
 
 

 
 
 
 

I  PENDAHULUAN 
 
 
 
A.  Latar Belakang 
 
 
Ilmu pengetahuan alam berkaitan dengan cara mencari tahu tentang gejala alam seca-

ra sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan.  Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengem-

bangan lebih lanjut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (BSNP, 2006). 

 
Kimia merupakan ilmu yang termasuk rumpun IPA, yang berkenaan dengan kajian-

kajian tentang struktur dan komposisi materi, perubahan yang dapat dialami materi, 

dan fenomena-fenomena lain yang menyertai perubahan materi.   Ada dua hal yang 

berkaitan dengan kimia yang tidak terpisahkan, yaitu kimia sebagai produk dan ki-

mia sebagai proses.  Oleh karena itu, pembelajaran kimia harus memperhatikan ka-

rakteristik ilmu kimia sebagai proses dan produk.  Untuk dapat memahami hakikat 

kimia secara utuh, yakni kimia sebagai proses dan produk, siswa harus memiliki 

Keterampilan Proses Sains (KPS).  KPS merupakan suatu tindakan instruksional 

untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa, sehingga 

konsep yang diperoleh siswa akan lebih bermakna karena kemampuan berpikir siswa 

akan lebih berkembang.   Selain itu juga mengembangkan sikap-sikap ilmiah dan 
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kemampuan siswa untuk menemukan dan mengembangkan fakta, konsep, dan prin-

sip ilmu atau pengetahuan.  Selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah.  Pembelajaran dengan keterampilan proses berarti memberi ke-

sempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak sekedar mencerita-

kan atau mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan.  Menurut Funk (Dimiyati 

dan Mudjiono, 2002) keterampilan proses sains dasar terdapat enam keterampilan, 

yaitu mengamati, mengklasifikasi, mengukur, memprediksi, menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan. 

Keterampilan siswa dalam mengkomunikasikan dan menyimpulkan yang dimiliki 

oleh siswa masih rendah.  Hal ini seperti diungkapkan oleh Dasna dan Sutrisno da-

lam Sulastri (2012)  bahwa gejala umum yang terjadi pada siswa saat ini adalah 

malas berpikir.  Siswa  terkadang  diam saat guru meminta untuk menjelaskan suatu 

data atau menjawab pertanyaan.  Demikian halnya ketika siswa diminta untuk 

menyimpulkan dari materi yang diberikan,  mereka cenderung mengutip dari buku, 

tidak menggunakan hasil pemikirannya sendiri.  Rendahnya keterampilan siswa 

dalam mengkomunikasikan dan menyimpulkan  menunjukkan bahwa guru belum 

mengembangkan kedua keterampilan tersebut kepada siswa. 

 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kimia di SMA Yadika 

Bandar Lampung.  Proses pembelajaran kimia masih menggunakan pembelajaran 

konvensional. Pembelajaran  yang  hanya didominasi dengan metode ceramah dise-

lingi tanya jawab, latihan soal dan terkadang diselingi kegiatan praktikum yang 

hanya untuk  membuktikan teori.  Siswa hanya menerima dan mendengarkan materi 

dari guru dan tidak dibimbing dalam menemukan konsep pembelajarannya sendiri, 
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pembelajaran ini menyebabkan aktivitas siswa rendah.   Proses pembelajaran  hanya 

mengacu pada teacher centered (berpusat pada guru), hal ini belum sesuai dengan 

Kurikulum  Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  yang proses pembelajarannya harus 

mengacu pada student centered (berpusat pada siswa).  Sehingga, selain aktivitas 

siswa rendah,  keterampilan proses sains siswa juga tidak berkembang terutama kete-

rampilan mengkomunikasikan dan keterampilan menyimpulkan. Oleh karena itu, 

guru perlu memperbaiki proses pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas siswa 

dari teacher centered menjadi student centered dan mengembangkan kedua keteram-

pilan tersebut dengan menerapkan model pembelajaran yang menekankan pada me-

tode pemecahan masalah dan lebih berorientasi kepada siswa aktif  dalam  proses 

pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang digunakan adalah model  pembelajaran problem 

solving.  Model  pembelajaran problem solving adalah rangkaian aktivitas pembela-

jaran yang menekankan kepada proses penyelesaaian secara ilmiah.  Model ini tidak 

mengharapkan siswa hanya sekedar  mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal 

materi pelajaran akan tetapi melalui metode problem solving siswa lebih aktif  berpi-

kir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data dan akhirnya menyimpulkan 

(Sanjaya, 2010). 

 
Model  pembelajaran problem solving merupakan salah satu model pembelajaran 

yang mampu untuk mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan mengko-

munikasikan dan menyimpulkan, karena dimulai oleh adanya masalah (dapat dimun-

culkan oleh guru), kemudian siswa memperdalam pengetahuannya tentang apa yang 
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mereka telah ketahui dan apa yang mereka perlu ketahui untuk memecahkan masalah 

tersebut.  

 
Dengan  kata lain, pembelajaran problem solving menuntut kemampuan memproses 

informasi untuk menemukan suatu konsep.  Menurut Sanjaya (2010) tujuan  peng-

gunaan pembelajaran problem solving dalam kegiatan belajar mengajar yaitu me-

ngembangkan kemampuan berfikir siswa, terutama dalam mencari sebab akibat dan 

tujuan suatu permasalahan, memberikan pengetahuan dan kecakapan praktis yang 

bernilai atau bermanfaat bagi keperluan kehidupan sehari-hari dan belajar bekerja 

sistematis dalam memecahkan masalah. 

 
Keberhasilan penerapan model  pembelajaran problem solving dibuktikan dengan 

hasil penelitian oleh Basori (2011) pada siswa kelas VIII SMP Negeri 16 Bandung 

bahwa model kegiatan laboratorium berbasis problem solving pada pembelajaran 

konsep cahaya secara signifikan dapat meningkatkan keterampilan proses sains.  

Penelitian lainnya yang mengkaji tentang penerapan pembelajaran model problem 

solving dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa adalah hasil penelitian 

Utari (2012), yang dilakukan pada siswa  kelas X SMA Negeri 1 Pringsewu, menun-

jukkan bahwa model pembelajaran problem solving pada materi larutan nonelektrolit 

dan elektrolit serta redoks efektif dalam meningkatkan keterampilan mengelompok-

kan dan penguasaan konsep siswa. 

 
Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa kelas X  semester genap ada-

lah menjelaskan perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi dan hubungannya 

dengan tata nama senyawa serta penerapannya. Untuk mencapai kompetensi tersebut  

siswa diajak untuk menghubungkan keeratan antara konsep yang dipelajari dengan 
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fakta dalam kehidupan sehari-hari,  misalnya terjadinya perkaratan besi dan  pemba-

karan kertas.  

 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian  yang berjudul 

“ Efektivitas  Model Pembelajaran Problem Solving  pada Materi Redoks dalam 

Meningkatkan Keterampilan Mengkomunikasikan dan Menyimpulkan ”. 

 
B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah model pembelajaran problem solving  pada materi reaksi redoks efektif  

dalam meningkatkan keterampilan  mengkomunikasikan? 

2. Apakah model pembelajaran problem solving  pada materi reaksi redoks efektif 

dalam meningkatkan keterampilan menyimpulkan? 

 
 

C.  Tujuan Penelitian 
 
 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendes-

kripsikan: 

1. Efektivitas  model pembelajaran problem solving  pada materi reaksi redoks 

dalam meningkatkan keterampilan mengkomunikasikan. 

2. Efektivitas  model pembelajaran problem solving  pada materi reaksi redoks 

dalam meningkatkan keterampilan menyimpulkan. 
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D. Manfaat Penelitian 
 
 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pem-

belajaran kimia, dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam  mengkomuni-

kasikan dan menyimpulkan dan melatih kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru  dalam pemilihan dan penerapan model 

pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 

3. Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran kimia di sekolah. 

 
 
E.  Ruang Lingkup Penelitian 
 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan 

tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran.  Pembelajaran dikatakan 

efektif  apabila apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbe-

daaan yang signifikan antara pemahaman awal sebelum pembelajaran dan 

pemahaman setelah pembelajaran (N-gain yang signifikan) . 

2. Model pembelajaran  problem solving dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

orientasi masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji 

hipotesis, menarik kesimpulan. 
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3. Keterampilan mengkomunikasikan dapat diartikan  mengubah dari bentuk narasi 

menjadi data dalam bentuk tabel,  menjelaskan  secara tertulis informasi apa yang 

terdapat dalam tabel maupun data. 

4. Keterampilan menyimpulkan dapat diartikan suatu keterampilan untuk membuat 

suatu kesimpulan dari suatu fakta atau fenomena yang ditemui/dikumpulkan. 

 


