
 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang 
 

 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang gejala 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengeta-

huan yang berupa fakta- fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses.  Proses tersebut berupa suatu keterampilan yang bersumber 

dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya telah ada dalam diri 

siswa.  Keterampilan–keterampilan dasar tersebut dalam IPA disebut dengan kete-

rampilan proses sains (KPS).  Keterampilan proses sains 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. 

 
Kimia merupakan ilmu yang termasuk rumpun IPA, oleh karenanya kimia mem-

punyai karakteristik sama dengan IPA.  Ada dua hal yang berkaitan dengan kimia 

yang tidak terpisahkan, yaitu kimia sebagai produk dan kimia sebagai proses (mela-

tih siswa untuk memecahkan masalah terutama yang berkaitan dengan ilmu kimia 

secara ilmiah).  Oleh karena itu, pembelajaran kimia harus memperhatikan karak-

teristik kimia sebagai proses dan produk serta mengembangkan keterampilan-

keterampilan proses sains. 
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Dalam pembelajaran mengenai materi pokok larutan elektrolit dan non-elektrolit 

serta redoks, siswa tentu saja harus memiliki keterampilan proses sains. Hal ini 

dikarenakan ilmu kimia dibangun melalui pengembangan keterampilan proses sains 

seperti mengamati, mengelompokkan, menafsirkan, meramalkan, mengkomunika-

sikan, dan inferensi.  Dalam proses pembelajaran sangat diperlukan komunikasi, 

yaitu suatu proses interaksi yang didalamnya terdapat maksud saling melengkapi, 

memperbaiki, dan memahami persoalan-persoalan yang dialami oleh guru dan siswa.  

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa komunikasi tidak sekedar media 

penyampaian materi pokok dari guru melainkan lebih kepada jalinan antar personal 

guru dan siswa atau antar siswa.  Oleh sebab itu, agar komunikasi berjalan dengan 

baik dan lancar serta memberi manfaat baik bagi pihak penyampai pesan maupun 

bagi pihak penerima pesan, maka diperlukan adanya keterampilan komunikasi. 

 
Selain keterampilan mengkomunikasikan, satu hal yang tidak akan terlepaskan dalam 

keterampilan proses sains adalah keterampilan mengelompokkan.  Terampil menge-

lompokkan sepertinya bukanlah keterampilan yang begitu penting untuk dikuasai 

siswa, namun sebaliknya keterampilan inilah yang harus menjadi dasar dalam penga-

matan-pengamatan langsung yang mereka lakukan terhadap suatu permasalahan, 

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

memerlukan keterampilan misalnya laboran dan guru kimia di sekolah.  Pengelom-

pokan 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 pokok larutan elektrolit dan non-elektrolit serta redoks, siswa  dituntut agar 

mampu mencari perbedaan serta persamaan (membandingkan) data hasil pengama-
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tan, mengontraskan ciri-ciri dari data-data yang didapat, serta mencari dasar penge-

lompokkan atau penggolongan.  Kemampuan-kemampuan ini tidak lain merupakan 

indikator keterampilan mengelompokkan. 

 
Hasil observasi yang dilakukan di MAN 1 Bandar Lampung terkait dengan mata 

pelajaran kimia, bahwa selama ini pembelajaran yang digunakan masih berpusat 

pada guru.  Siswa tidak diajak dalam menemukan konsep materi pokok tersebut.  Hal 

ini belum sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang proses 

pembelajarannya harus mengacu pada student centered (berpusat pada siswa).  Pem-

belajaran kimia dapat dikaitkan dengan kondisi atau masalah yang ada dalam kehidu-

pan sehari-hari, seperti pada topik larutan elektrolit dan non-elektrolit serta redoks, 

banyak sekali masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dihubungkan dengan 

materi pokok ini, misalnya penggunaan listrik untuk menangkap ikan disungai.  

Penangkapan ikan dengn listrik initidak diperbolehkan (ilegal).  Contoh lainnya 

misalnya perkaratan besi, pembakaran dan lain sebagainya.  Namun, yang terjadi 

selama ini guru jarang sekali menghubungkan materi pokok kimia dengan kehidupan 

sehari-hari, akibatnya siswa mengalami kesulitan menghubungkannya dengan apa 

yang terjadi di lingkungan sekitar. 

 
Agar pembelajaran kimia menjadi pelajaran yang disukai dan siswa terlibat aktif da-

lam belajar sehingga dapat mencapai hasil yang sesuai dengan indikator pembelajar-

an yang telah direncanakan, seorang pendidik dituntut untuk dapat memilih model 

pembelajaran serta media yang cocok dengan materi pokok, bahan ajar, serta kondisi 

siswa.  Salah satu upaya yang dilakukan agar pembelajaran kimia menjadi lebih 

menarik, mudah dipahami oleh siswa, serta siswa dapat terlatih dalam memecahkan 
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masalah adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang berbasis pemecahan 

masalah (problem solving).  Dengan menggunakan pembelajaran problem solving, 

anak dapat dilatih untuk memecahkan masalah secara ilmiah, melatih mengemuka-

kan hipotesis, melatih menguji hipotesis, melatih mengambil suatu kesimpulan dari 

sekumpulan data yang diperoleh siswa dari pembelajaran kimia. 

 
Adnyana (2011) melaporkan bahwa model pembelajaran Problem Solving dapat 

meningkatkan aktivitas belajar, kompetensi kerja ilmiah, dan pema-haman konsep 

pada pembelajaran kimia di SMA Negeri 1 Banjar.  Sari (2012) melaporkan bahwa 

model pembelajaran Problem Solving telah terbukti efektif dalam meningkatkan ke-

terampilan mengkomunikasikan dan inferensi pada materi pokok larutan penyangga 

dan hidrolisis di SMA Negeri 1 Tumijajar.  Kemudian Utari (2012) melaporkan 

bahwa model pembelajaran Problem Solving telah terbukti efektif dalam meningkat-

kan keterampilan mengelompokkan dan penguasaan konsep pada materi pokok 

larutan elektrolit dan non-elektrolit di SMA Negeri 1 Pringsewu. 

 
Model problem solving diharapkan menjadi salah satu model yang dapat digunakan 

untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar kimia siswa.  

Dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa tersebut, khususnya pada materi 

pokok laru-tan nonelektrolit dan elektrolit serta reaksi redoks, maka penulis mela-

kukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Model Problem Solving Dalam 

Meningkatkan Keterampilan Mengelompokkan dan Mengkomunikasikan Pada 

Materi pokok Larutan Elektrolit dan Non-elektrolit serta Redoks”. 
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B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran problem solving dalam meningkatkan 

keterampilan mengelompokkan siswa pada materi pokok pokok larutan elektrolit 

dan non-elektrolit serta redoks? 

2. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran problem solving dalam meningkatkan 

keterampilan mengkomunikasikan pada materi pokok pokok larutan elektrolit dan 

non-elektrolit serta redoks? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan efektivitas pembelajaran model problem solving dalam 

meningkatkan keterampilan mengelompokkan siswa pada materi pokok 

larutan elektrolit dan non-elektrolit serta redoks. 

2. Mendeskripsikan efektivitas pembelajaran model problem solving dalam 

meningkatkan keterampilan mengkomunikasikan pada materi pokok larutan 

elektrolit dan non-elektrolit serta redoks. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa 
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Penerapan model problem solving dalam kegiatan belajar mengajar diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan mengelompokkan dan mengkomunikasikan 

siswa, serta dapat menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa. 

2. Bagi guru 

Memberi inspirasi bagi guru untuk memilih model pembelajaran yang efektif  

pada materi pokok larutan nonelektrolit dan elektrolit serta reaksi redoks 

maupun materi lain yang memiliki karakteristik yang sama. 

3. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran kimia di 

Sekolah. 

 
E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Pembelajaran dengan model problem solving dikatakan efektif meningkatkan 

keterampilan mengelompokkan dan mengkomunikasikan apabila secara statistik 

keterampilan mengelompokkan dan keterampilan mengkomunikasikan siswa 

menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen (ditunjukkan dengan n-Gain yang signifikan dan uji t). 

2. Langkah-langkah model pembelajaran problem solving (Depdiknas dalam 

Nessinta, 2010) meliputi adanya masalah yang jelas, mencari data atau kete-

rangan, menetapkan hipotesis, menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. 

3. Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang selama ini digunakan 

di MAN 1 Bandar Lampung.  Pembelajaran konvensional diterapkan dengan 

menanamkan konsep secara verbal, tanya jawab dan latihan-latihan soal serta 
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dengan sesekali praktikum atau demonstrasi pada materi pokok-materi pokok 

tertentu dengan menggunakan LKS yang biasa digunakan di sekolah tersebut.  

4. Indikator keterampilan mengelompokkan dalam penelitian ini merupakan 

indikator dalam keterampilan proses sains tingkat dasar yang meliputi kemam-

puan mencari perbedaan dan persamaan (membandingkan),  mengontraskan ciri-

ciri, serta mencari dasar pengelompokkan atau penggolongan.  

5. Indikator keterampilan mengkomunikasikan yang diamati dan diukur dalam 

penelitian ini adalah (1) mengubah data narasi ke dalam bentuk tabel, dan (2) 

mengubah data dalam bentuk tabel ke dalam bentuk narasi. 


