

model pembelajaran kooperatif yaitu model group investigation yang 
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dilakukan dengan pendekatan problem solving. Langkah-langkah 

pembelajaran ini adalah : 

1. Penyampaian tujuan pembelajaran 

2. Pembentukan kelompok beranggotakan 5 orang 

3. Menjelaskan masalah 

4. Memilih topik permasalahan 

5. Menganalisis masalah 

6. Merumuskan masalah 

7. Merumuskan hipotesis 

8. Mengorganisasikan tugas/metode penelitian 

9. Pemecahan masalah yang terdiri dari pengumpulan data dan pengujian 

hipotesis 

10. Merencanakan dan menyiapkan hasil diskusi 

11. Membuat laporan hasil diskusi 

12. Presentasi hasil diskusi investigasi 

13. Merumuskan rekomendasi 

14. Membuat kesimpulan 

15. Evaluasi/refleksi hasil investigasi yang berupa diskusi dan presentasi 

1.1.3 Penilaian Unjuk Kerja  

 Menurut M. Sholeh Sahid dalam bukunya yang berjudul “Standar 

Mutu Penilaian Dalam Kelas” menjelaskan bahwa penilaian unjuk kerja 

adalah yaitu  merupakan penilaian yang dilakukan dengan  mengamati 

kegiatan atau kinerja siswa dalam melakukan sesuatu. Cara penilaian ini 

lebih autentik daripada tes tertulis karena bentuk tugasnya lebih 

mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Semakin banyak guru 

mengamati unjuk kerja yang dilakukan siswa, semakin reliable hasil 

penilaian kemampuan siswa.  

 

 

Penilaian dengan cara ini lebih cepat digunakan untuk menilai 

kemampuan siswa dalam penyajian lisan (ketrampilan berbicara, berpidato, 

baca puisi, berdiskuis dan sebagainya) , pemecahan masalah dalam suatu 

kelompok, partisipasi siswa dalam diskusi kelompok kecil, kemampuan 

siswa menari, kemampuan siswa memainkan alat music, kemampuan siswa 
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dalam cabang-cabang olahraga, kemampuan siswa menggunakan peralatan 

laboratorium, kemampuan siswa mengoprasikan suatu alat dan sebagainya. 

Sejalan dengan pemikiran M.Sholeh, Denilson (1998:1 dalam 

M.Sholeh) juga mengemukakan bahwa penilaian unjuk kerja adalah 

penilaian belajar siswa yang meliputi semua penilaian dalam bentuk tulisan, 

produk, atau sikap kecualai bentuk pilihan ganda, menjodohkan, benar- 

salah, atau jawaban singkat.  

Pendapat lain mengemukakan bahwa unjuk kerja adalah suatu 

penilaian/pengukuran yang dilakukan melalui pengamatan aktivitas peserta 

didik dalam melakukan sesuatu yang berupa tingkah laku atau interaksinya 

seperti berbicara, berpidato, membaca puisi, dan berdiskusi; kemampuan 

peserta didik dalam memecahkan masalah dalam kelompok; partisipasi 

peserta didik dalam diskusi; ketrampilan menari; ketrampilan memainkan 

alat music; kemampuan berolahraga; ketrampilan menggunakan peralatan 

laboratorium; praktek sholat, bermain peran, bernyanyi, dan ketrampilan 

mengoperasikan suatu alat (Wardani, Naniek Sulistya, dkk, 2010:73). 

 

Beberapa teori yang telah dipaparkan oleh para ahli maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa unjuk kerja adalah suatu penilaian yang dilakukan 

dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa saat siswa 

melakukan interaksi, baik interaksi dengan teman maupun berinteraksi 

dengan lingkungan sehingga guru dapat menarik suatu kesimpulan tentang 

kemampuan yang dimiliki siswa dengan melihat aktivitasnya berdasarkan 

kriteria yag telah dibuat guru. 

Asesmen ini menuntut para peserta didik untuk lebih menghasilkan 

sesuatu, daripada memilih suatu respon atau jawaban. Oleh karena itu, 

peserta didik harus aktif melaksanakan tugas-tugas yang komplek dan 

signifikan, serta menggunakan pengetahuan dan ketrampilan yang relevan 

untuk menyelesaikan masalah-masalah realistic dan autentik. Jadi asesmen 

kinerja atau asesmen unjuk kerja ini memadukan sifat-sifat yang ada baik 

pada asesmen alternatif maupun asesmen autentik. 

Karena banyaknya waktu yang diperlukan untuk menerapkan 

penilaian unjuk kerja, guru disarankan merancang dengan cermat. Penilaian 

ini dapat sering digunakan jika guru dapat mengelola waktu dengan efisien. 
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Meski demikian, penilaian dengan menggunakan tes konvensional sama 

pentingnya dan tetap harus dilakukan.  

Untuk lebih menyiapkan diri, maka guru harus mengetahui lebih 

banyak tentang instrumen unjuk kerja yang baik. Dalam instrumen unjuk 

kerja yang baik, sebaiknya harus termuat hal-hal berikut ini : pertama, 

instrumennya harus autentik dan menarik. Karena itu, di dalam instrumen 

harus melibatkan siswa denga situasi yang menyenangkan sehingga siswa 

termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Kedua, instumen unjuk kerja 

yang baik adalah instrumen yang mampu mendapatkan penilaian dari diri 

siswa itu sendiri. Ketiga, instrumen tersebut harus berisi petunjuk yang 

jelas.  

2. Teknik penyusunan instrument asesmen kinerja atau unjuk kerja 

Teknik atau langkah-langkah penyusunan instrument asesmen unjuk 

kerja adalah : 

a. Identifikasi semua kegiatan yang berpengaruh pada hasil akhir yang 

terbaik,  

b. Merumuskan perilaku kemampuan yang hendak dicapai untuk 

menyelesaikan tugas, 

c. Menentukan kriteria kemampuan yang akan diukur dan dapat 

diobservasi, 

d. Merumuskan definisi operasional kriteria kemampuan yang diukur 

dan diamati (observable), 

e. Mengurutkan kriteria kemampuan yang diukur berdasarkan urutan 

yang diamati 

f. Jika memungkinkan periksa kembali instrumen tersebut dan 

bandingkan dengan kriteria kemampuan yang sudah dibuat 

sebelumnya oleh orang lain di lapangan.  

Untuk mengamati kinerja peserta didik dapat menggunakan alat 

instrument berikut ini : 
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a. Daftar cek  (check list) 

Asesmen unjuk kerja dapat dilakukan dengan cara menggunakan 

daftar cek (ya-tidak). Asesmen unjuk kerja yang menggunakan daftar cek, 

peserta didik mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu 

dapat diamati oleh peneliti. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak 

memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua 

pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati-tidak dapat diamati. 

Dengan demikian tidak terdapat nilai tengah namun daftra cek lebih praktis 

digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar.  

b. Skala penilaian (rating scale) 

Asesmen unjuk kerja yang menggunakan skala penilaian 

memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan 

kompetensi tertentu, karena pemberian nilai secara kontinu dan pilihan 

kategori nilai lebih dari dua. Skala penilaian terentang dari tidak sempurna 

sampai sangat sempurna. Misalnya : 1=tidak kompeten, 2 = cukup 

kompeten, 3 = kompeten, 4 = sangat kompeten.  

3. Kriteria instrument unjuk kerja 

a. Validitas  

Asesmen unjuk kerja biasanya mempuyai karakteristik dan 

kompleksitas yang biasanya menimbulkan masalah, terutama dalam 

pengumpulan data ketika membuktikan validitas , tidak seperti dalam 

pengembangan tes pilihan ganda. Kompleknya tugas dan kemampuan 

yang akan diukur dalam asesmen unjuk kerja dapat menimbulkan 

masalah dalam penskoran dan keterwakilannyadomain yang hendak di 

ukur. 

b. Reliabilitas  

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana  skor peserta 

didik, dapat merefleksinakn kemampuan peserta didik yang seharusnya 

(true ability), dan bukan akibat dari kesalahan pengukuran. Masalah 

yang muncul pada asesmen biasanya : penskoran dan pemberian skor 

pada asesmen unjuk kerja, peserta didik dapat mengenali alat-alat 
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asesmen unjuk kerja yang dimanipulasi, dan peserta didik tidak 

mnegenal topic yang dikembangkan dalam asasmen kinerja. 

Tetapi dari beberapa penelitian ternyata kesalahan yang disebabkan 

oleh penskor (rater) dapat diminimalkan, apabila pedoman penskoran 

asesmen unjuk kerja dibuat dan didefinisikan sebaik mungkin, dan juga 

sebelum dimulai penskoran diadakan pelatihan penskoran (rater) 

terlebih dahulu. 

c. Fairness  

Tiga permasalahan dalam pelaksanaan asesmen unjuk kerja yag 

berhubungan dengan fairness yaitu : (1) perbandingan dalam penulisan, 

(2) ketersediaan alat-alat yang diperlukan, (3) kesempatan untuk belajar 

dan berlatih. Apabila tugas dalam asesmen unjuk kerja ada beberapa 

pilihan maka harus ada bukti validitas perbandingan dan tugas-tugas 

tersebut. Setiap tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

peserta didik harus mempertimbangkan bahwa setiap peserta didik 

mempunyai akses yang sama dalam menggunakan alat-alat yag 

dibutuhkan untuk mengerjakan yugas dalam tes.  

4. Pemeriksaan dan penskoran  

 Komponen utama yang harus ada dalam asesmen unjuk kerja adalah 

ketersediaan tugas-tugas yang akan diberikan kepada peserta didik. 

Dalam menggunakan asesmen unjuk kerja, ada dua hal yang harus 

diperhatikan yaitu : 

a. Cara mengamati 

b. Cara menskor kemampuan ketrampilan atau kemampuan kinerja 

peserta didik 

Untuk meminimumkan faktor subjektifitas, dan memaksimumkan 

factor keadilan dalam mengakses atau menskor kemampuan ketrampilan 

dan kemampuan kinerja peserta didik, biasanya orang yang menskor 

jumlahnya lebih dari satu orang, sehingga diharapkan hasil asesmen menjadi 

lebih valid dan reliabel.  
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Untuk mengakses kualitas menyeluruh pekerjaan peserta didik 

digunakan rubrik. Setelah peserta didik menyelesaikan sejumlah produk, 

peserta didik diminta untuk melakukan penilaian terhadap diri sendiri, yakni 

bagaimana peserta didik dapat menyelesiakan salah satutugas produk 

tersebut, dengan mengacu perangkat standar kualitas produk itu. Peserta 

didik diminta untuk menetapkan skor rubrik dan menjelaskan alasan 

pemilihan penetapan skor tersebut. 

Rubrik adalah suatu pedoman penskoran yang digunakan untuk 

menentukan tingkat kemahiran (proficiency) peserta didik dalam 

mengerjakan tugas. Rubrik juga digunakan untuk menilai pekerjaan peserta 

didik.  

1.1.4 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, generalisasi yang berkaitan dengan isu 

social serta berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap dan 

keterampilan siswa tentang masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. 

Sedangkan menurut (Sumantri, 2001:89) IPS merupakan suatu program 

pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan 

ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu, maupun ilmu 

pendidikan. 

 Pada hakekatnya IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. 

Manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya, dengan berpusat pada 

pembahasan tentang manusia IPS memperkenalkan kepada peserta didik 

bahwa manusia dalam hidup bersama dituntut rasa tanggung jawab social. 

Berbagai cara dan tehnik pembelajaran dikaji untuk memungkinkan konsep-

konsep abstrak agar mudah dipahami oleh anak. 

 IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu social, 

seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi social, sejarah, geografi, 

ekonomi, ilmu politik dan sebagainya. Pengajaran IPS lebih bersifat 

perkenalan mengenai “seni kehidupan”. Landasan pengkajian dari berbagai 

aspek kehidupan ini diambil dari berbagai sumber ilmu social yaitu: Sosial 
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Budaya, Geografi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Sejarah. Pengajaran IPS di 

kelas rendah disajikan dalam pendekatan tematik, sedangkan IPS pelajaran 

mandiri mulai deprogram pada kelas empat keatas, oleh karena itu 

pengajaran IPS lebih banyak dititik beratkan kepada dunia siswa dan 

lingkungannya. 

Mata Pelajaran IPS di SD berfungsi untuk menguasai konsep dan 

manfaat IPS dalam kehidupan sehari-hari serta untuk melanjutkan 

pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah. 

Dalam kurikulum IPS (2006) untuk tingkat SD menyatakan bahwa  

a. Membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang 

 berguna dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, 

menganalisa dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial 

yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. 

c. Membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi 

dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan 

serta berbagai keahlian. 

d. Membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap mental yang 

positif, dan keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi 

bagian kehidupannya yang tidak terpisahkan. 

e. Membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan 

pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan 

kehidupan. 

Materi yang disajikan dalam pengajaran IPS (Kurikulum IPS, 2006) 

untuk tingkat SD adalah sebagai berikut : 

a. Bahan untuk kelas I ialah tentang kehidupan di rumah dan 

sekitarnya yang menyangkut hubungan sosial. Termasuk 

kekeluargaan, sopan-santun, kegotongroyongan, tanggungjawab 

dan tata tertib di jalan, sekolah dan sekitarnya, hari besar agama, 

proklamasi, dan lain sebagainya. 
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b. Di kelas II mengenai kehidupan desa, kota, tertib lalu lintas, arah, 

waktu sehari, ceritera rakyat, dan ceritera pahlawan. 

c. Di kelas III mempelajari keadaan penjuru angin, kecamatan, 

petilasan di tempat, pemerintahan, dan tokoh daerah. 

d. Kelas IV sudah mempelajari seluruh tanah air, termasuk propinsi-

propinsi. Tokoh-tokoh proklamasi dan pemerintahan daerah. 

e. Kelas V tentang tanah air diteruskan. Negara tetangga sudah 

dipelajari secara sistematik. Yang lainnya ialah sejarah Pergerakan 

Nasional, proklamasi dan sesudahnya. Masalah sosial dan 

pancasila dikaji pula. 

f. Kelas VI sudah lebih meluas walaupun tanah air tetap dikaji. 

Pengenalan negara tetangga diteruskan. Bahan belajar lain ialah 

migrasi, pembangunan nasional, asal usul bangsa, perjuangan 

mempertahankan dan memelihara tanah air, PBB dan dunia. 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

a. Manusia, Tempat, dan Lingkungan 

b. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

c. Sistem Sosial dan Budaya  

d. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan 

Jadi Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar adalah program yang 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. mata pelajaran IPS dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis 

terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis. Penanaman konsep-konsep IPS di SD dengan 

benar dan tepat akan berpengaruh terhadap penguasaan materi IPS ditingkat 

selanjutnya. 

 Pencapaian tujuan pembelajaran IPS dapat dimiliki oleh kemampuan 

peserta didik yang standar dinamakan dengan Standar Kompetensi (SK) dan 

dirinci ke dalam Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi dasar ini merupakan 

standar minimum yang secara nasioanl harus dicapai oleh siswa dan 
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menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. 

Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk 

membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang 

difasilitasi oleh guru. Secar rinci SK dan KD untuk amat pelajaran IPS yang 

ditunjukkan untuk siswa kelas IV SD disajikan dalam table 2.1 berikut ini 

(KTSP,2006). 

Tabel 2.1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Mata pelajaran IPS Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Mengenal sumber daya 

alam,kegiatan ekonomi 

dan keajuan teknologi di 

lingkungan Kabupaten I 

Kota dan  Provinsi    

2.1   Mengenal aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber daya alam dan 
potensi lain di daerahnya  

2.1 Mengenal pentingnya koperasi dalam 

meningkat-kan kesejah-teraan masyarakat 

2,3   Mengenal perkembangan teknologi 

produksi komunikasi dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya 

2.4   Mengenal permasalahan sosial di     
daerahnya  

 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Standar Kompetensi : 

Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 

dilingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar : 

Mengenal permasalahan sosial di daerahnya  

1.2 Kajian Penelitian Yang Relevan  

Rahayu, Murti (2011) melakukan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Group Investigation Bagi 

Siswa Kelas IV SD N Soso 03 Gandusari Kabupaten Blitar”. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa model grup investigation dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa yang terlihat dari peningkatan perolehan pra tindakan sampai 

pada siklus kedua yang mencapai  peningkatan sebesar 13% dari 16 siswa 

yang tuntas 14 siswa dan belum tuntas 2 siswa. Kelebihan : model group 
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investigation adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang sulit 

untuk diterapkan, namun peneliti mampu meningkatkan hasil belajar secara 

maksimal. Kelemahan : sayang sekali masih ada 2 siswa yang belum tuntas 

dalam pembelajaran menggunakan grup investigation. Cara mengatasi 

kelemahan tersebut dengan lebih memaksimalkan pembelajaran ini, karena 2 

siswa yang belum tuntas ini sangat disorot oleh pembaca. 

Budiyono, Cendot (2011) melakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Model Group Investigation Dipadu Dengan Game Puzzle Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VII-B SMP 

Negeri 1 Bondowoso”. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa penerapan 

metode GI yang dipadu game puzzle, dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa dari siklus 1 73,63% dengan kriteria baik dan pada siklus 2 

sebesar 89,57% dengan criteria sangat baik sehingga terjadi peningkatan 

sebesar 15,94%. Kelebihan : selain dapat meningkatkan hasil belajar, model 

pembelajaran GI juga dapat meningkatkan aktivitas siswa. Kelemahan : 

model pembelajaran GI menuntut siswa untuk berfikir aktif dan kritis, kalau 

ada siswa yang tidak aktif maka akan menghambat tujuan pembelajaran. Cara 

mengatasi kelemahan yaitu dengan melakukan pemantauan secara 

menyeluruh supaya para siswa tetap aktif dalam masing-masing 

kelompoknya.  

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 oleh Naila Fikrina Afrih 

Lia dengan judul “Efektivitas Teknik Penilaian Unjuk Kerja terhadap 

Kemampuan Matematis Materi Pokok Garis dan Sudut pada Peserta Didik 

Kelas VII SMP Putri Nawa Kartika Kudus Tahun Pelajaran 2009/2010”. 

Dalam mata pelajaran matematika setiap guru dituntut untuk mampu 

mengetahui kemampuan matematis setiap anak didiknya. Hal ini menjadi 

barometer keberhasilan seorang guru dalam pembelajaran, Namun 

sebagaimana yang terjadi di SMP Putri Nawa Kartika Kudus, belum dapat 

mengidentifikasi setiap indikator dalam kemampuan matematis. Selama ini 

dalam proses pengambilan nilai masih menggunakan teknik penilaian 

konvensional (uraian), yang cenderung global hanya dibatasi dengan 
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ketercapaian pada KKM matematika 60. Sehingga diperlukan inovasi dalam 

penilaian, salah satunya dengan teknik penilaian yang diduga dapat mengukur 

kemampuan matematis peserta didik yaitu teknik penilaian unjuk kerja..   

Mahardiyanto (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan 

Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Geografi Siswa 

Kelas XI IPS 3 SMA Negeri 2 Ngaglik”(Skripsi). Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa penerapan problem based learning dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Penelitian ini diatas termasuk penelitian kuantitatif 

dimana hasil belajarnya meningkat diketahui dari rata-rata siswa yang sama 

atau lebih dari KKM yaitu 80. Kelebihan : model ini mampu meningkatkan 

hasil belajar geografi para siswa. Kekurangan : dalam penelitian ini tidak 

disebutkan seberapa besar prosentase peningkatan hasil belajar siswa, 

sehingga pembaca tidak bias mengetahui secara spesifik. Cara mengatasi 

yaitu dengan lebih mengkonkritkan hasil belajar yang mengalami kenaikan 

sehingga pembaca tidak bingung untuk menafsirkan prosentase kenaikannya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Purwanto (2012) yang berjudul “ 

Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Problem 

Solving Bagi Siswa Kelas V Semester I SD N Ronggo 01 Kecamatan Jaken 

Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2011/2012”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkat dari siklus pertama 

60,33% menjadi 81,33% terbukti dengan tercapai nilai tertinggi yaitu nilai 90 

dan nilai terendah yaitu 70. Kelebihan : model problem solving mampu 

mendongkrak hasil belajar siswa. Kekurangan : dalam penelitian ini tidak 

disebutkan berapa KKM yang harus dilalui siswa. Cara mengatasi yaitu 

dengan menyebutkan KKM yang dimiliki oleh mapel tersebut supaya jelas 

rentang kenaikan hasil belajarnya.  

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

pendekatan problem solving dan model pembelajaran group investigation 

mampu meningkatkan hasil belajar, motivasi, dan aktivitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran di sekolah karena secara langsung siswa dituntut 
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aktif dan berfikir kritis untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar 

lingkungan tempat tingga siswa. 

2.3 Kerangka Berfikir  

Pembelajaran IPS yang biasa berlangsung di kelas-kelas cenderung 

berpusat pada guru dan menjadikan siswa pasif. Dalam penyampaiannya 

guru selalu menggunakan metode ceramah, sehingga membuat siswa 

enggan untuk merespon apa yang disampaikan guru. Apalagi mata pelajaran 

IPS adalah mata pelajaran yang sarat akan hafalan yang wajib dihafal oleh 

siswa. Kondisi seperti ini jika siswa diberikan tes atau pertanyaan, hasilnya 

tidak dapat mengerjakan secara optimal, sehingga skor yang diperoleh 

rendah. 

Model pembelajaran dengan metode ceramah biasanya dilakukan oleh 

guru-guru yang masih kurang memperhatikan ketercapaian kompetensi 

siswa. Dalam situasi seperti ini, guru yang membuat siswa pasif karena 

siswa tidak mempunyai kesempatan untuk mengeksplor pengetahuan dan 

kreatifitas yang mereka miliki sehingga hasil belajar siswa cenderung 

kurang dari KKM. Untuk mengatasi paradigma tersebut, guru mencoba 

menerapkan suatu pendekatan problem solving yang dikombinasikan 

dengan model pembelajaran grup investigation.   

Model pembelajaran problem solving yang dikombinasikan dengan 

model pembelajaran group investigation adalah pendekatan yang 

pembelajaran yang berbasis masalah dan akan dipecahkan di dalam grup 

atau kelompok  melalui investigasi atau penyelidikan. Langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut : a) Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok yang bersifat heterogen, b) Guru memfasilitasi siswa untuk 

menentukan materi atau topic yang akan mereka diskusikan ke dalam 

kelompok, c) Guru membantu kelompok dalam pengumpulan informasi, 

menganalisa data, dan membuat kesimpulan, d) Guru memfasilitasi siswa 

untuk saling bertukar, berdiskusi, mnegklarifikasi, dan mensisntesiskan 

semua gagasan menjadi padu ke dalam satu opini penyelesaian masalah, e) 

Guru memfasilitasi siswa untuk mempresentasikan hasil kerja mereka secara 
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maksimal di depan kelompok-kelompok lain, f) Guru membantu para siswa 

memberikan umpan balik mengenai topic tersebut dan membuat kesimpulan 

bersama-sama. 

Pembelajaran IPS menggunakan pendekatan problem soving melalui 

model pembelajaran group investigation sangat memungkinkan siswa dapat 

terlibat langsung dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) sehingga siswa 

lebih tertarik dengan mata pelajaran IPS. Selain itu, siswa terlibat aktif dan 

mampu berfikit kritis guna memecahkan masalah sosial pada proses 

pembelajaran, sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas 

interaksi dan komunikasi yang kerkualitas.  

Pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran yang tepat, 

akan mengurangi kondisi monoton bagi siswa. Salah satu yang bisa 

digunakan oleh guru dalam pembelajaran IPS adalah dengan pendekatan 

problem solving melalui model pembelajaran GI yang tidak hanya belajar 

menerima apa yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran, melainkan 

dapat belajar dari siswa lain serta mempunyai kesempatan untuk 

membelajarkan siswa lain.    

Sistem penilaian yang sangat sesuai untuk menilai hasil unjuk kerja 

yang dilakukan para siswa yaitu asesmen proses dengan teknik unjuk kerja 

siswa. Penilaian ini mampu mengkonkritkan siswa dalam melakukan suatu 

tindakan yang harus dinilai di kelas. Penilaian ini bersifat menyeluruh, yaitu 

mampu mengukur dalam aspek afektif, kognitif dan psikomotorik. Penilaian 

unjuk kerja melatih siswa untuk maksimal bekerja di dalam kelompok guna 

menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan pendekatan problem 

solving melalui model pembelajaran group investigation pada mata 

pelajaran IPS akan lebih difokuskan dalam penilaian unjuk kerja IPS 

sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada saat melakukan 

penyelidikan terhadap suatu permasalahan dapat dinilai dengan maksimal 

oleh guru, sehingga kompleksitas penilaian guru tidak hanya bersumber 
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pada skor tes formatif namun dengan menggunakan penilaian proses yaitu 

unjuk kerja IPS yang melibatkan unsure kognitif, afektif dan psikomotorik. 
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Gambar 2.1 skema kerangka berfikir 

 

Penilaian  Konvensional 

Teknik tertulis, yaitu dengan menggunakan 

tes tertuis berupa pilihan ganda, esay, maupun 

uraian 

Siswa : 

Bisa mendapatkan nilai bagus karena 

dapat mencontek saat tes tertulis. 

Tidak ada penilaian 

proses 

Pendekatan problem 

solving, model group 

investigation dan penilaian 

unjuk kerja 

1. Penyampaian tujuan pembelajaran 

2. Pembentukan kelompok 

beranggotakan 5 orang 

3. Menjelaskan masalah 

4. Memilih topik permasalahan 

5. Menganalisis masalah 

6. Merumuskan masalah 

7. Merumuskan hipotesis 

8. Mengorganisasikan tugas/metode 

penelitian 

9. Pemecahan masalah yang terdiri dari 

pengumpulan data dan pengujian 

hipotesis 

10. Merencanakan dan menyiapkan 

hasil diskusi 

11. Membuat laporan hasil diskusi 

12. Presentasi hasil diskusi investigasi 

13. Merumuskan rekomendasi 

14. Membuat kesimpulan 

15. Evaluasi/refleksi hasil investigasi 

yang berupa diskusi dan presentasi 

 

Butir-butir instrumen 

penilaian unjuk kerja 

IPS 
 

Perbaikan produk   
 

Uji coba produk tahap 1  
 

Uji coba produk tahap 2  
 

Uji coba produk tahap 3  

 

Hasil akhir instrument 

penilaian unjuk kerja 

IPS  
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2.4. Hipotesis Tindakan    

Berdasarkan kanjian teori dan kerangka berpikir di atas dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

”Penilaian unjuk kerja IPS yang dikembangkan melalui pendekatan 

problem solving dengan model group investigation diduga efektif 

digunakan dalam pembelajaran IPS kelas IV SD”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


