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PADA MATERI LARUTAN ELEKTROLIT DAN 

 NON ELEKTROLIT 

 

 

 

Oleh 

 

 

Aerli Nurfita Arianti Dewi 

 

 

 

Penelitian ini dilakukan bertujuan mendeskripsikan keefektivan, ukuran pengaruh 

pembelajaran problem solving untuk meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan 

konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit.  Penelitian ini 

menggunakan metode pre-eksperimen dengan Non Equivalent (Pretes-postest) 

Control Group Design.  Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara 

acak dengan menggunakan teknik purposive sampling.  Sampel dalam penelitian ini 

adalah siswa MAN 1 Pringsewu kelas X MIA 2 sebagai kelas eksperimen dan X MIA 

4 sebagai kelas kontrol. Keefektifan ditentukan melalui data, aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, motivasi 

belajar dan penguasaan konsep siswa.  Ukuran pengaruh motivasi belajar dan 

penguasaan konsep siswa dengan pembelajaran problem solving dihitung setelah 



 
 

melakukan uji normalitas dan uji-t perbedaaan pretes-postes.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran problem solving efektif dalam meningkatkan 

motivasi belajar dan penguasaan konsep siswa dengan kriteria tinggi.  Hal ini 

ditunjukkan dengan n-Gain motivasi belajar dan penguasaan konsep siswa memiliki 

kriteria tinggi, aktivitas siswa selama pembelajaran dan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran memiliki kriteria tinggi.  Hasil penelitian juga menunjukkan 

pembelajaran problem solving memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan 

motivasi belajar dan penguasaan konsep siswa. 

 

Kata kunci: problem solving, motivasi belajar, penguasaan konsep siswa. 
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MOTTO 

 

 

 

 

“Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, maka Allah akan 

memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat” 

(H.R Muslim) 

 
 
 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika 

kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri” 

(Q.S. Al-Isra : 7) 

 

 

 

“Ketika kita tidak bisa memiliki sesuatu, makan jangan memaksa.  Boleh jadi ada 

pilihan lebih baik telah menunngu” 

(Tere Liye) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Menurut BSNP (2006) ilmu kimia merupakan ilmu yang termasuk rumpun 

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 keterampilan dan penalaran.  Ada dua hal yang berkaitan dengan 

ilmu kimia yaitu ilmu kimia sebagai produk yang berupa fakta, konsep, 

prinsip, hukum, dan teori.  Ilmu kimia sebagai proses atau kerja ilmiah ilmiah 

oleh sebab itu pembelajaran ilmu kimia harus memperhatikan karakteristik 

ilmu kimia sebagai proses dan produk.  

 

Tim Penyusun (2005) menyatakan bahwa ilmu kimia sebagai salah satu 

cabang ilmu pengetahuan alam yang memiliki spesifikasi cakupan materi 

pada pembahasan benda (zat) dan perubahannya serta energi yang menyertai 

perubahan tersebut, maka ilmu kimia memiliki kaitan yang sangat erat dengan 

kehidupan manusia. 

 

Ada dua hal yang berkaitan dengan ilmu kimia yang tidak bisa dipisahkan, 

yaitu ilmu kimia sebagai produk (pengetahuan ilmu kimia yang berupa fakta, 
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konsep, prinsip, hukum dan teori) dan ilmu kimia sebagai proses yaitu kerja 

ilmiah (Mulyasa, 2006).  Pada kenyataannya pembelajaran kimia di sekolah  

cenderung hanya menghadirkan konsep, hukum, dan teori saja tanpa 

menyuguhkan bagaimana proses ditemukannya konsep, hukum dan teori 

tersebut.  Akibatnya, siswa cenderung kurang termotivasi untuk belajar ilmu 

kimia, dan berpengaruh terhadap penguasaan konsep siswa (Depdiknas, 

2003) 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di MAN 1 Pringsewu, 

diperoleh data bahwa guru saat kegiatan belajar mengajar masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional.  Model pembelajaran 

seperti ini akan membuat siswa cenderung pasif, hanya mendengar, siswa 

hanya bertindak sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh guru, tanpa 

berusaha sendiri memikirkan apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan.  Model pembelajaran konvensional, siswa tidak 

dapat memecahkan masalah yang siswa temui dalam kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan larutan elektrolit dan non elektrolit, kemudian siswa 

tidak dapat mencari data untuk memecahkan suatu masalah yang siswa 

hadapi, sehingga siswa tidak dapat menentukan jawaban sementara dari 

masalah yang dihadapi serta tidak dapat menguji kebenaran dari jawaban 

sementara, dan siswa tidak dapat menarik kesimpulan dari masalah yang 

siswa hadapi.  

 

Kegiatan pembelajaran seperti itu tidak sesuai dengan karakteristik ilmu 

kimia dan standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 revisi yang 
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dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir siswa yaitu (1) pola 

pembelajaran yang semula berpusat pada guru disempurnakan menjadi 

pembelajaran berpusat pada siswa (2) pola pembelajaran yang semula siswa 

pasif menjadi pembelajaran siswa aktif, kritis, dan kreatif (Tim penyusun, 

2006).  Perlu upaya untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan 

cara memperbaiki proses pembelajaran agar siswa aktif dalam pembelajaran 

dan termotivasi untuk belajar dengan menerapkan model pembelajaran yang 

menekankan pada model pemecahan masalah yang membangun siswa untuk 

aktif dalam pembelajaran 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dicari model pembelajaran yang 

tepat untuk membuat siswa lebih aktif serta termotivasi untuk belajar 

,sehingga nilainya diharapkan menjadi lebih baik.  Penelitian tentang ini 

sudah banyak dilakukan, antara lain (1) Hasil penelitian Lidiawati (2011) 

menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 

problem solving memberikan kesempatan siswa untuk meningkatkan 

kemampuan mengkomunikasikan dan penguasaan konsep pada materi koloid.  

Selain itu hasil penelitian dari Husin (2014) menyimpulkan bahwa 

modelpembelajaran problem solving efektif dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir evaluatif siswa pada materi asam-basa.  Hasil penelitian lain yang 

dilakukan Neny (2017) bahwa model pembelajaran problem solving efektif 

untuk meningkatkan keterampilan mengklasifikasikan pada materi asam basa.  

Atas dasar penelitian-penelitian tersebut, maka penelitian ini mempelajari 

model problem solving dalam memecahkan masalah diatas  
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Model pembelajaran problem solving adalah cara penyajian bahan pelajaran 

dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis 

dalam usaha mencari pemecahan/jawaban oleh siswa (Mbulu, 2001).  Model 

pembelajaran problem solving, siswa dapat memecahkan masalah yang 

dihadapi, siswa dapat mencari data yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah, siswa dapat menentukan jawaban sementara dan menguji kebenaran 

jawaban sementara, siswa dapat menarik kesimpulan dari suatu masalah yang 

dihadapi.  Siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan dapat 

meningkatkan motivasi siswa untuk belajar serta penguasaan konsep larutan 

elektrolit dan non elektrolit.  Upaya untuk meningkatkan motivasi belajar dan 

penguasaan konsep siswa diharapkan model pembelajaran problem solving 

dapat menyelesaikan masalah tersebut. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul 

“Efektivitas Model Pembelajaran Problem Solving dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar dan Penguasaan Konsep Siswa pada Materi Larutan 

Elektrolit dan Non Elektolit”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas 

model pembelajaran problem solving dalam meningkatkan motivasi belajar 

dan penguasaan konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas model 

pembelajaran problem solving dalam meningkatkan motivasi belajar 

penguasaan konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

agar siswa mudah dalam membangun konsep materi kimia dan dapat 

meningkatkan penguasaan konsep siswa sehingga hasil belajar siswa akan 

lebih baik. 

 

b. Bagi guru dan calon guru 

Pembelajaran dengan model problem solving dapat menjadi salah satu 

alternatif model pembelajaran kimia khususnya pada materi larutan 

elektrolit dan elektrolit untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang lebih 

efektif sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta 

penguasaan konsep siswa. 

 

c. Bagi sekolah  

Penelitian ini diharapkan Model Pembelajaran problem solving dapat 

menjadi alternatif atau bahan referensi untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran kimia di sekolah. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah:  

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi efektivitas 

adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan.  

Hal ini menujukkan adanya hubungan antara efektifitas dengan pengaruh, 

sehingga uji efektivitas dapat juga dilakukan dengan menggunakan uji 

pengaruh. 

2. Model yang digunakan pada penelitian ini yaitu model problem solving 

Model pembelajaran problem solving memiliki 5 langkah yaitu (1) Ada 

masalah yang jelas untuk dipecahkan; (2) Mencari data atau keterangan 

yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah; (3) Menetapkan 

jawaban sementara dari masalah; (4) Menguji kebenaran jawaban 

sementara; (5) Menarik kesimpulan (Djamarah dan Zain, 2010). 

3. Motivasi merupakan suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, 

mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk 

bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu 

(Sardiman, 2011) 

4. Konsep merupakan pokok utama yang mendasari keseluruhan sebagai 

hasil berpikir abstrak manusia terhadap benda, peristiwa, fakta yang 

menerangkan banyak pengalaman (Djamarah & Zain, 2006).  Semakin 

banyak seseorang berinteraksi dengan objek dan lingkungannya, 

pengetahuan & pemahamannya terhadap objek dan lingkungan tersebut 

akan meningkat lebih rinci (Budiningsih, 2005). 

5. Materi pada penelitian ini adalah larutan elektrolit dan non elektrolit yang 
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    mencakup uji daya hantar listrik, penyebab perbedaan daya hantar listrik 

dan jenis ikatan pada senyawa yang dapat atau tidak dapat menghantarkan 

arus listrik. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Efektivitas 

 

Definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang 

ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu 

usaha atau tindakan (KBBI).  Model pembelajaran dikatakan efektif bila 

siswa dilibatkan secara aktif dalam mengorganisasi dan menemukan 

hubungan dan informasi yang diberikan, dan tidak hanya secara pasif 

menerima pengetahuan 

dari guru, sehingga ada hubungan antara efektivitas dengan pengaruh 

 (Sunyono, 2013) 

 

Kriteria keefektifan menurut Wicaksono (2008) mengacu pada : 

a. Ketuntasan belajar, pembelajaran, dapat dikatakan tuntas apabila 

sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai = 60 

dalam peningkatan hasil belajar.  

b. Model pembelajaran dikatakan efektif  meningkatkan hasil belajar siswa 

apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah 

pembelajaran (gain yang signifikan).  

c. Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan minat 

dan motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih 

termotivasi untuk belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang 

lebih baik. Serta siswa belajar dalam keadaan yang menyenangkan. 
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Keefektivan model pembelajaran sangat terkait dengan pencapaian tujuan suatu 

proses pembelajaran. Model pembelajaran dapat dikatakan efektif bila peserta 

didik dilibatkan secara aktif dalam mengorganisasi dan menemukan hubungan 

serta informasi-informasi yang diberikan dan tidak hanya secara pasif 

menerima pengetahuan dari guru/dosen. Indikator keefektivan meliputi: 1) 

pencapaian tujuan pembelajaran dan ketuntasan belajar peserta didik; 2) 

pencapaian aktivitas peserta didik dan guru/dosen; 3) pencapaian kemampuan 

dosen dalam mengelola pembelajaran; 4) peserta didik memberi respon positif 

dan minat yang tinggi terhadap pembelajaran yang dilaksanakan (Nieveen, 

1999).  

 

B. Teori Belajar Konstruktivisme  

 

Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan 

bahwa pengetahuan adalah bentukan (konstruksi) kita sendiri (Von Glaserfeld).  

Pengetahuan bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dari dunia 

kenyataan yangada.  Pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif 

melalui kegiatan individu dengan membuat struktur, kategori, konsep, dan 

skema yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan tersebut.  Pengetahuan 

tidak bida ditransfer begitu saja, melainkan harus diinterpretasikan sendiri oleh 

masing-masing individu.  Pengetahuan juga bukan sesuatu yang sudah ada, 

melainkan suatu proses yang berkembang terus-menerus.  Dalam proses itu 
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keaktifan seseorang sangat menentukan dalam mengembangkan 

pengetahuannya (Karwono dan Mularsih, 2010). 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana 

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses dalam pikiran siswa. 

Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat 

meningkatkan perolehan siswa terhadap hasil belajar.  Menurut Gagne (Dahar, 

1989) belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam 

perubahan tingkah laku, yang keadaaannya berbeda dari sebelum individu 

berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan suatu tindakan.  

 

Piaget atau yang dikenal sebagai konstrukvis pertama (Dahar, 1989) 

menegaskan bahwa peran guru dalam pembelajaran menurut konstruktivisme 

yaitu sebagai fasilitator atau moderator, dan siswa yang menjadi pusat 

kegiatan.  Tugas seorang guru adalah membantu untuk memulai diskusi, 

memberi kesempatan siswa untuk mengekspos pengetahuannya, 

menyampaikan ide atau gagasan mereka, dan menilai pemahaman mereka 

(Lunenburg, 2011).  

 

Menurut Von Glaserfeld (dalam Budingisih, 2005) menyatakan bahwa ada 

beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi 

pengetahuan yaitu: ((1) kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali 

pengalaman; (2) kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan 

kesamaan dan perbedaan; (3) kemampuan untuk lebih menyukai suatu 

pengalaman yang satu dari pada lainnya.  Faktor-faktor yang juga 

mempengaruhi proses mengkonstruksi pengetahuan adalah pengetahuan 
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seorang yang telah ada, domain pengalaman, dan jaringan struktur kognitif 

yang dimilikinya.  Proses dan hasil konstruksi pengetahuan yang telah dimiliki 

seseorang akan menjadi pembatas konstruksi pengetahuan yang akan datang. 

 

Prinsip-prinsip konstruktivisme antara lain:  

1. Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif;  

2. Tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa;  

3. Mengajar adalah membantu siswa belajar;  

4. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir;  

5. Kurikulum menekankan partisipasi siswa;  

6. Guru adalah fasilitator (Suparno, 1997) 

 

Paradigma konstruktivistik merupakan basis reformasi pendidikan saat ini.  

Menurut paradigma konstruktivistik, pembelajaran lebih mengutamakan 

penyelesaian masalah, mengembangkan konsep, konstruksi solusi dan 

algoritma ketimbang menghafal prosedur dan menggunakannya untuk 

memperoleh satu jawaban benar.  Pembelajaran lebih dicirikan oleh aktivitas 

eksperimentasi, pertanyaan-pertanyaan, investigasi, hipotesis, dan model-

model yang dibangkitkan oleh siswa sendiri (Kurniawan, dkk., 2012) 

 

Prinsip dasar yang melandasi kelas konstruktivistik, yaitu: 

1. Meletakkan permasalahan yang relevan dengan kebutuhan siswa, 

2. Menyusun pembelajaran di sekitar konsep-konsep utama, 

3. Menghargai pandangan siswa, 

4. Materi pembelajaran menyesuaikan terhadap kebutuhan siswa (Kurniawan, 

dkk., 2012) 

 

Menurut peranan kunci guru dalam interaksi pendidikan adalah pengendalian, 

yang meliputi: 

1. Menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan 

untukmengambil keputusan dan bertindak. 
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2. Menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak, dengan 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. 

3. Menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar agar 

siswa mempunyai peluang optimal untuk berlatih (Budiningsih, 2012) 
 

C. Model Pembelajaran Problem Solving 

 

Model pembelajaran problem solving merupakan salah satu model 

pembelajaran yang berlandaskan teori konstruktivisme.  Model pembelajaran 

problem solving adalah sistem pembelajaran yang menuntut siswa belajar 

untuk memecahkan masalah baik secara individu maupun kelompok.  Oleh 

karena itu dalam pembelajaran, siswa harus aktif agar dapat memecahkan 

masalah yang ditemukan oleh siswa sendiri berdasarkan fenomena atau fakta 

yang diberikan oleh guru (Lidiawati, 2011). 

 

Model pembelajaran problem solving adalah suatu cara mengajar dengan 

menghadapkan siswa kepada suatu masalah agar dipecahkan atau diselesaikan.  

Model pembelajaran ini menuntut kemampuan untuk melihat sebab akibat, 

mengobservasi masalah, mencari hubungan antara berbagai data yang 

terkumpul kemudian menarik kesimpulan yang merupakan hasil pemecahan 

masalah (Sriyono, 1992). 

 

Menurut Barnsford dan Stein dan Hayes (dalam BouJaoude, 2008) lima 

pendekatan dasar problem solving, memecahkan masalah menjadi beberapa 

bagian, bekerja secara sistematis, memecahkan masalah dengan analogi, dan 

menggunakan pengetahuan prosedural dan konseptual.  Menurut Wood (2006) 

diskusi adalah bagian utama dari proses problem solvimg dan ini sesuai dengan 

pembelajar sosial. Sering ada keraguan dalam ketelitian saat menangani 
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masalah pada awalnya karena tidak ada kerangka pemikiran yang aman yang 

disediakan dan karena beragam metode dan / atau jawaban yang mungkin. 

Langkah-langkah dari metode problem solving yaitu sebagai berikut: 

a. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. 

b. Mencari data atau keterangan yang di dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah tersebut. 

c. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut.  Dugaan jawaban ini 

tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh, pada langkah kedua 

diatas. 

d. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut.  Dalam langkah ini siswa 

harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul cocok. 

e. Menarik kesimpulan.  Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan 

terakhir tentang jawaban dari masalah tadi . 

 

Adapun kelebihan pembelajaran problem solving adalah sebagai berikut:  

a. Melatih siswa untuk menghadapi problema atau situasi yang timbul secara 

spontan. 

b.  Siswa menjadi aktif dan berinisiatif serta bertanggung jawab.  

c.  Pendidikan di sekolah relevan dengan kehidupan.  

d. Sukar sekali menentukan masalah yang benar-benar cocok dengan tingkat 

kemampuan siswa.  

 

Kekurangan pembelajaran problem solving menurut yaitu:  

a.  Memerlukan waktu yang lama, artinya memerlukan alokasi waktu yang 

lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain.  

b. Siswa yang pasif dan malas akan tertinggal.  

c. Sukar sekali untuk mengorganisasikan bahan pelajaran (Hamdani, 

2011:86) 
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D. Motivasi Belajar 

 

Pada dasarnya motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, 

mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk 

bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu 

(Sardiman, 2012).  Motivasi belajar adalah suatu perubahan tenaga di dalam 

diri seseorang (pribadi) yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi 

untuk mencapai tujuan (Sardiman, 2011).  

 

Menurut Mc. Donald (dalam Sardiman 2012), motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.  Dari pengertian yang 

dikemukakan Mc. Donald ini mengandung tiga elemen penting.  

a. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 

setiap individu manusia.  Perkembangan motivasi akan membawa 

beberapa perubahan energi di dalam sistem “neurophysiological” yang ada 

pada organisme manusia.  Karena menyangkut perubahan energi manusia, 

penampakkannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia.  

b. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/feeling, afeksi seseorang.  

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, 

afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia.  

 

c.  Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan.  Jadi motivasi dalam hal 

ini sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi, yakni tujuan.  Motivasi 

memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena 

terangsang oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan.  

 

Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-

kondisi tertentu, sehingga seseorang ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak 

suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak 

suka itu.  Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi 

motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang.  Dalam kegiatan belajar, 
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motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehinga 

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.  

 

Motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan atau melakukan proses 

pembelajaran dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal atau lebih dikenal 

dengan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.  Santrock (2011) 

mengatakan bahwa motivasi intrinsik melibatkan motivasi internal untuk 

melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri (tujuan itu sendiri).  Motivasi 

intrinsik menyebabkan orang bertindak dengan cara tertentu karena tindakan 

itu membawa kepuasan atau kesenangan pribadi (Arends, 2008) 

 

Arends & Kilcher (2010) menyatakan bahwa “extrinsic motivation is at play 

when individuals take action to capture a desired reward”.  Maksudnya bahwa 

motivasi ekstrinsik adalah tindakan individu melakukan tindakan untuk 

mendapatkan hadiah yang diinginkan.  Woolfolk (2007) menyatakan bahwa 

“extrinsic motivation is based on factors not related to the activity it self. 

Student are not really interests in the activity for its own sake; we care only 

about it will gain us”.  Motivasi ekstrinsik didasarkan pada faktor-faktor yang 

tidak berhubungan dengan kegiatan itu sendiri, siswa tidak benar-benar peduli 

dalam kegiatan untuk kepentingan dirinya sendiri, siswa hanya peduli terhadap 

apa yang didapatkan dari kegiatan tersebut. 
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Motivasi belajar merujuk pada kemauan, kebutuhan, keinginan dan keharusan 

siswa untuk ikut berpartisipasi dan berhasil dalam proses pembelajaran.  Lebih 

lanjut Middleton dan Spanias melihat motivasi sebagai alasan individu untuk 

berperilaku dalam situasi tertentu.  Jadi keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

matematika adalah pengaruh kuat dari motivasi untuk mencapai suatu tujuan 

(Yunus & Ali, 2009).  Motivasi intrinsik berisi: (1) penyesuaian tugas dengan 

minat, (2) perencanaan yang penuh variasi, (3) umpan balik atas respon siswa, 

(4) kesempatan respon peserta didik yang aktif, dan (5) kesempatan peserta 

didik untuk menyelesaikan tugasnya( Uno , 2011). 

 

Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru.  Bagi siswa pentingnya motivasi 

belajar adalah sebagai berikut: (1) menyadarkan kedudukan pada awal belajar, 

proses, dan hasil akhir, contohnya setelah seorang siswa membaca suatu bab 

buku bacaan, dibandingkan dengan temannya sekelas yang juga membaca bab 

tersebut, ia kurang berhasil menangkap isi, maka ia terdorong membaca lagi; 

(2) dengan teman sebaya sebagai ilustrasi, jika terbukti usaha belajar yang 

belajar dan berhasil; (3) mengarahkan kegiatan belajar, sebagai ilustrasi, 

setelah ia ketehaui bahwa dirinya belum belajar secara serius, terbukti banyak 

bersenda gurau misalnya, maka ia akan mengubah perilaku belajarnya; (4) 

membesarkan semangat belajar sebagai ilustrasi, jika ia telah menghabiskan 

dana belajar dan masih ada adik yang dibiayai orang tua, maka ia berusaha agar 

cepat lulus; (5) menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian 

bekerja (disela-selanya adalah istrahat atau bermain) yang bersinambungan, 

individu dilatih untuk menggunakan sedemikian rupa sehingga dapat berhasil.  

Sebagai ilustrasi, setiap hari siswa diharapkan untuk belajar di rumah, 
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membantu pekerjaan orang tua, dan bermain dengan teman sebaya, apa yang 

dilakukan diharapkan dapat berhasil memuaskan.  Kelima hal tersebut 

menunjukkan betapa pentingnya motivasi tersebut disadari oleh pelakunya 

sendiri.  Bila motivasi disadari oleh pelaku, maka sesuatu pekerjaan, dalam hal 

ini tugas belajar akan terselesaikan dengan baik (Dimyati dan Mudjiono, 2009) 

 

E. Penguasaan Konsep 

 

Penguasaan adalah pemahaman dan kesanggupan untuk menggunakan 

pengetahuan dan kepandaian untuk memecahkan masalah atau persoalan 

(Widayat, 2006).  Konsep merupakan pokok utama yang mendasari 

keseluruhan sebagai hasil berpikir abstrak manusia terhadap benda, peristiwa, 

fakta yang menerangkan banyak pengalaman (Djamarah & Zain, 2010) 

Konsep merupakan suatu pengertian yang dapat digunakan atau 

memungkinkan sseorang untuk mengelompokkan atau menggolongkan suatu 

objek atau peristiwa termasuk atau tidak termasuk dalam pengertian tersebut.  

Untuk membangun konsep, siswa melakukan dengan cara pengamatan atau 

membayangkan sesuatu yang konkret terlebih dahulu.  Siswa tersebut 

dikatakan dapat membangun konsep jika dia dapat membedakan mana yang 

termasuk contoh dan bukan contoh dari suatu ide abstrak.  Penguasaan konsep 

dalam pembelajaran dapat diketahui melalui hasil belajar yang diperoleh 

peserta didik.  Hasil belajar terbagi kedalam tiga ranah yakni kognitif, afektif 

dan psikomotorik.  Ranah kognitif terbagi menjadi 6 jenjang yaitu C1 

mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 

mengevaluasi dan C6 mencipta.   Oleh karena itu berdasarkan penjelasan 
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tersebut maka penguasaan  konsep peserta didik dapat dinilai dengan melihat 

hasil belajar pada ranah kognitif. (Rokhayati, 2011). 

 

F. Kerangka Berpikir 

 

Model pembelajaran selama ini belum mencapai kompetensi siswa yang 

diharapkan.  Karena motivasi siswa yang rendah serta penguasaan konsep 

siswa rendah.  Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas 

model pembelajaran problem solving untuk meningkatkan motivasi belajar dan 

penguasaan konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

Sesuai dengan masalah di atas diperlukan model pembelajaran yang dirasa 

tepat yaitu Problem Solving.  Model pembelajaran problem solving adalah 

suatu cara mengajar dengan menghadapkan siswa kepada suatu masalah agar 

dipecahkan atau diselesaikan.  Tahap awal model pembelajaran problem 

solving adalah ada masalah yang jelas untuk dipecahkan.  Pada tahap ini, siswa 

diberikan masalah berupa penentuan larutan yang bersifat asam dan basa.  

Siswa akan menemukan permasalahan, sehingga dalam diri siswa muncul rasa 

ingin tahu dan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.  Tahap 

kedua yaitu tahap mencari informasi.  Pada tahap ini guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mencari informasi menggunakan buku-buku 

yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diberikan.  Tahap 

ketiga yakni menetapkan jawaban sementara dari permasalahan yang 

diberikan, siswa dilatih untuk dapat menge-mukakan hipotesis.  Pada tahap ini, 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan ide atau 

pendapat sebagai hipotesis awal terhadap jawaban atas permasalahan yang 
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dikemukakan secara bebas berdasarkan pengetahuan awal mereka.  Tahap 

selanjutnya adalah siswa menguji kebenaran dari jawaban sementara atau 

hipotesis yang telah dibuat.  Pada tahap ini siswa akan melakukan eksperimen 

ataupun mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS dalam 

rangka untuk memecahkan masalah berdasarkan hasil eksperimen serta 

membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dibuat sebelumnya.  Pada tahap 

terakhir siswa diminta untuk menarik kesimpulan dari pemecahan masalah.  

 

Berdasarkan uraian dan langkah-langkah di atas model pembelajaran problem 

solving efektif dalam meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan konsep 

siswa pada materi larutan elektrolit dan non- elektrolit  

 

G. Anggapan Dasar 

 

Adapun anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Perbedaan motivasi belajar siswa dan penguasaan konsep pada materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit terjadi karena adanya perlakuan yang 

berbeda selama proses pembelajaran berlangsung.  

2. Faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi peningkatan motivasi belajar 

dan penguasaan konsep pada materi elektrolit dan non elektrolit siswa kelas 

X MIA  semester genap MAN 1 Pringsewu tahun pelajaran 2017/2018 

diupayakan sekecil mungkin sehingga dapat diabaikan. 
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H. Hipotesis Penelitian  

 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan model 

problem solving efektif dalam meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan 

konsep siswa pada materi elektrolit dan non-elektrolit 



 

 

 

 

 

 

 

III . METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X MIA MAN 1 

Pringsewu tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah ± 136 siswa dan 

tersebar dalam empat kelas yaitu mulai dari kelas X.MIA 1 sampai kelas 

X.MIA 4.  

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 2 dan X MIA 4 

Pringsewu.  Untuk mendapatkan kelas dengan tingkat keterampilan 

kognitif yang sama, dipilih teknik purposive sampling dalam  

pengambilan sampel. Purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu, 

berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya ( Fraenkel, 2012).  Pertimbangan dalam penelitian ini yaitu 

dua kelas yakni kelas X MIA 1 dan X MIA 3 sudah digunakan sebagai 

sampel dan tersisa kelas X MIA 2 dan X MIA 4, sehingga kelas X MIA 2 

dan X MIA 4 digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.    
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Pada penetapan kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan pengundian, 

dan terpilih kelas eksperimen yaitu X MIA 2 sedangkan kelas kontrol X MIA 4. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

bersifat 

kuantitatif.  Data primer yaitu data hasil tes sebelum pembelajaran diterapkan 

(pretes) dan hasil tes setelah pembelajaran diterapkan (postes).  Sumber data 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu data hasil pretes dan postes dari seluruh 

siswa kelas eksperimen dan seluruh siswa kelas kontrol. 

 

C. Metode dan Desain Penelitian  

 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan 

menggunakan Non Eqiuvalent (Pretest-Posttest) Control Group Design 

(Craswell, 1997) dengan urutan kegiatan seperti yang terlihat pada di bawah 

ini. 

Tabel 1. Desain Penelitian  

 
Kelas Pretes Perlakuan Postes 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O1 - O2 

(Creswell, 1997) 

 

Keterangan: 

O1 = Pretes yang diberikan sebelum perlakuan 

O2 = Postes yang diberikan setelah perlakuan 

X = Perlakuan berupa penerapan model pembelajaran problem solving 

-    = Pembelajaran menggunakan model konvensional 
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Sebelum diterapkan perlakuan, kedua kelompok sampel diberikan pretes 

(O1).Kemudian pada kelas eksperimen diterapkan pembelajaran 

menggunakan model problem solving (X).Selanjutnya, kedua kelompok 

sampel diberikan posttes (O2) 

 

D. Variabel Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas dan dua variabel terikat. Sebagai 

variabel bebas adalah model pembelajaran yang digunakan, yaitu 

pembelajaran dengan model pembelajaran problem solving dan pembelajaran 

konvensional. Sebagai variabel terikat adalah motivasi belajar dan 

penguasaan konsep siswa pada materi pokok larutan elektrolit dan non-

elektrolit . 

 

E. Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian  

 

1. Perangkat Pembelajaran  

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Silabus  

b.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

c.  Lembar kerja siswa yang digunakan berjumlah dua LKS kelompok, 

yaitu LKS-1 mengenai sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya; 

LKS-2 mengenai daya hantar listrik larutan.  

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Angket motivasi belajar siswa yang dimodifikasi dari Neng (2016). 
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b. Soal pretes dan postes yang masing-masing terdiri atas soal 

penguasaan konsep yang berupa soal pilihan ganda berjumlah 10 soal 

c. Lembar pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran problem 

solving dimodifikasi dari Ade (2017) 

d. Lembar observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

problem solvingdimodifikasi dari Ade (2017) 

 

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian  

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Tahap pendahuluan  

a. Pembuatan surat izin penelitian 

b. Meminta izin kepada kepala MAN 1 Pringsewu untuk melaksanakan 

penelitian.  

c. Mengadakan wawancara ke sekolah tempat penelitian untuk 

mendapatkan informasi tentang data siswa, karakteristik siswa, jadwal, 

cara guru mengajar kimia di kelas, dan sarana-prasarana yang ada di 

sekolah yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung pelaksanaan 

penelitian.  

d. Menentukan kelas yang digunakan sebagai subyek penelitian.  

e. Mempersiapkan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

kisi-kisi soal pretes dan postes, soal penguasaan konsep (pretes-postes), 

Lembar Kerja Siswa (LKS), angket motivasi belajar, lembar observasi 

aktivitas siswa. 
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f. Melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap soal pretes dan postes 

kepada siswa yang telah menerima materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit. 

2. Tahap Pelaksanaan penelitian  

Pada tahap pelaksanaannya, penelitian dilakukan pada dua kelas 

perlakuan.  Kelas perlakuan diberikan perlakuan berupa penerapan 

pembelajaran problem solving, dilakukan observasi serta pemberian angket 

motivasi belajar dan tes penguasaan konsep siswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 

3.  Tahap akhir  

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah analisis data, pembahasan dan 

simpulan.  Prosedur pelaksanaan penelitian tersebut dapat digambarkan 

dalam bentuk bagan sebagai berikut: 
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Gambar 1.Prosedur pelaksanaan penelitian 
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G. Analisis Data  

 

1. Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

 

Teknik pengolahan data digunakan untuk mengetahui kualitas instrumen 

yang digunakan dalam penelitian.  Uji coba instrumen untuk mengetahui 

dan mengukur apakah instrumen yang digunakan telah memenuhi syarat 

dan layak digunakan sebagai pengumpul data.Instrumen yang baik harus 

memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel (Arikunto, 

2006).  Berdasarkan hasil uji coba tersebut maka akan diketahui validitas 

dan reliabilitas instrument tes.  

a. Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen tes (Arikunto, 2006).  Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan.  Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus 

product moment analisis dilakukan dengan menggunakan program 

iteman 64 untuk soal pilihan jamak.  Validitas instrumen angket 

motivasi belajar siswa pada penelitian ini menggunakan uji ahli.  Pada 

angket motivasi belajar dilakukan uji ahli dengan responden ahli 

produk. Proses validasi ini disebut dengan judgment.  Kegiatan ini 

dilakukan untuk mereview produk awal, memberikan masukan dan 

perbaikan.  Pengujian dilakukan dengan menelaah kisi-kisi, terutama 

kesesuaian antara tujuan penelitian, tujuan pengukuran, indikator, dan 

butir-butir pertanyaannya.  Apabila antara unsur-unsur itu terdapat 

kesesuaian, maka dapat dinilai bahwa instrumen dianggap valid untuk 
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digunakan dalammengumpulkan data sesuai kepentingan penelitian 

yang bersangkutan.  Untuk melakukan judgement diperlukan suatu 

ketelitian dan keahlian penilai maka perlu meminta ahli untuk 

melakukannya.Judgement tersebut dilakukan oleh ahli psikologi Unit 

Pelayanan Konseling Terpadu (UPKT) FKIP Universitas Lampung. 

 

b. Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach 

yang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan derajat 

reliabilitas alat evaluasi menurut Guilford (Suherman, 2003).  Analisis 

dilakukan dengan menggunakan SPSS Statistics 17.0 dan iteman 64 

kriteria derajat reliabilitas (r11) alat evaluasi menurut Guilford: 

Tabel 2 Kategori Reliabilitas  

Skor Derajat Reliabilitas 

0,80<r11 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60< r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40< r11 ≤ 0,60 Sedang 

0,20< r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,00< r11 ≤ 0,20 Tidak Reliabel 

 

2. Analisis Data Keefektivan Pembelajaran Menggunakan Model 

Pembelajaran Problem Solving 

 

a. Analisis Data Motivasi Belajar Siswa 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah data skor motivasi belajar 

sebelum dan sesudah siswa kelas penelitian.  Motivasi belajar siswa dapat 

diukur dengan angket motivasi belajar ARCS (Attention, Relevance, 

Confidence, and Satisfaction).  Pengolahan angket ARCS ini dilakukan 
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dengan cara penskoran semua pilihan pada setiap pernyataan yang ada di 

dalam angket, dalam hal ini analisis dilakukan dengan software Microsoft 

Excel 2010.  Setiap pilihan pada pernyataan memiliki skor yang berbeda 

seperti yang tercantum dalam Tabel 3 berikut: 

Tabel 3 Skoring Angket Motivasi Belajar Model ARCS 

Kriteria Skor 

Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

Setuju (S) 3 1 

Kurang Setuju 

(KS) 

2 2 

Tidak Setuju 

(TS) 

1 3 

      John Keller (dalam Reliyana, 2014). 

 

Setelah diperoleh skor motivasi belajar masing-masing siswa kemudian 

untuk mengetahui kategori motivasi belajar siswa tercantum dalam Tabel 4 

berikut: 

Tabel 4 Kategori Motivasi Belajar Siswa 

Skor Kategori Motivasi Belajar 

x≥76 Tinggi 

56≤x ≤75 Sendang 

x≤55 Rendah 

( Arikunto, 2006 ) 

Setelah diperoleh skor dari tiap nomor pernyataan dari masing-masing siswa 

langkah selanjutnya dilakukan pengubahan data ordinal menjadi data interval 

dengan menggunakan MSI (Method Successive Interval) untuk mendapatkan 

data yang bersifat kuantitatif dan memenuhi persyaratan uji statistika dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menghitung frekuensi masing-masing skor. 
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2) Menghitung proporsi yaitu dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah  

responden. 

3) Menghitung proporsi kumulatif,yaitu dengan cara menjumlahkan proporsi 

secara berurutan untuk setiap nilai. 

4) Menghitung nilai z. 

5) Menghitung nilai densitas fungsi z: 

 

6) Menghitung scale value: 

 

7) Mentransformasikan kedalam bentuk skala interval (nilai interval tiap 

nomor soal) dengan rumus: 

y=SV+[SV min]=1–SV1. 

8) Mencari nilai maksimum tiap nomor dan menjumlahkannya.  Selanjutnya 

mengkonversi jumlah nilai interval menjadi nilai akhir dengan cara 

membagi nilai tersebut dengan nilai maksimum dan dikalikan 100. 

 

9)  Melakukan perhitungan n-Gain untuk mengetahui efektifitasnya 

 

b. Analisis data penguasaan konsep 

Penguasaan konsep kimia merupakan kemampuan siswa dalam 

menggunakan konsep, prinsip, dan teori kimia ke dalam situasi yang 

konkrit pada pemecahan masalah dan ditunjukkan oleh skor yang 

diperoleh siswa dalam tes penguasaan konsep (pretes dan postes).  
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Peningkatan penguasaan konsep ditunjukkan melalui skor n-Gain tiap 

siswa yang dihitung dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh 

Hake (2002) adalah: 

 

( )  
 ( )

 ( )   
 
 (  )   (  )

     (  )
 

 

Keterangan: 

Sf : posttes (final) 

Si : Pretes (initial) 

 

Menurut Hake (dalam Sunyono, 2014) terdapat kriteria n-Gain yaitu: 

1) Pembelajaran dengan skor n-Gain “tinggi” jika n-Gain > 0,7 

2) Pembelajaran dengan skor n-Gain ”sedang” n-Gain terletak antara 0,3 

<n-Gain ≤ 0,7 

3) Pembelajaran dengan skor n-Gain ”rendah” jika n-Gain ≤ 0,3 

 

c. Analisis data aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung 

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung diukur dengan 

menggunakan lembar observasi (afektif dan psikomotor) oleh dua 

orang observer.  Analisis deskriptif terhadap aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap 

aspekpengamatan, kemudian dihitung persentase ketercapaian 

dengan rumus 

% Ji = (Σji / N) x 100%  
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Keterangan : 

%Ji = Persentase ketercapaian dari skor ideal untuk setiap aspek 

pengamatan pada pertemuan ke-i 

ΣJi = Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh 

pengamat pada pertemuan ke-i 

N = Skor maksimal (skor ideal) 

2. Menghitung rata-rata presentase ketercapaian untuk setiap aspek 

pengamatan dari dua orang pengamat. 

3. Menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga persentase  

 

d. Analisis data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

Untuk analisis data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

dengan 

menggunakanmodel pembelajaran problem solving, dilakukan langkah-

langkah berikut: 

1) Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap 

aspek 

pengamatan, kemudian dihitung persentase kemampuan guru dengan 

menggunakan rumus: 

 % Ji = (ΣJi / N) x 100%  

Keterangan : %Ji = Persentase dari skor ideal untuk setiap aspek 

pengamatan pada pertemuan ke-i 

ΣJi = Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang 

diberikan 

oleh pengamat pada pertemuan ke-i 

N = Skor maksimal (skor ideal) 

2) Menghitung rata-rata persentase kemampuan guru untuk setiap aspek 

pengamatan dari dua orang pengamat. 

3) Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase kemampuan guru  
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H. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji perbedaan 

duarat a-rata.  Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan pada n-Gain.  Sebelum 

dilakukan uji perbedaan dua rata-rata ada uji prasyarat yang harus dilakukan, 

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel 

berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak (Arikunto, 2006).  

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 17.  Data 

dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika pada Kolmogorov-Smirnov 

nilai sig. > 0.05. 

b. Uji Homgenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi populasi 

bersifat seragam atau tidak berdasarkan data sampel yang diperoleh 

(Arikunto,2006).  Uji homogenitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan SPSS 17.0.  Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai 

berikut: 

H0 :  
  =  

 (kedua kelompok memiliki varians yang homogen) 

H1 : ≠ (kedua kelompok memiliki varians yang tidak homogen) 

Kriteria : Terima H0 hanya jika Fhitung > Ftabel, dengan taraf nyata α 

0,05, dalam hal  lain tolak H0. 
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c. Uji Perbedaan Dua Rata- Rata 

 

Untuk data sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal, maka 

uji hipotesis yang digunakan adalah uji parametrik (Sudjana, 2005).  

Teknik pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

statistik yaitu uji perbedaan dua rata - rata, uji perbedaan dua rata-rata 

digunakan untuk menentukan rata-rata nilai n- Gain motivasi belajar 

danpenguasaan konsep materi elektrolit dan non elektrolit yang berbeda 

secara signifikan antara pembelajaran menggunakan model problem 

solving dengan pembelajaran menggunakan model konvensional.  

Sehingga dapat diketahui perbedaan antara pembelajaran yang 

menggunakan model problem solving dengan pembelajaran menggunakan 

model konvensional dalam meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan 

konsep. 

Adapun rumus hipotesis pada uji ini adalah: 

H0 : μ1x ≤ μ2x : Rata-rata n-Gain motivasi belajar dan penguasaan konsep 

siswa pada materi elektrolit dan non elektrolit yang 

menggunkan model problem solving lebih rendah atau 

sama motivasi belajardanpenguasaan konsep 

pembelajaran yang menggunakan model konvensional 

siswa MAN 1 Pringsewu. 

H1 : μ1x> μ2x : Rata-rata n-Gain motivasi belajar dan penguasaan konsep 

siswa pada materi elektrolit dan non elektrolit yang 

menggunkan model problem solving lebih tinggi dengan 

motivasi belajardanpenguasaan konsep pembelajaran yang 
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menggunakan model konvensional siswa MAN 1 

Pringsewu. 

Keterangan: 

μ1 :Rata-rata n-Gain (x) pada materi elektrolit dan non elektrolit kelas 

eksperimen. 

μ2 : Rata-rata n-Gain (x) pada materi elektrolit dan non elektrolit kelas 

kontrol 

x: Motivasi belajardanpenguasaan konsep 

 

Uji perbedaan dua rata-rata pretes dan postes dilakukan dengan menggunakan 

SPSS versi 17.0 for Windows.  Cara mengetahui terima H0 atau tolak H0 yaitu 

dengan menggunakan output Independent Sample T test dengan kriteria 

terima H0 jika nilai signifikan atau sig. ( 2-tailed) < 0,05. 

 

d. Uji Ukuran Pengaruh (Effect Size) 

 

Berdasarkan nilai t hitung yang diperoleh dari uji Paired Samples T Test 

yang menggunakan data penelitian berupa pretes dan postes, selanjutnya 

dilakukan perhitungan untuk untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

model problem solving dalam meningkatkan motivasi belajar dan 

penguasaan konsep siswa maka dilakukan uji ukuran pengaruh (effect size) 

dengan rumus: 

μ2=
t2

t2 df
…………………………….………(Abu Jahjouh, 2014) 

Keterangan: 

µ = effect size 

t = t hitung dari uji-t 

df = derajat kebebasan 
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Tabel 5. Kriteria Pengaruh 

Skor Kriteria Pengaruh 

µ ≤ 0,15 Efek diabaikan (sangat kecil) 

0,15< µ ≤ 0,40 Efek kecil 

0,40< µ ≤ 0,75 Efek sedang 

0,75< µ ≤ 1,10 Efek besar 

µ > 1,10 Efek sangat besar 

           (Dincer,2015) 



 

 
 
 

 
 
 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh simpulan bahwa  

model pembelajaran problem solving dalam meningkatkan motivasi belajar dan 

penguasaan konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit 

dengan besar pengaruh 95% dengan kategori besar pada kelas eksperimen, 

serta didukung dengan rata-rata presentase frekuensi aktivitas siswa selama 

pembelajaran dan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang 

berkategori “sangat tinggi”, serta peningkatan nilai pretes-postes (n-Gain) pada 

kelas eksperimen memenuhi kriteria “tinggi”.  

 

 

 

B. SARAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan: 

 

Kepada guru-guru kimia untuk mengimplementasikan model pembelajaran 

problemsolving di kelas, khususnya pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit.  Hal inidikarenakan model pembelajaran problem solving terbukti, 

efektif dan berpengaruh besar dalam meingkatkan motivasi belajar penguasaan 

konsep siswa. 
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