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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam (sains) yang berkem-

bang berdasarkan fenomena alam.  Ada tiga hal yang berkaitan dengan karak-

teristik ilmu kimia yaitu kimia sebagai produk, proses, dan sikap.  Produk ilmu 

kimia adalah pengetahuan yang berupa fakta, teori, prinsip,dan hukum-hukum.  

Sedangkan proses ilmu kimia berupa kerja ilmiah yang ditekankan pada peng-

amatan langsung peserta didik agar dapat melihat dan mengamati sendiri keadaan 

alam sekitar sehingga tumbuh sikap ilmiah pada diri setiap peserta didik.  Pem-

belajaran ilmu kimia yang ideal harus memperhatikan karakteristik kimia sebagai 

produk, proses, dan sikap tersebut. 

 

Faktanya pembelajaran kimia di sekolah cenderung hanya menghadirkan konsep, 

hukum-hukum, dan teori saja, tanpa menyuguhkan bagaimana proses ditemukan-

nya konsep, hukum-hukum, dan teori tersebut sehingga tidak tumbuh sikap ilmiah 

dalam diri siswa.  Hal ini juga dikemukakan Susanto (2002) yang menjelaskan 

adanya tiga permasalahan dalam pembelajaran sains.  Pertama, pendidikan sains 

masih berorientasi hanya pada produk pengetahuan, kurang berorientasi pada 

prosesnya.  Kedua,  pengajaran sains hanya berupa pengetahuan seperti fakta, 

konsep, dan prinsip sains melalui ceramah, tanya jawab, atau diskusi tanpa 
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didasarkan pada hasil kerja praktek.  Ketiga, pengajaran sains berfokus pada 

menjawab pertanyaan  dan  guru cenderung untuk menggunakan metode tanya 

jawab, sementara jawaban yang harus dikemukakan yaitu fakta , konsep , dan 

prinsip baku yang telah diajarkan guru.  Seharusnya siswa menggali masalahnya 

sendiri dan menemukan jawabannya melalui pengamatan atau percobaan. 

 

Untuk itu, dalam memupuk sikap ilmiah siswa dapat dibangun melalui sikap kritis 

dan harus ditumbuhkan dalam diri siswa sesuai dengan taraf  perkembangannya.  

Menurut Angelo (1995), berpikir kritis adalah mengaplikasikan rasional, kegiatan 

berpikir yang tinggi, yang meliputi kegiatan menganalisis, mensintesis, mengenal 

permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Mengem-

bangkan keterampilan berpikir kritis pada siswa  merupakan hal yang sangat pen-

ting dalam era persaingan global, hal ini dikarenakan tingkat kompleksitas perma-

salahan dalam segala aspek kehidupan modern ini yang menyangkut ilmu kimia 

semakin tinggi.  Redhana (2009) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa 

terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa, bertambahnya wawasan siswa dalam 

memecahkan suatu masalah, dan terdapat peningkatan pemahaman konsep siswa 

jika digunakannya keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran. 

 

Namun faktanya, hasil penelitian Rofi’udin (2000) menemukan bahwa rendahnya 

keterampilan berpikir kritis-kreatif yang dimiliki oleh lulusan pendidikan dasar 

sampai  perguruan tinggi, dikarenakan kebanyakan  sekolah cenderung menekan-

kan kemampuan tingkat rendah dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.  Siswa 

menyerap informasi secara pasif dan kemudian hanya mengulanginya atau meng-

ingatnya pada saat mengikuti tes.  
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Hal ini diperkuat dengan observasi yang telah dilakukan di SMA Fransiskus 

Bandar Lampung pada Oktober 2012, belum pernah dilakukannya pembelajaran 

kimia yang dapat menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, dalam hal ini kete-

rampilan dasar dan memberikan penjelasan lanjut.  Kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan sudah cukup baik yaitu siswa melakukan praktikum pada materi-materi 

tertentu salah satunya materi larutan elektrolit dan non elektrolit.  Namun pada 

proses pembelajaran selanjutnya siswa tidak dilibatkan dalam membangun ke-

terampilan berpikir kritis, siswa lebih banyak mencatat konsep-konsep yang di-

berikan atau mendengarkan penjelasan yang disampaikan guru, proses belajar 

mengajar seperti ini cenderung berpusat pada guru (teacher centered).  Metode 

pembelajaran yang digunakan juga terbilang konvensional dimana guru dalam 

menjelaskan  pelajaran dengan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan.   

 

Salah satu upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis adalah dengan digu-

nakannya model pembelajaran problem solving pada saat pembelajaran.  Model 

ini memiliki ciri-ciri yaitu pembelajaran dimulai dengan  pemberian masalah. 

Melalui pemberian masalah, siswa akan terlatih untuk mendefinisikan masalah 

yang tidak lain adalah keterampilan berpikir kritis. Setelah itu, siswa mencari data 

atau informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan membuat 

hipotesis. Selanjutnya siswa membuktikan kebenaran dari jawaban sementara ter-

sebut.  Pada tahap ini, siswa akan melakukan observasi, eksperimen, dan juga 

diskusi untuk membuktikan  jawaban sementara yang dibuat. Tahap terakhir yaitu 

menarik kesimpulan.  Meskipun bukanlah model yang sama sekali baru, penera-

pan model tersebut mengalami kemajuan yang pesat di banyak sekolah dari ber-

bagai disiplin ilmu di negara-negara maju (Tan, 2003). 
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Redhana (2009) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa  pembelajaran 

problem solving dapat menyediakan masalah open-ended yang dapat bertindak 

sebagai stimulus pembelajaran. Masalah ini membangkitkan keingintahuan siswa 

dan dapat merangsang siswa menggunakan sejumlah keterampilan berpikir kritis 

dalam proses pemecahan masalah. Masalah open-ended yang dihadapi oleh siswa 

merupakan masalah konstektual yang sangat dekat dengan kehidupan nyata siswa 

sehingga dapat memotivasi untuk memecahkannya. Hal ini berbeda dengan pem-

belajaran yang digunakan di SMA Fransiskus yaitu pembelajaran konvensional. 

 

Model problem solving diharapkan dapat menjadi salah satu model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis,  khususnya keterampilan 

dasar dan memberikan penjelasan lanjut, maka dilakukan penelitian dengan judul: 

Efektivitas Model Pembelajaran Problem Solving Dalam Meningkatkan 

Keterampilan Dasar dan Memberikan Penjelasan Lanjut Pada Materi 

Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas model pembelajaran problem solving dalam mening-

katkan keterampilan dasar pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit ? 

2. Bagaimana efektivitas model pembelajaran problem solving dalam mening-

katkan keterampilan memberikan penjelasan lanjut pada materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran problem solving dalam 

meningkatkan keterampilan dasar pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit. 

2. Mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran problem solving dalam 

meningkatkan keterampilan memberikan penjelasan lanjut pada materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu: 

1. Siswa 

Dapat menarik minat belajar dan memotivasi siswa, membangkitkan perhatian 

siswa pada materi pelajaran, memudahkan siswa dalam memahami pelajaran, 

serta merupakan aktivitas menyenangkan yang memecah suasana belajar rutin. 

2. Guru 

Guru memperoleh model pembelajaran yang efektif, inovatif, dan kreatif pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

3. Sekolah 

Penerapan model problem solving dalam pembelajaran merupakan alternatif 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi penelitian yang dilakukan, maka ruang lingkup penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran problem solving yang digunakan pada penelitian ini 

adalah model problem solving menurut Depdiknas yang terdiri dari 5 fase 

yaitu fase 1 mengorientasikan siswa pada masalah, fase 2 mencari data atau 

keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, fase 3 mene-

tapkan jawaban sementara dari masalah (hipotesis), fase 4 menguji kebenaran 

jawaban sementara, dan fase 5 menarik kesimpulan. 

2. Keterampilan dasar yang diteliti yaitu dengan  indikator mempertimbangkan 

apakah sumber dapat dipercaya atau tidak yang berfokus pada sub indikator 

kemampuan untuk memberikan alasan terhadap jawaban yang dibuat. Serta 

keterampilan memberikan penjelasan lanjut yang diteliti yaitu dengan indika-

tor mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan suatu definisi yang ber-

fokus pada sub indikator mempertimbangkan definisi (contoh – noncontoh 

dan klasifikasi), dan indikator mengidentifikasi istilah dan mempertimbangkan 

suatu definisi yang berfokus pada sub indikator membuat isi definisi. 

3. Model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan keterampilan dasar dan 

memberikan penjelasan lanjut apabila secara statistik hasil belajar siswa me-

nunjukkan perbedaan n-Gain yang signifikan antara kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol. 


