
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu ilmu yang memiliki peranan

penting dalam  peningkatan mutu pendidikan, khususnya di dalam menghasilkan

siswa yang berkualitas, yaitu manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, logis

dan berinisiatif. IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang gejala alam se-

cara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan

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

rupakan suatu proses, produk dan sikap.  Pendidikan IPA diharapkan dapat men-

jadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta

prospek pengembangan lebih lanjut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006)

Ilmu kimia merupakan ilmu yang termasuk rumpun IPA, oleh karenanya ilmu

kimia mempunyai karakteristik sama dengan IPA. Ilmu kimia mempunyai tiga

karakteristik yang berkaitan erat yaitu, ilmu kimia sebagai produk (pengetahuan

kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori), ilmu kimia sebagai

proses atau kerja ilmiah, dan ilmu kimia sebagai sikap.  Dalam pedoman  pengem-

bangan kurikulum 2013 ditegaskan bahwa pembelajaran ilmu kimia di Sekolah
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Menengah Atas (SMA) bertujuan untuk mendapatkan insan Indonesia yang

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa)

keterampilan (tahu bagaimana) dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi.

Sebagian besar materi kimia dapat dikaitkan dengan kondisi atau masalah yang

ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada materi elektrolit non-elektrolit;

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

ngan materi ini; misalnya penggunaan aki dalam kendaraan bermotor maupun

rumah tangga. Namun yang terjadi selama ini pada materi larutan elektrolit non-

elektrolit 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

larutan elektrolit non-elektrolit.

Faktanya berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan

guru kimia SMA Negeri 4 Metro diketahui bahwa pembelajaran kimia di SMA

Negeri 4 Metro cenderung menekankan hanya pada aspek produknya saja.  Sela-

ma ini proses pembelajaran kimia hanya melibatkan siswa sebagai pendengar dan

pencatat karena selama ini pembelajaran didominasi dengan ceramah oleh guru

dan latihan soal.  Model pembelajaran yang seperti ini membuat siswa kurang ak-

tif dalam mengikuti pelajaran.  Karena siswa hanya menerima dan mendengarkan

materi dari guru dan tidak banyak dilibatkan dalam menemukan konsep. Hal ini

tidak sesuai dengan karateristik ilmu kimia dan standar kompetensi lulusan kuri-

kulum 2013 yang mengharapkan siswa memiliki kemampuan pikir dan tindak
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yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret.  Oleh karena itu, diper-

lukan berbagai upaya untuk memecahkan masalah tersebut, salah satunya dengan

cara memperbaiki model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan

berpikir kreatif.

Keterampilan berpikir kreatif merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi un-

tuk menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, dimana

penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatgunaan dan keragaman jawaban yang

diberikan. Munandar (2008) menjelaskan bahwa ciri-ciri aptitude dari kreativitas

(berpikir kreatif), yaitu kemampuan berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir ori-

sinil, berpikir elaborasi, dan berpikir evaluatif, yang akan dijadikan tolak ukur ke-

terampilan berpikir kreatif pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir eva-

luatif. Kemampuan berpikir evaluatif berhubungan dengan kemampuan untuk

menentukan kebenaran suatu pertanyaan atau kebenaran suatu penyelesaian

masalah, memberi pertimbangan atas dasar sudut pandang sendiri dan mencetus-

kan pandangan sendiri tentang suatu hal.

Berdasarkan penelitian terdahulu ; antara lain 1) Baer (1993) yang menemukan

bahwa model pembelajaran yang melatih siswa untuk memecahkan masalah

(problem solving) dapat meningkatkan kecakapan berpikir kritis-kreatif siswa.

2) Wahyudi (2011) yang menemukan bahwa pendekatan pemecahan masalah

(problem solving) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas

VIID SMP N 2 Depok. Sehingga ditinjau dari hasil penelitian tersebut pembela-

jaran problem solving dapat membuat siswa aktif , siswa juga dapat menentukan
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kebenaran suatu pertanyaan atau kebenaran suatu penyelesaian masalah dan mem-

punyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Problem solving adalah suatu

model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui

tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang

berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk

memecahkan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model pem-

belajaran problem solving untuk mengatasi permasalahan yang muncul, dan di-

harapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif khususya kemampuan

berpikir evaluatif.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, akan dilakukan penelitian yang

berjudul “Pembelajaran Problem Solving untuk Meningkatkan Kemampuan

Berpikir Evaluatif pada Larutan Elektrolit Non-elektrolit”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah pembelajaran problem solving efektif dalam meningkatkan kemampuan

berpikir evaluatif siswa pada materi larutan elektrolit non-elektrolit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk  mendeskripsikan efektivitas pembelajaran problem solving
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dalam meningkatkan kemampuan berpikir evaluatif siswa pada materi larutan

elektrolit non-elektrolit

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi:

1. Siswa

Melalui penerapan pembelajaran problem solving siswa dapat lebih mudah

untuk memahami materi larutan elektrolit non-elektrolit dan diharapkan dapat

meningkatkan kemampuan berpikir evaluatif siswa.

2. Guru

Menambah informasi dan wawasan tentang penerapan pembelajaran problem

solving yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir evaluatif siswa.

3. Sekolah

Penerapan pembelajaran problem solving dalam pembelajaran merupakan

alternatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembelajaran problem solving merupakan suatu model pembelajaran yang

memiliki beberapa langkah dalam pelaksanaannya (menurut Djamarah dan

Zain ) , yaitu (1) Mengorientasi siswa kepada masalah; (2) Mencari data atau

keterangan yang digunakan untuk memecahkan masalah; (3) Menetapkan

jawaban sementara dari masalah; (4) Menguji kebenaran jawaban sementara;

dan (5) Menarik kesimpulan.



6

2. Keterampilan berpikir kreatif yang akan diteliti adalah kemampuan berpikir

evaluatif indikator kemampuan yang diteliti meliputi menentukan kebenaran

suatu pertanyaan atau kebenaran suatu penyelesaian masalah dan mempunyai

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Materi kimia dalam penelitian ini adalah materi larutan elektrolit dan larutan

non-elektrolit meliputi daya hantar listrik, sifat dan jenis larutan.

4. Pembelajaran menggunakan problem solving dikatakan efektif apabila secara

statistik kemampuan berpikir evaluatif siswa menunjukkan perbedaan n-Gain

yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen (Nuraeni dkk,

2010).


