
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 

 
 
A. Latar Belakang 

 
Ilmu Kimia merupakan salah satu ilmu yang memiliki karakteristik yang sama 

dengan IPA.  Ilmu Kimia adalah ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, 

mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, 

struktur dan sifat perubahan, dinamika, dan energetika zat yang melibatkan kete-

rampilan dan penalaran.  Ada dua hal yang berkaitan dengan kimia yang tidak ter-

pisahkan, yaitu kimia sebagai produk (berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan 

teori) temuan ilmiah dan kimia sebagai proses (kerja ilmiah) (BSNP, 2006).  Ber-

dasarkan hal tersebut, maka pembelajaran kimia harus lebih diarahkan pada proses 

pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan memberikan pengalaman belajar se-

cara langsung yang dapat melatih kemampuan berpikir siswa melalui pengem-

bangan keterampilan proses sains (KPS).   

 
KPS adalah keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh ilmuwan untuk mem-

peroleh dan mengembangkan produk kimia yang meliputi keterampilan meng-

amati (observasi), mengklasifikasikan, mengukur, inferensi, prediksi, dan meng-

komunikasikan.  Dalam hal ini, siswa diajak untuk mengetahui dan memahami 

bagaimana proses suatu produk kimia diperoleh, mulai dari perumusan masalah 

sampai dengan membuat suatu kesimpulan.   
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Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pembelajaran kimia yang sering diterapkan 

guru di sekolah cenderung hanya menyampaikan konsep-konsep, hukum-hukum, 

dan teori-teori tanpa memnyuguhkan proses ditemukannya konsep, hukum, dan 

teori tersebut sehingga tidak tumbuh sikap ilmiah dari dalam diri siswa.  Hal ini 

menyebabkan interaksi yang terjadi hanya satu arah yaitu interaksi antara guru 

dengan siswa sedangkan interaksi siswa dengan siswa jarang terjadi dikarenakan 

pembelajaran hanya berpusat pada guru.  

 
Fakta di atas diperkuat dengan hasil observasi di MAN 1 Bandar Lampung bahwa 

pembelajaran kimia yang diajarkan masih berpusat pada guru (teacher centered 

learning).  Pembelajaran yang digunakan masih bersifat konvensional yaitu cera-

mah, tanya jawab, pemberian tugas sehingga membuat siswa tidak aktif dalam 

pembelajaran kimia.  Meski sering diadakan demostrasi dan praktikum dilabora-

torium, akan tetapi praktikum yang dilakukan hanya untuk pembuktian konsep 

bukan membimbing siswa membangun konsep.  Sehingga siswa belum mampu 

mengaitkan konsep yang diperoleh dengan fenomena-fenomena yang ada di ling-

kungan sekitar.  

 
Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memilih suatu mo-

del pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dan melatih 

KPS siswa.  Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model 

pembelajaran problem solving.  Model problem solving adalah suatu model pem-

belajaran 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 ter-



3 
 

 
 

hadap masalah yang diberikan, menganalisis dan merumuskan masalah, mencari 

data atau informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, menetap-

kan jawaban sementara (hipotesis), menguji kebenaran hipotesis dan menarik ke-

simpulan.  Hasil penelitian Amelia (2012) yang dilakukan pada siswa kelas XI 

SMA YP Unila Bandar Lampung, menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan KPS 

siswa pada materi koloid.  Selain itu, hasil penelitian Basori (2011) pada siswa 

SMP Negeri 12 Bandung, menunjukkan bahwa model kegiatan laboratorium ber-

basis problem solving dapat meningkatkan KPS pada pembelajaran pembiasan ca-

haya.   

 
KPS meliputi keterampilan intelektual atau kemampuan berpikir siswa.  Kemam-

puan yang melibatkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan intelektual 

atau berpikir siswa adalah kemampuan kognitif (Winarni, 2006).  Kemampuan 

kognitif dikelompokan menjadi tiga yaitu kemampuan kognitif tinggi, sedang, dan 

rendah.  Kemampuan kognitif merupakan salah satu faktor yang berpengaruh ter-

hadap prestasi belajar siswa.  Siswa berkemampuan kognitif tinggi, cenderung 

memiliki prestasi belajar yang tinggi dibandingkan kemampuan kognitif sedang 

dan rendah (Nasution dalam Prayitno, 2010).   

 
Hasil penelitian Sulastri (2012) menunjukkan bahwa keterampilan mengamati, 

menafsirkan hasil pengamatan, meramalkan, merencanakan penelitian, mengguna-

kan alat dan bahan, menerapkan konsep, mengajukan pertanyaan, dan mengkomu-

nikasikan hasil penelitian pada materi hidrolisis garam melalui penerapan model 

problem solving untuk kelompok tinggi memiliki tingkat kemampuan berkriteria 
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sangat baik (82,4%), kelompok sedang berkriteria baik (70,9%), dan kelompok 

rendah berkriteria cukup (58,9%).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran problem solving dapat mengembangkan KPS siswa kelompok ting-

gi, sedang, dan rendah. 

 
Materi asam-basa dengan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa, yaitu men-

deskripsikan teori-teori asam-basa dengan sifat larutan dan menghitung pH laru-

tan, merupakan materi yang dapat diterapkan melalui pembelajaran problem 

solving serta dapat melatih KPS siswa.  Materi ini dapat melatih keterampilan 

siswa dalam mengklasifikasi dan inferensi.  Keterampilan klasifikasi menuntut 

siswa agar mampu mengidentifikasi perbedaan serta persamaan (membandingkan) 

dari larutan-larutan asam-basa yang diamati, mengontraskan ciri-ciri (berdasarkan 

perubahan kertas lakmus dan indikator universal), serta mengelompokan atau 

menggolongkan larutan-larutan tersebut kedalam asam, basa, dan netral.  Setelah 

itu, siswa mampu membuat suatu kesimpulan mengenai definisi asam-basa berda-

sarkan perubahan kertas lakmus dan indikator universal.  Keterampilan siswa 

dalam menarik sebuah kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemui ini merupakan 

keterampilan inferensi. 

 
Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Keterampilan Klasifikasi dan Inferensi Pada Materi Asam-basa Melalui Penerap-

an Model Pembelajaran Problem Solving Kelas Siswa XI IPA ”.   
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B. Rumusan Masalah  

 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterampilan siswa dalam mengklasifikasi pada materi asam-basa 

melalui penerapan model pembelajaran problem solving untuk kelompok kog-

nitif siswa kategori tinggi, sedang, dan rendah ? 

2. Bagaimana keterampilan siswa dalam menginferensi pada materi asam-basa 

melalui penerapan model pembelajaran problem solving untuk kelompok kog-

nitif  siswa kategori tinggi, sedang, dan rendah ? 

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

deskripsikan keterampilan klasifikasi dan inferensi pada materi asam-basa melalui 

penerapan model pembelajaran problem solving untuk kelompok kognitif siswa 

kategori tinggi, sedang, dan rendah. 

 
D. Manfaat Penelitian 
 
 
Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa : 

Melalui penerapan model pembelajaran problem solving dapat memberikan 

pengalaman belajar secara langsung kepada siswa dan melatihkan keterampil-

an siswa dalam mengklasifikasi dan inferensi pada materi asam-basa. 
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2. Bagi guru dan calon guru : 

Memperoleh model pembelajaran yang dapat menjadi salah satu alternatif 

yang dapat digunakan pada materi asam-basa dan melatih keterampilan klasi-

fikasi dan inferensi siswa kelas XI IPA. 

 
E. Ruang Lingkup Penelitian 
 
 
Ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA4  MAN 1 Bandar Lampung 

tahun ajaran 2012/2013. 

2. Keterampilan mengklasifikasikan meliputi mengindentifikasi perbedaan dan 

persamaan (membandingkan), serta mencari dasar pengelompokkan atau 

penggolongan. 

3. Keterampilan inferensi diukur dalam penelitian ini adalah membuat kesim-

pulan dari fakta yang ditemui. 

4. Materi kimia yang dibahas dalam penelitian ini adalah asam-basa Arrhenius. 

5. Model problem solving terdiri dari lima tahap.  Tahap satu yaitu mengorienta-

sikan siswa pada masalah, tahap dua yaitu mencari data atau keterangan yang 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah, tahap tiga yaitu menetapkan 

jawaban sementara dari masalah, tahap empat yaitu menguji kebenaran ja-

waban sementara, dan tahap lima yaitu menarik kesimpulan (Depdiknas 

dalam Nessinta, 2009). 

6. Kelompok tinggi, sedang, dan rendah merupakan kelompok kognitif siswa 

kategori tinggi, sedang, dan rendah. 


