
1 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pendidikan merupakan sarana yang penting dalam menciptakan dan membentuk 

generasi yang bermutu.  Dalam pengertian lain pendidikan dapat diartikan sebagai 

proses aktualisasi siswa melalui berbagai pengalaman belajar yang mereka dapat-

kan.  Di dalamnya terdapat proses pembelajaran yang merupakan kegiatan pokok 

seluruh rangkaian kegiatan di sekolah.  Menurut Sagala (2008), pendidikan ialah 

segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai penga-

laman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, 

dan umumnya pengajaran dilakukan di sekolah sebagai lembaga formal.  

 

Dalam proses pendidikan, siswa tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan 

semata namun yang terpenting adalah memberikan pengalaman belajar kepada 

siswa agar dapat menjadikan mereka sebagai manusia yang terampil dalam meng-

aplikasikan ilmunya di kehidupan nyata sehingga dapat memberikan solusi atas 

permasalahan yang terjadi di masyarakat. 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang berkaitan dengan cara men-

cari tahu tentang gejala alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya pengu-

asaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.  Pendidikan 
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IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri 

dan alam sekitar, serta proyek pengembangan lebih lanjut dan menerapkannya  

dalam kehidupan sehari-hari  (BSNP, 2006).  

 

Ilmu kimia merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan eks-

perimen dalam mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana 

gejala-gejala alam; khususnya yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat 

transformasi, dinamika dan energitika zat.  Oleh sebab itu, karakteristik  ilmu 

kimia merupakan pengetahuan yang berupa fakta, teori, prinsip, hukum berdasar-

kan temuan saintis.  Karakteristik ini sama dengan karakteristik IPA yaitu suatu 

ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan suatu proses penemuan atau 

eksperimen.  Dengan kata lain, pembelajaran kimia di SMA dan MA khususnya 

pada materi larutan penyangga dan hidrolisis memiliki karakteristik menuntut 

siswa untuk memiliki keterampilan proses sains, salah satunya yaitu keterampilan 

observasi dan interpretasi.   

 

Pada kenyataannya, pembelajaran kimia saat ini kurang memfasilitasi pengem-

bangan keterampilan proses sains siswa.  Berdasarkan hasil studi PISA-OECD 

(Programme for International Student Assessment- Organization for Economic 

Coorperation and Development) tahun 2006, peringkat capaian sains untuk 

Indonesia berada pada tingkat 50 dari 57 negara yang mengikuti.  Pencapian siswa 

Indonesia masih banyak yang berada pada level kemampuan dasar, level 1 dan 

level 2 sebanyak 61,60% belum sampai pada kemampuan yang lebih tinggi.  Hal 

ini disebabkan karena rendahnya kemampuan anak Indonesia dalam kemampuan 

mengidentifikasi masalah ilmiah, menggunakan fakta ilmiah (seperti menginter-
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pretasi), memahami sistem kehidupan dan memahami penggunaan peralatan sains 

(Firman, 2007). 

 

Keterampilan Proses Sains (KPS) adalah salah satu keterampilan proses yang 

lebih menekankan pembentukan keterampilan untuk memperoleh pengetahuan 

dan mengkomunikasikan hasilnya.  KPS dimaksudkan untuk melatih sikap-sikap 

ilmiah dan keterampilan siswa untuk menemukan dan mengembangkan fakta, 

konsep, dan prinsip ilmu atau pengetahuan yang selanjutnya dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.   

 

Pada penerapannya dalam proses pembelajaran, untuk melatihkan KPS maka 

diperlukan suatu model pembelajaran yang berfilosofi konstruktivisme yang salah 

satunya adalah model problem solving.  Model problem solving memiliki ciri-ciri 

yaitu pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah.  Pada tahap ini, siswa 

akan dihadapkan pada masalah yang akan diselesaikannya.  Selanjutnya siswa 

mencari data atau informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah.  

Pada tahap ini siswa akan melakukan observasi, eksperimen, tugas, dan lain-lain 

sehingga akan meningkatkan KPS yang salah satunya adalah keterampilan obser-

vasi.  Kemudian siswa membuat jawaban sementara (hipotesis) dari permasalah-

an. Hipotesis yang diperoleh berdasarkan interpretasi dari data-data hasil obser-

vasi.  Pada tahap ini siswa untuk memperoleh hipotesis melakukan interpretasi 

terhadap data-data hasil observasi.  Tahap berikutnya setelah membuat jawaban 

sementara, siswa harus membuktikan kebenaran dari jawaban sementara.  Tahap 

terakhir yaitu menarik kesimpulan.  Dengan menggunakan model pembelajaran 
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problem solving ini diharapkan KPS siswa dapat menunjukkan peningkatan yang 

signifikan. 

  

Bertolak dari uraian diatas, maka dilakukan penelitian tentang “Efektivitas model 

pembelajaran problem solving pada materi larutan penyangga dan hidrolisis dalam 

meningkatkan keterampilan observasi dan interpretasi”. 

  

B. Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas 

model pembelajaran problem solving dalam meningkatkan keterampilan observasi 

dan interpretasi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas model 

pembelajaran problem solving dalam meningkatkan keterampilan observasi dan 

interpretasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat.  Adapun manfaat yang diharap-

kan dari penelitian ini ada tiga yaitu manfaat untuk siswa, guru, dan sekolah 

sebagai berikut : 

1. Siswa 

Dengan diterapkanya model pembelajaran problem solving dalam proses 

kegiatan belajar mengajar dapat meningkatkan keterampilan observasi dan 

interpretasi. 
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2. Guru 

Menambah wawasan pengetahuan guru untuk menerapkan model pembelajar-

an problem solving dalam kegiatan belajar dan mengajar di kelas. 

3. Sekolah 

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 

 

E. Ruang Lingkup 

 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap istilah yang diguna- 

kan, maka dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :  

1. Efektif secara statistik merupakan hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan 

yang signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembela-

jaran pada kelas kontrol dan eksperimen (ditunjukkan dengan N-Gain yang 

signifikan).  

2. Model pembelajaran problem solving yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran problem solving menurut Depdiknas (2008) 

dengan langkah–langkah  sebagai berikut (a) ada masalah yang diberikan, (b) 

mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah, (c) menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut, (d) 

menguji kebenaran jawaban sementara tersebut, dan (e) menarik kesimpulan. 

3. Keterampilan observasi merupakan salah satu keterampilan dasar dari KPS.  

Keterampilan yang diteliti keterampilan observasi dengan indikator mampu 

menggunakan indera pengliahatan untuk mengamati serta mengidentifikasi 

kejadian secara teliti dari hasil pengamatan. 
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4. Keterampilan interpretasi merupakan salah satu keterampilan terpadu dari 

KPS.  Keterampilan yang diteliti keterampilan interpretasi dengan indikator 

menemukan pola atau keteraturan yang dituliskan (misalkan dalam pola garis 

bilangan) dari suatu fenomena alam. 

5. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 14 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012. 


