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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun 

secara sistematik, yang di dalam penggunaannya secara umum terbatas pada 

gejala-gejala alam.  Perkembangan IPA tidak hanya ditunjukkan oleh kumpulan 

fakta saja, tetapi juga oleh timbulnya metode ilmiah dan sikap ilmiah.  

 

Salah satu cabang dari IPA adalah ilmu kimia, dimana ilmu kimia secara khusus 

mempelajari mengenai komposisi, struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi, 

serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut.  Ketika kita ingin mem-

pelajari konsep-konsep kimia, kita dituntut tidak hanya tahu cara mendapatkan 

konsep tersebut namun harus dapat menerapkannya sehingga diperoleh penge-

tahun kimia yang bermakna dan tidak mudah dilupakan. 

  

Pembelajaran kimia di SMA memiliki tujuan dan fungsi tertentu, diantaranya 

adalah untuk memupuk sikap ilmiah siswa.  Untuk itu diperlukan pendidikan 

yang mengarah pada penguatan keterampilan kreatif siswa.  Secara eksplisit, 

kemam-puan berpikir kreatif juga menjadi salah satu Standar Kompetensi 

Lulusan kuri-kulum 2013 untuk dimensi keterampilan termasuk pada 

pembelajaran kimia, yakni siswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir dan 
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bertindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai 

pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri (Tim Penyusun, 

2013). 

 

Berpikir kreatif dapat diartikan sebagai aktivitas mental yang terkait dengan 

kepekaan terhadap masalah, mempertimbangkan informasi baru, dan ide-ide yang 

tidak biasanya dengan suatu pikiran terbuka, serta dapat membuat hubungan-

hubungan dalam menyelesaikan masalah tersebut.  Menurut William (Munandar, 

2009) keterampilan berpikir kreatif memiliki empat indikator, yaitu kemampuan 

berpikir lancar (fluency), kemampuan berpikir luwes (flexibility), kemampuan 

berpikir asli (originality),  dan kemampuan berpikir merinci (elaboration).  

 

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Gedong Tataan 

diketahui bahwa kegiatan pembelajaran kimia cenderung masih berpusat pada 

guru (teacher centered learning).  Kegiatan pembelajaran seperti ini hanya 

melibatkan siswa sebagai pendengar dan pencatat sehingga kemampuan siswa 

untuk menghasilkan gagasan penyelesaian masalah atau  jawaban pertanyaan dan 

kemampuan siswa untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang yang 

berbeda-beda belum banyak dilatih.  Sebagian besar materi kimia disekolah dapat 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari contohnya ketika kita menyalakan 

kembang api pada malam takbiran, saat kita mulai menyalakan kembang api 

tersebut, seketika itu juga kembang api tersebut berpijar menyala dengan indah. 

Proses menyalanya kembang api terjadi begitu cepat.  Contoh lainnya yaitu 

berkaratnya suatu besi.  Butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun 

proses perkaratan besi tersebut.  Dari fakta di atas membuktikan adanya proses 
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reaksi kimia yang berlangsung cepat seperti kembang api dan ada reaksi kimia 

yang berlangsung lambat seperti perkaratan besi. 

 

Laju reaksi merupakan salah satu materi dalam pembelajaran kimia untuk kelas 

XI semester ganjil. Salah satu Kompetensi Dasar (KD) dari Kompetensi Inti (KI) 

3 materi laju reaksi, yaitu: 3.7 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

laju reaksi dan menetukan orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan.  Pada 

KD ini siswa dituntut untuk dapat memahami konsep laju reaksi berdasarkan 

percobaan, setelah itu siswa dibimbing untuk merancang dan melakukan suatu 

percobaan dengan konsep yang sudah dimiliki.  Oleh karena itu, siswa perlu 

dilatihkan keterampilan berpikir kreatifnya saat merancang, melakukan, 

menyimpulkan, dan menyajikan data hasil percobaan.   

 

Namun faktanya, selama ini kemampuan berpikir kreatif siswa pada proses 

belajar mengajar belum dilatih.  Hal ini belum sesuai dengan pembelajaran kimia 

pada kurikulum 2013.  Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk 

memecahkan masalah tersebut, salah satunya dengan cara mencari model 

pembelajaran yang tepat.  Model pembelajaran tersebut diharapkan dapat mem-

buat siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran (student center learning), 

melatih kemampuan berpikir kreatif siswa, dan menumbuhkan semangat belajar 

siswa. 

 

Untuk memecahkan masalah-masalah di atas dan untuk meningkatkan keteram-

pilan berpikir kreatif khususnya kemampuan berpikir lancar siswa diperlukan 

berbagai upaya.  Salah satunya adalah dengan menerapkan model pembelajaran 
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yang tepat.  Beberapa penelitian tentang model pembelajaran yang telah banyak 

dilakukan dan dikembangkan diantaranya yaitu model problem solving.  Pada 

model problem solving ini, siswa dilatih untuk menemukan permasalahan-

permasalahan yang ada ketika guru memberikan fakta atau fenomena, selanjutnya 

mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut dengan cara melakukan pem-

buktian melalui percobaan atau praktikum.  Ini dilakukan untuk mengasah 

kemampuan berfikir kreatif siswa pada saat proses belajar mengajar di sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Franstya (2014) yang berjudul “Pembelajaran 

problem solving untuk meningkatkan kemampuan berfikir lancar siswa pada 

reaksi redoks” menunjukan bahwa terjadi peningkatan keterampilan berpikir 

kreatif siswa sebesar 69,83% setelah diterapkan model problem solving. 

 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Syafriany (2013) yang berjudul “Upaya 

Meningkatan Kreativitas dan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Pembela-

jaran Problem Solving Pada Materi Pokok Himpunan Di Kelas VII SMP N 5 

Tebing Tinggi” juga menunjukkan bahwa model problem solving dapat mening-

katkan keterampilan berpikir kreatif siswa sebesar 69,2%.  Dengan demikian 

model Problem Solving diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kreatif khususnya berpikir lancar siswa. 

 

Model problem solving merupakan model pembelajaran yang menghadapkan 

siswa kepada masalah.  Menurut Djamarah dan Zain (2006) pada tingkat ini, 

siswa akan belajar merumuskan suatu masalah, memberikan respons terhadap 

suatu masalah dengan menggunakan pengetahuan yang telah diketahui sebe-

lumnya.   
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dilakukanlah penelitian ini 

dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran Problem Solving Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Lancar Pada Materi Laju Reaksi”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apakah model problem solving efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

lancar pada materi laju reaksi?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas model problem solving dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir lancar siswa pada materi laju reaksi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi: 

1. Siswa 

Melalui model problem solving siswa diharapkan dapat meningkatkan kemam-

puan berpikir lancar, memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam meme-

cahkan masalah kimia, dan lebih mudah untuk memahami materi kimia, khu-

susnya materi laju reaksi.  
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2. Guru 

Memberikan alternatif bagi guru dalam memilih model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir lancar. 

3. Bagi Sekolah 

 Menjadi informasi dan pengetahuan tambahan serta sebagai gagasan baru bagi 

kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, 

khususnya ilmu kimia. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Model problem solving ini dikatakan efektif apabila secara statistik hasil tes 

kemampuan berpikir lancar siswa menunjukkan perbedaan nilai n-Gain yang 

signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol (Nuraeni dkk, 2010). 

2. Model problem solving merupakan model pembelajaran memecahkan masalah 

menurut Djamarah dan Zain (2006) dengan tahap-tahap sebagai berikut: yaitu 

(1) mengorientasikan siswa pada masalah, (2) mencari data atau keterangan 

yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut, (3) menetapkan 

jawaban sementara dari masalah, (4) menguji keaktifan jawaban sementara, 

dan (5) menarik kesimpulan. 

3. Keterampilan yang akan diteliti adalah kemampuan berpikir lancar menurut 

munandar (2008), yaitu melahirkan prilaku siswa seperti mengajukan 

pertanyaan, mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah, dan bekerja 

lebih cepat dan melakukan lebih banyak dari orang lain. 
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4. Materi laju reaksi yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) memahami 

konsep laju reaksi untuk menjelaskan reaksi kimia, (2) menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi, (3) menentukan orde reaksi 

berdasarkan percobaan. 

 

 

  


