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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ilmu kimia merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), yang berkem-

bang berdasarkan pada fenomena alam.  Ada tiga hal yang berkaitan dengan kimia

yaitu, kimia sebagai produk yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori;

kimia sebagai proses atau kerja ilmiah; dan kimia sebagai sikap.  Oleh sebab itu

pembelajaran kimia harus memperhatikan karakteristik kimia sebagai proses, pro-

duk, dan sikap.

Faktanya, pembelajaran kimia di sekolah cenderung hanya menghadirkan konsep-

konsep, hukum-hukum, dan teori-teori saja; tanpa menyuguhkan bagaimana pro-

ses ditemukanya konsep, hukum, dan teori tersebut; sehingga tidak tumbuh sikap

ilmiah dalam diri siswa.  Akibatnya pembelajaran kimia menjadi kehilangan daya

tariknya dan lepas relevansinya dengan dunia nyata yang seharusnya menjadi ob-

jek ilmu pengetahuan tersebut (Depdiknas, 2003). Padahal sebagian besar materi

kimia dapat dikaitkan dengan kondisi atau masalah yang ada dalam kehidupan

sehari-hari, seperti pada topik asam-basa; banyak sekali masalah dalam kehidupan

sehari-hari yang dapat dihubungkan dengan materi ini; misalnya rasa asam pada

buah-buahan, pemanfaatan senyawa basa dalam mengobati sakit maagh,



2

pemanfaatan kapur untuk menetralkan tanah pertanian yang asam, dan lain seba-

gainya.

Namun yang terjadi selama ini adalah topik asam-basa dalam pembelajaran kimia

di SMA; lebih terkondisikan untuk dihafal oleh siswa, akibatnya siswa mengalami

kesulitan menghubungkannya dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar, dan

tidak merasakan manfaat dari pembelajaran asam-basa; sehingga penguasaan kon-

sep dan keterampilan proses sains siswa rendah.

Hal ini diperkuat oleh hasil observasi yang telah penulis lakukan di SMAN 1

Natar sebelum penelitian dilakukan.  Penulis melihat bahwa pembelajaran di kelas

masih terkondisikan pada pembelajaran konvensional yang melibatkan siswa

sebagai pencatat serta penghafal yang fasih dan pembelajaran kimia seolah-olah

hanya sebatas terjadi di dalam sekolah tanpa adanya keterkaitan dengan lingku-

ngan di sekitar mereka.  Pembelajaran kimia yang seolah tak berguna untuk kehi-

dupan mereka ini jelaslah membuat siswa tidak tertarik pada pelajaran kimia.

Lebih dari itu, dengan maksud memberikan kenyamanan bagi subjek didik, pen-

didik kerap kali memilih mempertahankan gaya mengajarnya, yakni dengan

menekankan pembelajaran pada penguasaan sejumlah konsep, hukum-hukum dan

teori-teori saja, seperti halnya pada materi pokok asam-basa yang lebih dikondi-

sikan untuk dihafal oleh siswa tanpa memperhatikan bahwa informasi/ konsep

pada subjek didik dapat saja kurang bermanfaat bahkan tidak bermanfaat sama

sekali kalau hal tersebut hanya dikomunikasikan oleh guru kepada subjek didik

melalui satu arah seperti menuang air ke dalam sebuah gelas (Trianto,2010).
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Oleh karena itu, menjadi tugas bagi guru untuk mencari metode alternatif dalam

pembelajaran kimia baik di dalam maupun di luar kelas; guna menjembatani

siswa dalam mengaitkan konsep yang dipelajari dengan lingkungan sekitarnya

agar lebih mudah dipahami dan pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih

bermakna bagi siswa.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa bahwa pembelajaran berbasis masalah

(Problem Based Learning-PBL) merupakan salah satu model pembelajaran dalam

strategi pembelajaran kontekstual yang tepat untuk digunakan dalam pembelajar-

an kimia yang meliputi konsep-konsep dan penerapannya dalam kehidupan

sehari-hari. Dalam pembelajaran ini, siswa dituntut untuk menjelaskan fenomena

yang terjadi dengan berbagai cara.  Selain itu, dalam model ini siswa juga diper-

kenalkan pada konsep melalui masalah yang terjadi di lingkungannya.  Masalah

nyata yang diberikan diyakini dapat menarik minat siswa untuk melihat lingkung-

annya dan terpanggil untuk memecahkan masalah yang ada.  Keadaan ini diharap-

kan memampukan siswa untuk menemukan konsep yang dapat digunakan untuk

memecahkan masalah dengan berbagai penjelasan dengan mengungkap dan

menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, siswa

dituntut untuk menjadi pembelajar yang mandiri yang mampu menggunakan dan

menghubungkan berbagai aturan-aturan yang telah dikenalnya serta berbagai

keterampilan yang mereka miliki. Dengan demikian, model pembelajaran ini

memberikan kesempatan untuk mengembangkan berbagai kemampuan siswa,

diantaranya kemampuan mengamati dan menafsirkan pengamatan terhadap feno-
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mena alam, mencari, mengumpulkan, mengidentifikasi dan memilih informasi

yang tepat, meramalkan, menggunakan alat/bahan, menerapkan konsep, merenca-

nakan penelitian, berkomunikasi, dan mengajukan pertanyaan.  Kemampuan-

kemampuan ini tidak lain merupakan aspek-aspek yang ada dalam keterampilan

proses sains. Dengan kata lain, pembelajaran ini sekaligus mampu meningkatkan

keterampilan proses sains bagi siswa.

Satu hal yang tidak akan terlepaskan dalam keterampilan proses sains adalah kete-

rampilan mengelompokkan (mengindentifikasi).  Terampil mengelompokkan

sekilas bukanlah keterampilan yang begitu penting untuk dikuasai siswa, namun

sebaliknya keterampilan inilah yang harus menjadi dasar dalam pengamatan-

pengamatan langsung yang mereka lakukan terhadap suatu permasalahan; serta

prospek kerja yang mungkin akan dijalani mereka di esok hari yang sangat

memerlukan keterampilan ini; laboran dan apoteker misalnya, pengelompokan

bahan-bahan atau obat-obatan yang memiliki sifat sejenis sangatlah diperlukan

untuk mempermudah dan menghindarkan bahan-bahan tersebut dari pencampuran

yang membahayakan.  Melalui pengamatan langsung yang banyak dilakukan pada

materi asam basa ini, siswa  dituntut agar mampu mencatat setiap hasil pengama-

tan; mencari perbedaan serta persamaan (membandingkan) data hasil pengamatan;

mengontraskan ciri-ciri dari data-data yang didapat; serta mencari dasar penge-

lompokkan atau penggolongan.  Kemampuan-kemampuan ini tidak lain meru-

pakan indikator keterampilan mengelompokkan.  Hal ini menunjukkan bahwa

secara tidak langsung pembelajaran berbasis masalah ini mampu meningkatkan

keterampilan mengelompokkan siswa.
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Mengingat belum adanya peneliti yang mengembangkan model pembelajaran ini

di daerah Lampung, maka penulis memandang perlu mengadakan penelitian guna

melihat efektivitas model pembelajaran ini.  Oleh karena itu, penulis mengadakan

penelitian yang berjudul: “Efektivitas Model Pembelajaran Berbasis Masalah

untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Keterampilan Mengelompok-

kan pada Materi Pokok Asam-Basa.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan

penguasaan konsep pada materi pokok asam basa siswa SMAN 1 Natar?

2. Bagaimana efektivitas pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan

keterampilan mengelompokkan pada materi pokok asam basa siswa SMAN 1

Natar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui:

1. Efektivitas pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan penguasaan

konsep materi pokok asam-basa.

2. Efektivitas pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan keterampilan

mengelompokkan materi pokok asam-basa.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi siswa:

Pembelajaran berbasis masalah mempermudah siswa untuk memahami dan

menghasilkan pengetahuan yang bermakna khususnya pada materi pokok

asam basa.

2. Bagi Guru dan calon Guru:

Memberi inspirasi dan pengalaman secara langsung bagi guru dalam kegiatan

membelajarkan kimia dengan menerapkan model pembelajaran berbasis ma-

salah sebagai model alternatif baik pada materi pokok Asam-basa maupun

materi lain yang memiliki karakteristik yang sama.

3. Bagi sekolah:

Dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah di sekolah dapat mening-

katkan mutu pembelajaran IPA.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Lokasi penelitian di SMAN 1 Natar.

2. Populasi penelitian adalah seluruh siswa-siswi kelas XI IPA SMAN 1 Natar

3. Sampel penelitian adalah kelas XI IPA 4 dan XI IPA 5 SMAN 1 Natar

semester genap tahun ajaran 2010/2011.

4. Materi pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah asam-basa.
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5. Penguasaan konsep asam-basa adalah siswa mampu memahami sifat-sifat

larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya, yang diukur melalui

nilai siswa yang diperoleh melalui pretest dan posttest.

6. Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang selama ini

digunakan di SMAN 1 Natar. Pembelajaran konvensional yang diterapkan

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, latihan, dan praktikum pada

submateri-submateri tertentu.

7. Pembelajaran berbasis masalah dalam penelitian ini adalah pembelajaran

dengan mengorientasikan siswa pada masalah nyata yang ada disekitarnya

yang dilanjutkan dengan mengorganisasikan siswa untuk belajar, membim-

bing penyelidikan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil pemeca-

han masalah sampai pada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses peme-

cahan masalah.  Pembelajaran berbasis masalah yang diterapkan mengguna-

kan media LKS yang disusun untuk melatih keterampilan proses sains.  Pem-

belajaran berbasis masalah yang diterapkan menggunakan metode diskusi,

latihan dan praktikum.

8. Keterampilan mengelompokkan merupakan salah satu aspek keterampilan

proses sains tingkat dasar yang indikatornya meliputi kemampuan mencatat

setiap pengamatan secara terpisah, mencari perbedaan dan persamaan (mem-

bandingkan),  mengontraskan ciri-ciri, serta mencari dasar pengelompokkan

atau penggolongan.


