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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan 

mengokohkan kepribadian (Suyono dan Hariyanto, 2011). Keberhasilan 

pencapaian tujuan belajar bergantung pada proses pembelajaran yang dialami 

peserta didik. Proses pembelajaran memerlukan pemusatan perhatian mengenai 

hal-hal yang dipelajari, sehingga peserta didik dapat memahami dan dapat 

menguasai sesuatu yang sebelumnya tidak dikuasainya. Untuk mengetahui sejauh 

mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai konsep 

tertentu, diperlukan penilaian hasil belajar.  

Bloom (Arikunto, 2013), mengklasifikasikan hasil belajar menjadi tiga 

ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif 

diukur dari penguasaan konsep peserta didik setelah peserta didik belajar. Maka 

apabila dilihat dari ranah kognitif, peserta didik dikatakan berhasil belajar ketika 

peserta didik telah mampu menguasai suatu konsep. Pentingnya penguasaan 

konsep dalam proses pembelajaran sangat mempengaruhi sikap, keputusan dan 

cara-cara memecahkan masalah. 

Ilmu kimia merupakan bagian dari mata pelajaran IPA berdasarkan 

kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Atas (SMA). Kimia merupakan mata 

pelajaran yang mengkaji berbagai fenomena alam yang meliputi struktur, 

komposisi, sifat dan perubahan yang menyertai suatu materi. Hal tersebut sejalan 

dengan tujuan dari pendidikan kimia di sekolah, yaitu mampu menerapkan 

konsep-konsep dan metode ilmiah untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. 

Namun pada kenyataannya, pentingnya ilmu kimia tidak sejalan dengan minat 

belajar para peserta didik. Kesulitan tersebut seringkali ditemui dalam 

pelaksanaan pembelajaran kimia di sekolah, yang kemudian berakibat pada 
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penguasaan konsep peserta didik yang rendah. Untuk mewujudkan penguasaan 

konsep peserta didik yang baik, pendidik perlu merencanakan pembelajaran yang 

efektif.  

Menurut Firman (1999) keefektifan program pembelajaran salah satunya 

memiliki ciri melibatkan peserta didik secara aktif sehingga menunjang 

pencapaian tujuan instruksional. Dengan kata lain, pembelajaran yang efektif 

dapat dicapai jika pembelajaran berpusat pada peserta didik (student-centered) 

sehingga peserta didik dapat turut aktif dalam pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran tersebut tercapai. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

bisa diupayakan dengan membangun para peserta didik sebagai pemecah masalah 

yang baik, mereka tidak hanya dipersiapkan untuk memiliki penguasaan konsep 

yang baik melainkan juga kemampuan memecahkan masalah dengan percaya diri 

terhadap tantangan hidup yang dihadapinya. 

Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan prinsip student-centered 

selama pembelajaran adalah model pembelajaran problem solving. Pada dasarnya 

tujuan akhir pembelajaran adalah menghasilkan peserta didik yang memiliki 

pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah yang dihadapi kelak 

di masyarakat (Wena, 2011). Belajar kimia dengan problem solving yang 

menantang dan terbuka  sangat memungkinkan peserta didik menjadi aktif dan 

membantu pengembangan gaya belajarnya, serta membuka pemahaman terhadap 

konsep-konsep kimia secara fleksibel dalam arti dapat mengadaptasikannya 

terhadap situasi baru. 

Model pembelajaran problem solving merupakan salah satu bentuk 

pembelajaran yang berlandaskan paradigma konstruktivisme. Pada pembelajaran 

problem solving aktivitasnya bertumpu kepada pemecahan masalah. Model ini 

mengkaji masalah-masalah aktual yang terjadi, masalah bisa dari guru maupun 

dari peserta didik, lalu dari masalah ini peserta didik dirangsang untuk 

mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah 

mereka miliki sebelumnya (prior knowledge) sehingga dari prior knowledge ini 

akan terbentuk pengetahuan dan pengalaman baru. Problem solving sebagai 
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model pembelajaran telah dikembangkan oleh beberapa ahli, salah satunya 

Mothes yang mengembangkan model ini pada pembelajaran sains (Rosbiono 

2007). Menurut Mothes, pembelajaran model problem solving mencakup 8 

tahapan, yaitu: motivasi, penjabaran masalah, penyusunan opini, perencanaan dan 

konstruksi, eksperimen, kesimpulan, abstraksi, dan konsolidasi pengetahuan 

(Rosbiono 2007). 

Menurut Eggen dan Don (Arikunto, 2013), kesuksesan pembelajaran 

berbasis pemecahan masalah tergantung pada kemampuannya menghadapkan 

peserta didik dengan masalah-masalah realistis yang akan membantu mereka 

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan kemampuan untuk 

mandiri. Kesuksesan pembelajaran model problem solving salah satunya dapat 

diketahui dengan keterlaksanaan pembelajarannya melalui lembar observasi. 

Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data 

dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang 

holistic atau menyeluruh menurut Patton (Sugiyono, 2014).  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mulkani (2013), menyebutkan bahwa 

dengan model problem solving selain dapat membantu peserta didik untuk dapat 

memecahakan masalah mengenai materi larutan penyangga juga dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. Selain itu Swistoro (2011), 

menyebutkan bahwa pembelajaran problem solving dalam mata pelajaran fisika 

dapat meningkatkan penguasaan konsep peserta didik. Penulis belum menemukan 

penelitian mengenai pengaruh model problem solving tipe Mothes terhadap 

penguasaan konsep peserta didik yang diterapkan pada materi faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

serupa pada materi kimia SMA tersebut.  

Penguasaan konsep dapat tergolong tinggi atau rendah tergantung dari hasil 

belajar dan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran (Arikunto, 2013). Dalam 

menerapkan model pembelajaran tidak semua peserta didik dapat belajar 

menggunakan model pembelajaran yang diberikan oleh guru dan berpengaruh 

terhadap penguasaan konsep. Peserta didik yang sudah terbiasa belajar 
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menggunakan model pembelajaran yang biasa guru gunakan, sulit beradaptasi 

dengan pembelajaran model lain. Untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

problem solving berpengaruh terhadap penguasaan konsep pada semua tingkat 

(kelompok tinggi, sedang, dan rendah) peserta didik, maka diperlukan 

pengelompokkan peserta didik dalam kelompok tinggi, kelompok sedang dan 

kelompok rendah, sehingga dapat diketahui apakah model pembelajaran problem 

solving dapat diterapkan pada semua kelompok peserta didik. 

Untuk memperoleh informasi apakah model problem solving dapat 

terlaksana dengan baik, salah satunya dengan memilih materi yang sesuai kriteria 

model problem solving yaitu melibatkan peserta didik secara aktif sehingga 

menguasai konsep dengan baik. Kompetensi dasar dalam standar isi materi faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi menuntut kemampuan untuk memprediksi 

suatu fenomena, sehingga materi tersebut melibatkan peran peserta didik belajar 

secara aktif dalam menemukan konsep. Namun kenyataannya dari hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari beberapa sekolah, materi di sekolah 

tersebut diberikan dengan model pembelajaran konvensional melalui ceramah. 

Peserta didik tidak secara aktif mengikuti pembelajaran, dan harus ditekankan 

belajar melalui hafalan. Menurut Piaget, dalam proses pembelajaran pengetahuan 

tidak boleh diberikan secara pasif oleh seseorang melainkan melalui tindakan 

(Winataputra, 1992). Dengan demikian, materi tersebut lebih sesuai menggunakan 

model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam menemukan 

konsep selama kegiatan pembelajaran, model tersebut adalah model pembelajaran 

problem solving.  

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu diperlukannya pembelajaran yang efektif, agar peserta didik 

dapat memperoleh penguasaan konsep dengan baik. Sesuai dengan tuntutan 

kurikulum 2013 pembelajaran yang efektif dapat dicapai jika pembelajaran 

bersifat student-centered. Materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

berdasarkan kompetensi dasar menuntut kemampuan untuk memprediksi suatu 
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fenomena. Dengan demikian, materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

memerlukan pembelajaran yang melibatkan aktivitas peserta didik (student-

centered). Salah satu model pembelajaran yang potensial untuk hal tersebut 

adalah problem solving. Untuk lebih memfokuskan arah penelitian, maka 

penelitian ini dibatasi pada tipe problem solving yang digunakan yaitu model 

Mothes. 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah umum yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penguasaan konsep peserta didik pada 

pembelajaran faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan model 

problem solving tipe Mothes?”. Secara lebih jelas permasalahan dapat diuraikan 

menjadi beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran materi faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi menggunakan model problem solving tipe Mothes 

pada peserta didik kelas eksperimen? 

2. Apakah penguasaan konsep peserta didik pada kelas eksperimen melalui 

model pembelajaran problem solving tipe Mothes lebih baik dibandingkan 

kelas kontrol yang tidak menggunakan model pembelajaran problem solving 

tipe Mothes?  

3. Bagaimana penguasaan konsep peserta didik kelas eksperimen untuk 

kelompok tinggi, sedang dan rendah menggunakan model pembelajaran 

problem solving tipe Mothes pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi 

laju reaksi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai: 

1. Keterlaksanaan pembelajaran materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi menggunakan model problem solving tipe Mothes pada peserta didik 

kelas eksperimen. 
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2. Penguasaan konsep peserta didik pada kelas eksperimen melalui model 

pembelajaran problem solving tipe Mothes dan kelas kontrol yang tidak 

menggunakan model pembelajaran problem solving tipe Mothes. 

3. Penguasaan konsep peserta didik pada kelas eksperimen untuk kelompok 

tinggi, sedang dan rendah melalui model pembelajaran problem solving tipe 

Mothes pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan bisa diambil dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif model pembelajaran 

yang dapat digunakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

2. Bagi Peserta Didik 

Melalui pembelajaran dengan model problem solving tipe Mothes, 

diharapkan dapat: 

a. Meningkatkan penguasaan konsep peserta didik dalam memahami 

konsep–konsep materi kimia. 

b. Meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran 

di kelas. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Dari penelitian ini diharapkan : 

a. Dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan terkait pengaruh model 

pembelajaran problem solving tipe Mothes. 

b. Dapat menambah informasi mengenai hasil pengaruh model problem 

solving tipe Mothes terhadap penguasaan konsep peserta didik pada materi 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memahami alur berfikir dalam penulisan skripsi ini, bagian ini berisi 

tentang rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab dalam 

skripsi, mulai dari bab pertama hingga bab terakhir.  
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Pada bab pertama berisi uraian tentang pendahuluan. Pendahuluan berisi 

latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta struktur organisasi skripsi. Latar belakang berisi tentang 

rasionalisasi untuk melakukan penelitian. Identifikasi masalah berisi uraian 

pengenalan masalah. Rumusan masalah berisi tentang variabel-variabel yang akan 

diteliti. Tujuan penelitian menyajikan hasil yang ingin dicapai serta hasil 

penelitian dapat memberikan manfaat baik bagi peserta didik, guru dan peneliti 

pihak-pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. 

Pada bab ke dua berisi tentang uraian kajian pustaka, kerangka penelitian 

dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka berisi tentang uraian teori-teori 

penguasaan konsep, model problem solving, model pembelajaran problem solving 

tipe Mothes, deskripsi materi pembelajaran faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi dan penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka penelitian berisi  tahapan 

yang harus ditempuh dalam merumuskan penelitian. Hipotesis penelitian berisi 

tentang jawaban sementara yang dirumuskan dalam penelitian. 

Pada bab ke tiga berisi tentang uraian metodologi penelitian. Metodologi 

penelitian berisi tentang uraian lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, 

metode penelitian, definisi penelitian, instrumen penelitian, proses pengembangan 

instrumen, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Pada bab keempat berisi 

tentang hasil penelitian dan dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan 

mendiskusikan temuan dengan dasar teoritis yang telah dibahas pada bab kajian 

pustaka. Pada bab ke lima berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

merupakan jawaban dari rumusan masalah dan diuraikan secara padat. Saran 

ditunjukkan kepada para pengguna hasil penelitian, kepada para peneliti 

berikutnya serta untuk melakukan penelitian selanjutnya.  

 


