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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan, dengan

adanya pendidikan menjadikan kualitas hidup menjadi lebih baik dan bernilai,

seperti  rumusan nasional tentang istilah “pendidikan” adalah sebagai

berikut: “Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di

masa akan datang.”1 Pentingnya pendidikan juga tertuang dalam Undang-

Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”2 Oleh karena itu

proses pendidikan tidak pernah luput dari kegiatan belajar dan mengajar,

dengan adanya kegiatan tersebut akan terdapat perubahan – perubahan yang

terjadi pada individu. Konsep pendidikan juga terangkum dalam ayat-ayat

yang berhubungan dengan pendidikan di dalam Kitab al-Qur’an seperti pada

ayat-ayat yang telah dijelaskan yaitu Surat Al-Mujadalah ayat 11:





1 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran. Bumi Aksara,  Jakarta. 2011,  h. 2.
2 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, h.
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Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah
akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah
kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(QS.Al-Mujadalah:11)

Berdasarkan uraian ayat di atas, dapat disimpulkan konsep

pendidikan menurut Al-Qur’an diarahkan pada upaya menolong anak didik

agar dapat melaksanakan fungsinya mengabdi kepada Allah. Seluruh potensi

yang dimiliki anak didik yaitu potensi intelektual, jiwa dan jasmani harus di

bina secara terpadu dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang

tergambar dalam sosok manusia seutuhnya.

Salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam pendidikan yaitu hasil

belajar siswa untuk mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Nana

Sudjana dalam bukunya menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan

yang terjadi kepada anak didik setelah melakukan pembelajaran. Perubahan

pada anak didik tersebut merupakan perubahan tingkah laku yang mencakup

seluruh aspek, yaitu kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan
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kemampuan psikomotorik.3 Diantara ketiga kemampuan tersebut,

kemampuan kognitif yang sering digunakan guru di sekolah karena berkaitan

dengan kemampuan siswa menguasai materi pelajaran.4 Namun pada saat ini

masih banyak permasalahan yang harus dihadapi dalam dunia pendidikan,

terutama pendidikan di Indonesia yaitu dalam proses pembelajaran siswa

masih terfokus kepada guru dan siswa masih kurang di latih dalam

mengembangkan kemampuan berpikirnya. Dalam proses pembelajaran siswa

hanya diarahkan untuk menghapal materi yang disampaikan oleh guru tanpa

dilatih untuk memahami, menganalisis dan menyelesaikan suatu

permasalahan sehingga tidak akan lama tersimpan di ingatan siswa.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengoptimalkan

hasil belajar siswa adalah menerapkan metode yang tepat dalam pembelajaran,

karena dengan metode yang tepat akan mempengaruhi hasil belajar siswa.

Seperti yang diungkapkan Slameto, bahwa metode mengajar dapat

mempengaruhi hasil belajar, metode yang kurang baik akan berakibat buruk

bagi siswa dan menyebabkan hasil belajar yang diperoleh siswa tidak

memuaskan. Penggunaan teknik penyajian yang monoton, berpusat pada guru,

serta kurangnya kesesuaian antara metode dengan materi dapat menyebabkan

hasil belajar siswa tidak seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap guru kimia kelas

XI IPA SMAN 3 Bangko, diketahui bahwa proses pembelajaran kimia di

sekolah tersebut masih menekankan pada aspek pengetahuan dan pemahaman

3Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, PT Remaja Rosdakarya,
Bandung, 2008, h. 22

4Ibid, h. 23
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materi. Hal ini menyebabkan peserta didik kurang terlatih mengembangkan

keterampilan berpikir dalam memecahkan masalah dan menerapkan konsep-

konsep yang dipelajari di sekolah ke dalam dunia nyata. Dalam pembelajaran

di kelas pun dapat terlihat saat diberikan pertanyaan, hanya beberapa peserta

didik saja yang menjawab pertanyaan dari guru. Peran serta peserta didik

dalam proses pembelajaran masih kurang, yakni hanya sedikit peserta didik

yang menunjukkan keaktifan berpendapat dan bertanya. Pertanyaan yang

dibuat peserta didik juga belum menunjukkan pertanyaan-pertanyaan kritis

berkaitan dengan materi yang dipelajari. Kemudian jawaban dari pertanyaan

masih sebatas ingatan dan pemahaman saja, belum terdapat sikap peserta didik

yang menunjukkan jawaban analisis terhadap pertanyaan guru. Salah satu

model pembelajaran yang dapat melatih keterampilan berpikir dan

meningkatkan hasil belajar siswa adalah model pembelajaran pemecahan

masalah atau problem solving. Model pemecahan masalah (problem solving)

merupakan cara memberikan pengertian dengan menstimulasi anak didik

untuk memperhatikan, menelaah dan berpikir tentang suatu masalah untuk

selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai upaya untuk memecahkan

masalah.5 Cara belajar dengan model pembelajaran problem solving sangat

terkait dengan cara belajar rasional, yaitu cara belajar dengan menggunakan

cara berpikir logis, ilmiah dan sesuai dengan akal sehat. Hal ini sesuai dengan

firman Allah Surat Al-Baqarah 269:

5 Abdul majid, Perencanaan Pembelajaran, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, h.
142
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Artinya: “Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam
tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan
Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi
karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat
mengambil pelajaran (dari firman Allah)”. (QS.Al-Baqarah: 269 )

Ilmu kimia yang merupakan salah satu dari cabang penjurusan ilmu

pengetahuan alam, suatu ilmu yang menjelaskan struktur perubahan dari

suatu objek setara, yang di akibatkan oleh suatu reaksi. Ternyata pengetahuan

kimia tersebut telah diungkapkan dalam Al-qur’an, misalnya keseimbangan

dalam atom yang tercantum dalam Al-qur’an surat Yaasin ayat 40 berikut ini:








Artinya: “Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun
tidak mungkin mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis
edarnya”. (QS.Yaasin : 40)

Kimia merupakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik,

namun bagi sebagian siswa ada yang beranggapan bahwa pembelajaran kimia

merupakan pembelajaran yang menakutkan, rasa takut tersebut muncul pada

siswa dikarenakan tidak adanya pengenalan terhadap pembelajaran kimia itu

sendiri ataupun pengkaitan dalam kehidupan sehari–hari. Pada pelajaran kimia
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khususnya pada materi asam basa cenderung bersifat hitungan, oleh karena itu

dibutuhkan tingkat kemampuan analisis yang tinggi.

Dari keterangan diatas, maka guru dituntut untuk melakukan perbaikan

dalam pengajaran. Menurut penulis penggunaan model pembelajaran problem

solving sangat bermanfaat dan membantu bagi siswa, karena setiap fase dapat

memfasilitasi guru dan siswa untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang

mengutamakan perubahan konseptual dan meningkatkan kemampuan analisis

pada siswa. Sebelumnya penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh

Ulga Elsa Ipung dengan skripsi yang berjudul: Pengaruh model pembelajaran

problem solving dan problem solving kontekstual terhadap hasil belajar siswa

pada pokok bahasan himpunan kelas VII SMP Negeri 12 Semarang. Dari hasil

penelitian terlihat hasil belajar siswa dari rata-rata pretest dan postest

kemampuan analisis siswa kelas eksprimen dan kelas kontrol, yang

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada kelas eksperimen,

sedang pada kelas kontrol tidak terlalu signifikan.6

Bardasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian

dengan judul: Pengaruh Model Pembelajaran Problem Solving terhadap

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Kimia di Sekolah Menengah

Atas Negeri 3 Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

6Ulga Elsa Ipung, Pengaruh Model Pembelajaran Problem Solving dan Problem Solving
Berbasis Kontekstual terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Himpunan Kelas VII
Semester II SMP Negeri 12 Semarang. (Skripsi IKIP PGRI Semarang: 2011)
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B. Penegasan Istilah

Untuk lebih memahami agar tidak terjadi kesalah pahamanan dalam

memahami judul ini, maka penulis memberi penegasan beberapa istilah yang

di anggap perlu antara lain:

1. Model pembelajaran problem solving, merupakan cara memberikan

pengertian dengan menstimulasi anak didik untuk memperhatikan,

menelaah dan berpikir tentang suatu masalah untuk selanjutnya

menganalisis masalah tersebut sebagai upaya untuk memecahkan

masalah.7

2. Hasil belajar adalah kemapuan-kemampuan yang dimilki siswa setelah ia

menerima pengalaman belejarnya.8

3. Mata pelajaran kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam (IPA) yang

mempelajari rekayasa materi, yang meliputi susunan, struktur, sifat dan

perubahan materi.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil suatu gambaran

tentang masalah yang tercakup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Banyaknya materi kimia yang bersifat matematis atau hitungan,

sehingga diperlukan model pembelajaran yang terstruktur.

7 Abdul majid, Perencanaan Pembelajaran, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, h.
142

8 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, PT Remaja Rosdakarya,
Bandung, 2008, h. 22



8

b. Sebagian besar siswa kesulitan dalam menganalisis soal yang bersifat

hitungan seperti pada materi asam basa.

c. Kesulitan guru dalam mengajarkan penyelesaian soal kimia yang

bertipe pemecahan masalah hitungan.

2. Batasan masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran dan tujuannya, maka peneliti

membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

a. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model

pembelajaran problem solving.

b. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh model pembelajaran

problem solving terhadap hasil belajar siswa.

c. Penelitian ini dikhususkan pada pokok bahasan asam dan basa dikelas

XI IPA.

d. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA semester II, TP

2013/2014 di SMAN 3 Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang

maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran problem solving

terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan asam dan basa di kelas

XI IPA SMAN 3 Bangko Kabupaten Rokan Hilir?

2. Berapa besar pengaruh model pembelajaran problem solving terhadap

hasil belajar siswa pada pokok bahasan asam dan basa di kelas XI IPA

SMAN 3 Bangko Kabupaten Rokan Hilir?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui hasil belajar siswa pada pokok bahasan asam dan basa dengan

menggunakan model pembelajaran problem solving di kelas XI IPA

SMAN 3 Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

2. Mengetahui besar pengaruh model pembelajaran problem solving terhadap

hasil belajar siswa pada pokok bahasan asam dan basa di kelas XI IPA

SMAN 3 Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Siswa dapat menerima pengalaman belajar yang bervariasi sehingga dapat

meningkatkan hasil belajar pada pelajaran kimia

2. Guru bisa menjadikan alternatif dalam menerapkan model pembelajaran,

sehingga dapat menjadi sumbangan nyata bagi peningkatan profesioal guru

dalam upaya meningkatkan hasil pembelajaran.

3. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dalam menentukan model pembelajaran pada waktu-waktu

yang  akan datang.

4. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti yang sangat

berguna ketika mengaplikasikan model tersebut dalam mengajar nanti.

Selanjutnya secara akademis penelitian ini akan dapat memperkaya dan

manambah pengalaman untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran

kimia.



10


