
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan cabang ilmu pengetahuan yang

mempelajari fenomena alam dan segala sesuatu yang terjadi di alam. IPA

berkaitan dengan cara mencari tahu (inkuiri) tentang alam secara

sistematis, sehingga IPA bukan hanya sebagai kumpulan pengetahuan

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip, tetapi juga

merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diarahkan untuk

mencari tahu dan berbuat serta mengkomunikasikan hasilnya sehingga

dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih

mendalam tentang dirinya sendiri dan alam sekitar (BNSP, 2006:1-2).

Berdasarkan Pedoman Umum Pembelajaran (Lampiran IV) dari

Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013, proses pembelajaran IPA di

sekolah  harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

mengembangkan potensi mereka dalam sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk

bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup

umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk

memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang

diharapkan.
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Kualitas pembelajaran di Indonesia saat ini masih rendah. Terbukti dari

rendahnya kemampuan berargumentasi siswa di. Hasil survei

menunjukkan bahwa dari seluruh siswa SMP yang disurvei hanya 2%

siswa SMP di Indonesia yang memiliki kemampuan memberikan argumen

secara tertulis dengan baik (Kemendikbud, 2012: 38-39). Selain itu, hasil

belajar siswa pada pelajaran IPA di Indonesia masih rendah. Hal tersebut

didukung oleh data TIMSS pada 2011 mengenai penguasaan materi IPA

pada siswa tingkat menengah pertama. Data tersebut menunjukkan bahwa

nilai rata-rata siswa di Indonesia dalam menguasai materi IPA adalah

67,00. Nilai tersebut tergolong dalam kategori rendah (Kemendikbud,

2012:47).

Kemampuan berargumentasi siswa SMP di Lampung masih rendah. Hal

ini sesuai hasil survei yang dilakukan oleh Kemendikbud pada 2012

dengan memberikan soal-soal untuk mengukur kemampuan

berargumentasi tertulis siswa di Provinsi Lampung. Survei tersebut

menunjukkan sebanyak 65% siswa SMP di Lampung memiliki

kemampuan berargumentasi tertulis yang masih rendah (Kemendikbud,

2012:24). Sementara itu, hasil belajar siswa SMP di Provinsi Lampung

juga masih rendah. Terbukti dari banyaknya siswa SMP di Lampung yang

tidak lulus pada ujian nasional. Sebanyak 433 siswa di Provinsi Lampung

tidak lulus ujian nasional pada tahun 2012/2013 (Kemendikbud, 2013: 6).

Hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran IPA SMP

Negeri 19 Bandar Lampung menunjukkan bahwa proses pembelajaran IPA

di kelas selama ini belum melatih kemampuan berargumentasi siswa.
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Disamping itu, hasil belajar siswa untuk mata pelajaran IPA pada siswa

kelas VII masih cukup rendah. Data nilai ulangan harian untuk materi

pencemaran dan kerusakan lingkungan menunjukkan sebanyak hampir

40% nilai siswa masih dibawah KKM.

Penyebab rendahnya hasil belajar siswa dan belum terlatihnya kemampuan

berargumentasi siswa kelas VII SMP Negeri 19 Bandar Lampung

dikarenakan kurangnya pengetahuan guru tentang model-model

pembelajaran yang dapat melatih kemampuan berargumentasi dan

meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa

guru cenderung lebih memilih menggunakan metode ceramah selama

proses pembelajaran di kelas dibandingkan model pembelajaran berbasis

konstruktivisme.

Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan berpengaruh terhadap

kualitas pembelajaran yang berimplikasi pada kemampuan berargumentasi

dan hasil belajar siswa. Salah satu model yang menjadi alternatif untuk

meningkatkan hasil belajar dan melatih kemampuan berargumentasi

adalah model pembelajaran Problem Solving. Duch, Groh, dan Allen

(2001:6) mengemukakan bahwa proses pembelajaran dengan memecahkan

masalah menuntut siswa untuk mampu berpikir secara kritis, dapat

menganalisis, dan memecahkan masalah nyata yang kompleks. Selain itu

siswa harus mampu menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan sumber

daya yang disediakan dalam pembelajaran untuk bekerja secara kooperatif

dalam tim dan kelompok kecil dengan kemampuan komunikasi yang

efektif, antara verbal dan tertulis. Akibatnya kemampuan berpikir dan
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ketrampilan berkomunikasi siswa akan terlatih menjadi semakin baik, dan

selanjutnya berimplikasi terhadap hasil belajar dan kemampuan

berargumentasi yang baik pula.

Pendapat di atas didukung penelitian Hsiao dan Chang (2003:391) bahwa

problem solving dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan

hasil belajar siswa. Selain itu, hasil penelitian Wahyudin (2010:79)

menunjukkan bahwa model Problem Solving dapat meningkatkan

kemampuan berargumentasi siswa.

Berdasarkan fakta-fakta di atas peneliti merasa perlu melakukan penelitian

mengenai “Pengaruh Penggunaan Model Problem Solving terhadap Hasil

Belajar dan Kemampuan Berargumentasi pada Materi Peran Manusia

dalam Pengelolaan Lingkungan untuk Mengatasi Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan (Studi Eksperimen pada Kelas VII SMP Negeri 19

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015)”. Diharapkan penggunaan

model problem solving dapat menjadi solusi untuk meningkatkan hasil

belajar dan kemampuan berargumentasi siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran Problem Solving

terhadap kemampuan berargumentasi siswa?

2. Apakah pengaruh model pembelajaran Problem Solving terhadap hasil

belajar siswa?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh model pembelajaran Problem Solving terhadap

kemampuan berargumentasi siswa

2. Mengetahui pengaruh model pembelajaran Problem Solving terhadap

hasil belajar siswa

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran

Problem Solving yang langkah-langkahnya meliputi merumuskan

masalah, mengembangkan hipotesis, menguji hipotesis,

mengembangkan dan mengambil kesimpulan, dan menerapkan pada

data atau pengalaman baru.

2. Kemampuan berargumentasi yang diukur adalah kemampuan

berargumentasi tertulis yang diukur menggunakan lembar kerja siswa.

Indikator kemampuan berargumentasi yang digunakan pada penelitian

ini sesuai dengan model argumentasi yang dicetuskan oleh Toulmin

(1984) yang terdiri atas lima komponen utama argumentasi meliputi

claims, grounds, warrants, backings, dan rebuttals.

3. Hasil belajar yang diukur yaitu pada aspek kognitif (pengetahuan)

yang diukur dari hasil pretes sebagai penilaian awal siswa dan postes

sebagai penilaian akhir siswa yang ditinjau berdasarkan perbandingan

N-gain.



6

4. Materi yang digunakan terdapat pada KD 7.4 “Mengaplikasikan peran

manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran

dan kerusakan lingkungan”.

5. Subjek penelitian dilakukan pada siswa kelas VII SMP Negeri 19

Bandar Lampung semester genap tahun ajaran 2014/2015.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam

menggunakan model pembelajaran Problem Solving serta menjadi

bekal sebagai calon guru yang profesional.

2. Bagi siswa, dapat melatih siswa untuk dapat meningkatkan

kemampuan berargumentasi siswa dan kemampuan siswa dalam

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang

berhubungan dengan pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup.

3. Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan berargumentasi dan

melatih siswa dalam memecahkan masalah dalam upaya meningkatkan

kualitas pembelajaran di dalam kelas melalui model Problem Solving.

4. Bagi sekolah, dapat memberi masukan untuk mengoptimalkan

penggunaan model Problem Solving dalam upaya peningkatan mutu

sekolah dan kualitas pembelajaran.


