
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Dalam BSNP 2006, pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari.  Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah.  

 

Ilmu kimia merupakan cabang dari ilmu IPA yang mencari jawaban atas per-

tanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan 

komposisi, struktur, serta energi yang menyertai perubahan materi.  Ada tiga  hal 

yang berkaitan dengan kimia yang tidak terpisahkan, yaitu kimia sebagai produk 

(pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori) temuan 

ilmuan, kimia sebagai proses (kerja ilmiah), dan kimia sebagai sikap.  Oleh sebab 

itu pembelajaran kimia harus memperhatikan karakteristik kimia sebagai proses, 

produk, dan sikap (BNSP,2006). 

 

Pembelajaran kimia dapat dikaitkan dengan kondisi atau masalah yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti pada topik larutan  elektrolit dan nonelektrolit.  

Banyak sekali masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dihubungkan 
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dengan materi ini, misalnya pemanfaatan listrik untuk menangkap ikan disungai, 

perkaratan besi, pembakaran dan lain sebagainya. Namun yang terjadi selama ini 

pada materi larutan non-elektrolit dan elektrolit dalam pembelajaran kimia di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) lebih terkondisikan untuk dihafal oleh siswa 

tanpa memberikan pengalaman bagaimana proses ditemukannya konsep dan teori 

tersebut. Akibatnya, siswa mengalami kesulitan menghubungkannya dengan apa 

yang terjadi di lingkungan sekitar, dan tidak merasakan manfaat dari 

pembelajaran larutan non-elektrolit dan elektrolit , sehingga keterampilan proses 

sains tidak berkembang. 

 

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SMA Persada Bandar Lampung 

terkait dengan mata pelajaran kimia, bahwa selama ini pembelajaran kimia domi-

nan dilakukan dengan metode ceramah, eksperimen dilakukan hanya untuk 

membuktikan teori kimia yang sudah diberikan. LKS yang digunakan hanya berisi 

rangkuman materi dan latihan soal. LKS yang digunakan tidak membimbing 

siswa untuk menemukan konsep, sehinngga keterampilan proses sains tidak 

dilatihkan dalam memecahkan masalah secara ilmiah, mengemukakan hipotesis, 

merencanakan suatu eksperimen  untuk menguji hipotesis, dan mengambil suatu 

kesimpulan dari sekumpulan data yang diperoleh siswa dari pelajaran kimia 

tersebut. Siswa hanya mencatat dan menghafal materi  pembelajaran kimia 

sehingga siswa sulit untuk memahami materi kimia yang dapat menyebabkan 

minat siswa berkurang pada pembelajaran kimia.  

 

Salah satu komponen yang penting dalam pembelajaran adalah penggunaan 

model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan kondisi 
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siswa. Salah satu upaya yang dilakukan agar pembelajaran kimia menjadi lebih 

menarik, mudah dipahami oleh siswa, serta siswa dapat terlatih dalam memecah-

kan masalah adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang berbasis 

pemecahan masalah (problem solving), karena dilihat dari karakteristik siswa, 

materi larutan non-elektrolit dan elektrolit  dengan menggunakan model pem-

belajaran tersebut akan memberikan siswa kesempatan seluas-luasnya untuk 

memecahkan masalah kimia dengan strateginya sendiri. Penelitian yang mengkaji 

tentang penerapan model problem solving adalah  hasil penelitian Purwani (2009), 

yang dilakukan pada siswa SMA kelas X di SMA Negeri 1 Jombang, menunjuk-

kan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem 

solving memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir pada materi konsep mol.  Kemudian hasil penelitian Lidiawati (2011), 

yang dilakukan pada siswa SMA kelas XI SMA Negeri 1 Abung, menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan model problem solving memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan 

dan penguasaan konsep materi koloid.   

 

Model pembelajaran problem solving adalah suatu penyajian materi pelajaran 

dengan menghadapkan siswa kepada persoalan yang harus dipecahkan atau 

diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran.  Dalam pembelajaran ini, siswa 

diharuskan melakukan penyelidikan otentik untuk mencari penyelesaian terhadap 

masalah yang diberikan.  Mereka menganalisis dan mendefinisikan masalah, 

mengembangkan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis informasi, membuat 

referensi dan merumuskan kesimpulan.  
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Pembelajaran dengan model problem solving dapat berlangsung lancar dengan 

ketersediaan LKS yang berisi masalah yang akan dipecahkan, menyusun hipotesis 

awal, melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis, diskusi dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan menarik kesimpulan.  Hal itu dapat 

membantu siswa untuk meningkatkan penguasaan konsep dengan menganalisis 

masalah yang ada sehingga siswa dapat menyelesaikannya.  

 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), siswa harus 

menguasai standar kompetensi pada setiap jenjang pendidikannya dan standar 

kompetensi ini dijabarkan dalam bentuk kompetensi dasar. Salah satu standar 

kompetensi yang harus dicapai siswa kelas X semester genap adalah memahami 

sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit. Pada materi larutan elektrolit dan 

non elektrolit, siswa diajak untuk mengamati fenomena yg terjadi dalam ke-

hidupan sehari-hari mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit, dan diajak 

untuk melakukan praktikum. Contohnya pada materi sifat-sifat larutan elektrolit 

dan non elektrolit, melalui praktikum, siswa bisa mendapatkan pengalaman 

langsung dalam mempelajari materi tersebut. Dengan demikian pembelajaran 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit dapat menunjukkan keterampilan 

proses sains. Salah satu model pembelajaran yang diduga dapat meningkatkan 

keterampilan prosessains siswa adalah model pembelajaran problem solving. 

Salah satu indikator dalam keterampilan  proses sains adalah keterampilan 

berkomunikasi dan memprediksi. Kedua keterampilan ini sesuai dengan tahapan-

tahapan problem solving yaitu : adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan, 

mencari data atau keterangan yang digunakan untuk memecahkan masalah, 
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menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut , menguji kebenaran 

jawaban sementara tersebut, dan menarik kesimpulan. 

 

Keterampilan berkomunikasi penting bagi siswa dalam upaya menyelesaikan 

masalah-masalah yang kelak mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.  

Melalui keterampilan berkomunikasi siswa dituntut mampu menjelaskan hasil 

percobaan; menggambar data empiris dengan grafik, tabel/diagram; membaca dan 

mengkompilasi informasi dalam grafik atau diagram; menyusun dan 

menyampaikan laporan secara sistematis dan jelas. Selain itu keterampilan 

berkomunikasi menjadi sangat penting karena setiap orang mempunyai kebutuhan 

untuk mengemukakan ide,  membantu dalam proses penyusunan pikiran, juga 

merupakan dasar untuk memecahkan masalah. 

 

Keterampilan memprediksi merupakan keterampilan meramal yang akan terjadi, 

berdasarkan gejala yang ada. Keteraturan dalam lingkungan kita mengizinkan kita 

untuk mengenal pola dan untuk memprediksi terhadap pola-pola apa yang mung-

kin dapat diamati.  Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002) memprediksi dapat 

diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat ramalan tentang segala hal yang 

akan terjadi pada waktu mendatang, berdasarkan perkiraan pada pola atau 

kecenderungan tertentu, atau hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip dalam 

pengetahuan.  

 

Terampil memprediksi 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 
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yang sangat memerlukan keterampilan ini.  Hal ini menunjukkan bahwa secara 

tidak langsung model pembelajaran problem solving ini mampu meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi dan memprediksi siswa. 

 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian guna melihat efektivitas model 

pembelajaran ini dalam upaya meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan 

memprediksi siswa khususnya pada materi larutan non-elektrolit dan elektrolit.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukanlah penelitian dengan judul 

“Efektivitas Model Pembelajaran Problem Solving pada Materi Larutan non-

elektrolit dan elektrolit dalam Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi dan 

Memprediksi ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah model pembelajaran problem solving efektif dalam meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi dan memprediksi siswa pada materi larutan non-

elektrolit dan elektrolit ? 

2. Bagaimana karakteristik model pembelajaran problem solving dalam 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan memprediksi siswa pada 

materi larutan non-elektrolit dan elektrolit ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk 

1. Mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran  problem solving dalam 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan memprediksi siswa pada 

materi larutan non-elektrolit dan elektrolit. 

2. Mendeskripsikan karakteristik model  pembelajaran problem solving yang 

efektif dalam meningkatkan ketreampilan berkomunikasi dan memprediksi 

pada  pada materi larutan non-elektrolit dan elektrolit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini memberikan manfaat antara lain : 

1. Siswa 

Penerapan model pembelajaran problem solving dalam kegiatan belajar 

mengajar diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa 

sehingga dapat mengembangkan keterampilan proses sains (KPS). 

2. Guru  

Pembelajaran dengan model problem solving diharapkan dapat menjadi salah 

satu pilihan pemecahan masalah bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

kimia di sekolah, dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif, efisien dan 

mempermudah guru dalam pelaksanaan pembelajaran serta dapat 

meningkatkan kemampuan belajar siswa.  
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3. Sekolah   

Penerapan model problem solving dalam pembelajaran merupakan alternatif 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah.  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran dikatakan efektif apabila secara statistik keterampilan 

berkomunikasi dan memprediksi  menunjukkan perbedaan N-Gain yang 

signifikan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. 

2. Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang selama ini 

digunakan di SMA Persada Bandar Lampung. Guru mengajarkan konsep 

secara langsung tanpa membimbing siswa untuk menemukan konsep (metode 

ceramah), guru melakukan tanya jawab dengan siswa, kemudian guru 

memberi latihan. Pratikum dilakukan pada submateri-submateri tertentu dan 

pratikum hanya untuk membuktikan konsep. 

3. Model pembelajaran problem solving meliputi mengorientasikan siswa pada 

masalah, mencari data atau keterangan yang digunakan untuk memecahkan 

masalah tersebut, menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut, 

menguji kebenaran jawaban sementara tersebut, dan menarik kesimpulan. 

4. Keterampilan berkomunikasi yang diukur merupakan keterampilan proses 

sains tingkat dasar yang meliputi mampu membaca dan mengkompilasi infor-

masi dalam grafik atau diagram, menggambar data empiris dengan grafik, 
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tabel, atau diagram, menjelaskan hasil percobaan, menyusun dan menyampai-

kan laporan secara sistematis dan jelas. 

5. Keterampilan memprediksi adalah dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau 

membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang, 

berdasarkan perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu, atau hubungan 

antara fakta, konsep, dan prinsip dalam pengetahuan.. 

  

 

  

 


