
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Sains merupakan ilmu yang berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami ten-

tang alam.  Belajar sains merupakan suatu proses memberikan sejumlah pengalaman 

kepada siswa untuk mengerti dan membimbing mereka untuk menggunakan penge-

tahuan sains tersebut.  Untuk dapat memahami hakikat sains yakni sains sebagai pro-

ses dan produk, siswa harus memiliki keterampilan proses sains (KPS). KPS pada 

pembelajaran sains lebih menekankan pembentukan keterampilan untuk memperoleh 

pengetahuan dan mengkomunikasikan serta menyimpulkan hasilnya. 

 

Ilmu kimia merupakan mata pelajaran dalam rumpun sains.  Oleh karena itu, ilmu ki-

mia yang diperoleh siswa tidak hanya kimia sebagai produk tetapi juga dapat melatih 

cara berpikir siswa untuk memecahkan masalah terutama yang berkaitan dengan ilmu 

kimia secara ilmiah yaitu kimia sebagai proses.  Oleh sebab itu pembelajaran kimia 

harus memperhatikan karakteristik kimia sebagai proses dan produk.  

 

Faktanya, pembelajaran kimia di Indonesia cenderung hanya memberikan konsep-

konsep, hukum-hukum, dan teori-teori saja, sehingga yang diperoleh siswa hanya 
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kimia sebagai produk saja tanpa memperhatikan bagaimana proses ditemukannya 

konsep, hukum, dan teori tersebut, akibatnya tidak tumbuh sikap ilmiah dalam diri 

siswa.  Hal ini didukung oleh hasil observasi dan wawancara dengan guru kimia di 

SMA Negeri 12 Bandar Lampung pada bulan Meret 2013, di mana guru masih meng-

gunakan model konvensional dalam proses pembelajaran.  Pembelajaran ini cende-

rung membuat siswa menjadi pasif karena proses pembelajaran lebih didominasi oleh 

guru, siswa kurang aktif dilibatkan dalam proses membangun konsep karena hanya 

mengandalkan informasi materi dari guru.  Dengan demikian, siswa tidak terlatih 

untuk mengembangkan keterampilan proses sainsnya. 

 

Salah satu model pembelajaran yang dapat memfasilitasi hal tersebut dan mampu me-

latihkan KPS siswa saat proses pembelajaran adalah dengan model pembelajaran 

problem solving.  Hal ini didukung hasil penelitian Sulastri (2012), yang melakukan 

penelitian di salah satu SMA negeri di Bandung dengan judul “Analisis keterampilan 

proses sains siswa kelas XI pada pembelajaran hidrolisis garam menggunakan model 

problem solving”.  Hasil penelitiannya menyatakan keterampilan mengkomunikasi-

kan siswa termasuk kategori sangat baik pada kelompok siswa tinggi dengan persen-

tase 93,1%, sedangkan pada kelompok siswa sedang dan rendah termasuk kategori 

baik dengan persentase 79,2% dan 75%.  Hasil penelitiannya juga menyatakan Secara 

keseluruhan keterampilan mengkomunikasikan siswa tergolong sangat baik dengan 

persentase 81,9%. 
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Model pembelajaran problem solving adalah suatu penyajian materi pembelajaran de-

ngan menghadapkan siswa pada persoalan yang harus dipecahkan atau diselesaikan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.  Dalam pembelajaran ini, siswa menganalisis 

dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis, mengumpulkan dan menga-

nalisis informasi, membuat referensi, dan merumuskan kesimpulan.  Model pembela-

jaran problem solving terdiri dari 5 fase, yaitu mengorientasikan siswa pada masalah 

(fase 1), mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan ma-

salah tersebut (fase 2), menetapkan jawaban sementara dari masalah (fase 3), menguji 

keaktifan jawaban sementara (fase 4), dan menarik kesimpulan (fase 5) (Depdiknas, 

2008).  Dilihat dari kelima fase di atas model pembelajaran problem solving cocok 

diterapkan pada materi kimia.  Karena pada pelajaran kimia banyak materi yang harus 

disertai dengan praktikum yang sangat relevan dengan fase problem solving.  Salah 

satunya adalah materi koloid.   

 

Koloid erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.  Misalnya proses penjernihan air 

dapat dilakukan dengan menambahkan tawas (Al2(SO4)3) pada air. Di dalam air, 

Al2(SO4)3 akan terhidrolisis menjadi Al(OH)3 yang merupakan koloid. Koloid ini 

dapat mengadsorpsi zat pencemar dalam air serta dapat menggumpalkan lumpur.  

Pentingnya menghubungkan materi koloid dengan  kehidupan sehari-hari sebagai 

landasan pendekatan pembelajaran yang ditujukan untuk memotivasi belajar siswa, 

serta mengembangkan keterampilan proses.  Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rosnawati (2011) yang berjudul “Analisis keterampilan proses sains 

siswa SMA kelas XI pada sub pokok bahasan sifat-sifat koloid melalui pembelajaran 
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STM”.  Hasil penelitiannya menyatakan keterampilan mengukur, mengamati, meng-

klasifikasikan, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan termasuk kategori baik.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Suprini (2012) yang berjudul “Analisis keteram-

pilan proses sains siswa kelas XI pada pembelajaran sifat-sifat koloid menggunakan 

metode discovery-inquiry”. Hasil penelitiannya yaitu penggunaan metode discovery-

inquiry pada pembelajaran sifat-sifat koloid dapat mengembangkan KPS dengan baik. 

 

Keterampilan proses terdiri dari mengobservasi, mengklasifikasi, mengkomunikasi-

kan, mengukur, memprediksi, dan menyimpulkan (Funk dalam Dimyati, 1996).  

Mengkomunikasikan dan menyimpulkan termasuk keterampilan dalam KPS.  Dengan 

kete-rampilan mengkomunikasikan melalui pengamatan langsung, siswa diharapkan 

mampu menjelaskan hasil percobaan, menggambar data empiris dengan grafik, tabel, 

atau diagram, membaca dan mengkompilasi informasi dalam grafik atau diagram.  

Begitu juga dengan keterampilan menyimpulkan dengan indikator mampu menjelas-

kan hasil pengamatan dari fakta terbatas dan mampu membuat kesimpulan tentang 

suatu fenomena setelah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi.   

   

Pada  penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amelia (2012) yang berjudul 

“Efektivitas Model Pembelajaran Problem Solving dalam Meningkatkan Keterampi-

lan Inferensi dan Mengkomunikasikan Siswa pada Materi Koloid”, hasil penelitianya 

mengungkapkan bahwa pembelajaran problem solving efektif dalam meningkatkan 

keterampilan inferensi dan  mengkomunikasikan siswa pada materi koloid.  Berdasar-

kan uaraian diatas dapat di simpulkan bahwa model pembelajaran problem solving 
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dan materi koloid efektif dalam meningkatkan ketrampilan menyimpulkan dan meng-

komunikasikan pada siswa.    Untuk mendeskripsikan keterampilan siswa dalam 

mengkomunikasikan dan menyimpulkan pada materi koloid melalui penerapan model 

pembelajaran problem solving, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Keterampilan Mengkomunikasikan dan Menyimpulkan pada Materi Koloid dengan 

Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, runusan masalah dalam peneli-

tian ini adalah  sebagai berikut:   

1. Bagaimanakah keterampilan siswa dalam mengkomunikasikan pada materi 

koloid dengan penerapan model pembelajaran problem solving untuk siswa 

kelompok kognitif tinggi, sedang, dan rendah? 

2. Bagaimanakah keterampilan siswa dalam menyimpulkan pada materi koloid 

dengan penerapan model pembelajaran problem solving untuk siswa kelompok 

kognitif tinggi, sedang, dan rendah? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendes-

kripsikan keterampilan siswa dalam mengkomunikasikan dan menyimpulkan pada 

materi koloid dengan penerapan model pembelajaran problem solving untuk sisiwa 

kelompok kognitif tinggi, sedang dan rendah. 
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D.  Manfaat Penelitian 
 

 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Siswa 

Model pembelajaran problem solving yang diterapkan dalam proses pembela-

jaran diharapkan dapat menumbuhkan motivasi, minat belajar, dan kemampuan 

berpikir serta dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi 

koloid. 

2. Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan dan penerapan model pembela-

jaran yang sesuai dengan materi pembelajaran kimia, terutama pada materi 

koloid. 

3. Sekolah  

Penerapan model pembelajaran problem solving merupakan salah satu alternatif 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 

4. Peneliti lain 

Sebagai bahan/gambaran bagi peneliti lain untuk dapat mengembangkan peneli-

tian sejenis dengan ruang lingkup yang lebih luas. 

 

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Untuk lebih memahami gambaran penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan 

terhadap istilah-istilah untuk membatasi rumusan masalah yang akan diteliti.  Istilah-

istilah yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut : 
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1. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah. 

2. Indikator keterampilan proses sains yang diteliti adalah keterampilan 

mengkomunikasikan dan menyimpulkan.  

3. Mengkomunikasikan adalah penyampaian fakta dan konsep ilmu pengetahuan 

dalam bentuk suara, visual, atau suara dan visual (Dimyati dan Mudjiono, 2002). 

4. Menyimpulkan adalah sebuah pernyataan yang ditarik berdasarkan fakta hasil 

serangkaian observasi (Dimyati dan Mudjiono, 2002). 

5. Kelompok tinggi, sedang dan rendah merupakan kelompok siswa berkemampuan 

kognitif tinggi, sedang, dan rendah. 

6. Langkah-langkah dalam pembelajaran problem solving meliputi (a) orientasi 

terhadap masalah; (b) mengumpulkan data; (c) menentukan hipotesis sementara; 

(d) pengujian hipotesis; dan (e) membuat kesimpulan. 

 

 


