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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu alat untuk mewujudkan masyarakat yang 

berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia selalu terus-menerus berusaha 

meningkatkan kualitas pendidikan, walaupun hasilnya belum memenuhi harapan. 

Hal itu lebih terfokus lagi setelah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional 

adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang 

pendidikan. Adanya berbagai pembaharuan dalam pengembangan kurikulum 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan paradigma baru dalam dunia 

pendidikan Indonesia. Ide KTSP ini diharapkan akan membawa perbaikan di 

dunia pendidikan. Namun demikian harapan KTSP tidak akan membuahkan hasil 

yang optimal tanpa dukungan dan kerjasama antar semua unsur pemangku 

pendidikan. 

Salah satu cerminan kualitas pendidikan di sekolah adalah hasil belajar 

siswa yang dicapai oleh siswa di sekolah tersebut. Dengan demikian hasil belajar 

siswa pada suatu mata pelajaran tertentu merupakan salah satu indikator kualitas 

pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Peningkatan kualitas ilmu pendidikan 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan pada semua kelompok 

mata pelajaran yang tertuang dalam Standar Isi. Salah satunya adalah kelompok 

mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Kimia termasuk dalam kelompok 

mata pelajaran ini. 

Kimia merupakan suatu kumpulan konsep, prinsip, teori dan hukum. 

Kimia dapat dipandang sebagai produk, yaitu ilmu pengetahuan yang diperoleh 

melalui metode ilmiah dan dapat juga dipandang sebagai proses berpikir atau 

metode berpikir. Adapun sikap yang dibutuhkan dalam metode ilmiah berupa 

sikap ilmiah yang antar lain berupa hasrat ingin tahu, terbuka dan penuh tanggung 

jawab. Dengan mempelajari kimia siswa  akan melakukan observasi, melakukan 

percobaan siswa akan mampu menjelaskan objek dan peristiwa, mengajukan 
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pertanyaan, mengkonstruksikan penjelasan dan menguji cobakan penjelasan 

tersebut berdasarkan teori yang dipelajarinya. 

Berdasarkan pengalaman peneliti ketika melaksanakan Program 

Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT) bahwa di kalangan  siswa telah 

berkembang kesan yang kuat bahwa pelajaran kimia merupakan pelajaran yang 

sulit untuk dipahami dan kurang menarik. Faktor-faktor penyebab rendahnya hasil 

belajar siswa tersebut antara lain, aktivitas siswa yang kurang aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar (KBM), kurangnya minat belajar siswa, interaksi siswa dalam 

KBM kurang terjalin dengan baik, serta model belajar yang kurang tepat dan 

kurang bervariasi sehingga menyebabkan kejenuhan pada siswa pada saat 

kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung. 

Hal serupa juga diperoleh peneliti dari hasil wawancara peneliti dengan 

salah satu guru Kimia di  SMA Negari 7 Medan, pembelajaran Kimia di sekolah 

tersebut memang masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terjadi karena beberapa 

alasan yaitu, kurangnya media pembelajaran, laboratorium jarang digunakan, dan 

pendekatan pembelajaran yang digunakan belum bervariasi sehingga siswa cepat 

bosan. Permasalahan seperti ini menyebabkan banyak siswa tidak dapat mencapai 

KKM yang telah diterapkan. Adapun nilai KKM tersebut adalah 63. 

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas dapat diupayakan 

pemecahannya yaitu dengan mencoba tindakan-tindakan yang dapat mengubah 

suasana pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan 

menghadapkan pada model pembelajaran Problem Solving. Model pembelajaran 

Problem Solving merupakan model pembelajaran yang dikembangkan atas dasar 

teori bahwa siswa akan memberikan respon yang positif dan akan lebih mudah 

menemukan atau memahami konsep yang sulit apabila fase-fase dalam 

pembelajaran Problem Solving diterapkan dalam pembelajaran. Salah satu topik 

kimia yang cocok diajarkan dengan model pembelajaran Problem Solving adalah 

Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan karena materi ini merupakan materi kimia 

yang sarat dengan konsep dan perhitungan sehingga diperlukan pemahaman 

konsep dalam mempelajarinya. 
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 Berdasarkan penelitian Hasibuan Nurhalima (2004) tentang penerapan 

pendekatan Problem Solving (pemecahan Masalah) dalam meningkatkan hasil 

belajar pada pokok bahasan Kesetimbangan Kimia menunjukkan bahwa ada 

peningkatan hasil belajar siswa sebasar 20,28 %. Berdasarkan hal-hal yang 

diuraikan di atas peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: ” 

Perbedaan Model Pembelajaran Problem Solving dengan Model 

Pembelajaran Konvensional Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi 

Pokok Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan.” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

diidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Siswa menganggap kimia merupakan pelajaran yang sulit dan kurang 

menarik. 

2. Kurangnya kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan sesama teman 

dan antara siswa dengan guru pelajaran. 

3. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir, siswa hanya menghapal konsep 

dan kurang mampu menggunakan konsep tersebut dalam kehidupan 

nyata. 

4. Rendahnya kompetensi guru dalam menerapkan model pembelajaran 

yang sesuai, sehingga penyampaian materi terkesan monoton dan tidak 

menggunakan pendekatan serta metode yang efektif . Akibatnya tingkat 

pemahaman dan penguasaan konsep kimia yang diterima siswa tidak 

optimal karena kurangnya minat belajar siswa. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Disebabkan berbagai keterbatasan yang dimiliki peneliti baik dari segi 

waktu, wawasan, kemampuan dan dana yang dimiliki, kiranya peneliti perlu 

membatasi masalah dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran yang tepat 
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dan sesuai dengan yang diharapkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran Problem 

Solving dan model pembelajaran konvensional. 

2. Objek penelitian adalah siswa kelas XI semester genap SMA Negeri 7 

Medan T.P. 2011/2012 

3. Materi pada kelas XI semester genap adalah Kelarutan dan Hasil Kali 

Kelarutan 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas maka 

yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hasil belajar siswa pada materi pokok Kelarutan dan Hasil Kali 

Kelarutan dengan menerapkan model pembelajaran Problem Solving di 

kelas XI semester genap SMA Negeri 7 Medan T.P. 2011/2012 ? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa pada materi pokok Kelarutan dan Hasil Kali 

Kelarutan dengan menerapkan model pembelajaran Konvensional di kelas 

XI semester genap SMA Negeri 7 Medan T.P. 2011/2012 ? 

3. Bagaimana tingkat aktivitas belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran Problem Solving dengan pembelajaran Konvensional pada 

materi pokok Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan di kelas XI semester 

genap SMA Negeri 7 Medan T.P. 2011/2012 ? 

4. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang di 

ajar menggunakan model pembelajaran Problem Solving dengan model 

pembelajaran konvensional? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi pokok Kelarutan dan 

Hasil Kali Kelarutan dengan menerapkan model pembelajaran Problem 

Solving di kelas XI semester genap SMA Negeri 7 Medan T.P. 2011/2012. 
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2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi pokok Kelarutan dan 

Hasil Kali Kelarutan dengan menerapkan model pembelajaran 

Konvensional di kelas XI semester genap SMA Negeri 7 Medan T.P. 

2011/2012. 

3. Untuk mengetahui tingkat aktivitas belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran Problem Solving dengan pembelajaran konvensional pada 

materi pokok Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan di kelas XI semester 

genap SMA Negeri 7 Medan T.P. 2011/2012. 

4. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa 

yang di ajar menggunakan model pembelajaran Problem Solving dengan 

model pembelajaran konvensional di kelas XI semester genap SMA 

Negeri 7 Medan T.P. 2011/2012. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi siswa, model pembelajaran yang dikembangkan ini diharapkan 

akan mampu 

a. mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan 

ketrampilan intelektual 

b. meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

c. belajar dalam suasana yang menyenangkan 

d. sebagai peningkatan belajar siswa untuk bekerjasama. 

2. Manfaat bagi Guru 

a. menambah wawasan guru untuk menerapkan model pembelajaran 

pemecahan masalah. 

b. sebagai umpan balik untuk mengetahui kesulitan siswa 

c. guru lebih terampil menggunakan metode belajar. 

3. Manfaat bagi Mahasiswa Peneliti 

a. memperoleh pengalaman model pembelajaran, melakukan seleksi materi, 

dan mengembangkan seleksi instrument 

b.  memperoleh wawasan tentang pelaksanaan model pembelajaran 

pemecahan masalah yang beroriantasi pada hasil belajar siswa 
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c. memberi bekal bagi peneliti sebagai calon guru kimia siap melaksanakan 

tugas di lapangan. 

 

1.7. Definisi Operasional 

1. Hasil belajar 

Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

siswa kelas XI IPA SMA N 7 Medan, yang dapat diamati dan diukur 

dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan pada materi 

Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan. 

2. Model Pembelajaran Problem Solving 

Model pembelajaran Problem Solving adalah model pembelajaran dimana 

model ini menggunakan beberapa fase supaya tidak ditemukan masalah 

pada materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan, dimana model ini 

memusatkan kegiatan pada siswa kelas XI IPA SMA N.7 Medan untuk 

berfikir, dan diharapkan dapat menggunakannya dalam situasi-situasi 

problematik dalam hidupnya. 

3. Model Pembelajaran Konvensional 

Pada umumnya pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang 

lebih terpusat pada guru. Akibatnya terjadi praktik belajar pembelajaran 

yang kurang optimal karena guru membuat siswa pasif dalam kegiatan 

belajar dan pembelajaran. Metode yang sering dipakai dalam pembelajaran 

konvensional antara lain adalah ekspositori. 

4. Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan  

 Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan merupakan materi kimia yang 

terdapat pada kelas XI IPA semester genap. Topik Kelarutan dan Hasil 

Kali Kelarutan mencakup bahasan seperti pengertian kelarutan dan hasil 

kali kelarutan, meramalkan pengendapan, pengaruh ion senama dan pH 

pada kelarutan. Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan ini merupakan 

materi kimia yang sarat dengan konsep dan perhitungan sehingga 

diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan hasil belajar kimia siswa.  

 

 

 


