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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran untuk membantu pembelajaran hingga 

tujuan pembelajaran tercapai (Sesmiarni 2014). Model pembelajaran 

mempunyai fungsi sebagai perencanaan pembelajaran dan juga sebagai 

perencanaan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai isi bahan pelajaran serta cara yag digunakan sebagai 

pedoman untuk melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Kurikulum juga 

menjadi suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk pada sejumlah mata 

pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran salah 

satunya adalah pembelajaran kimia. Dalam pembelajaran kimia implikasinya 

bahwa seorang guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran harus 

merencanakan, merancang, dan mengorganisasikan suatu rencana 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, isi, dan materi pembelajaran kimia 

yang akan diajarkan pada proses pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan 

kurikulum pada materi kimia.  

Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur, susunan, 

sifat, komposisi, perubahan suatu materi, serta energi yang menyertai 

perubahannya. Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempunyai peran penting 

dalam membantu siswa memahami segala fenomena-fenomena kimia yang 
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terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Namun ilmu kimia masih dianggap 

sebagai materi yang sulit dipahami oleh siswa (Sanjiwani, 2018). 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 7 Halmahera 

Barat hasil belajar siswa pada materi kimia belum menunjukan prestasi yang 

memuaskan dan tidak mencapai kriteria ketuntasan maksimal, KKM SMA 

Negeri 7 Halmahera Barat pada materi kimia yaitu yaitu 70. Sebagian besar 

siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari dan memahami materi kimia, 

salah satunya yaitu materi larutan penyangga. Materi larutan penyangga 

memerlukan penalaran untuk menghubungkan teori, konsep dan fakta serta 

aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nurhujaima R (2016) Materi 

larutan penyangga mempunyai karakteristik materi bersifat konseptual, 

sehingga untuk memahami materi ini siswa harus memahami konsep dengan 

baik dan mengetahui jalinan antara konsep serta mampu menerapkan konsep 

tersebut dalam memecahkan soal perhitungan.  Guru juga menyatakan bahawa 

permasalahan lainnya disebabkan karena pembelajaran yang dilakukan pada 

umumnya masih dilakukan secara konvesional yang hanya berpusat pada 

guru. Hal ini mengakibatkan siswa kurang terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran yang cenderung menjadikan siswa cepat bosan dan malas dalam 

belajar, ketika guru memberikan kesempatan bertanya tidak ada siswa yang 

bertanya, siswa mengantuk, bahkan ada yang sibuk berbicara dengan teman 

sebangkunya ketika guru sedang menjelaskan materi didepan. Kurang 

kondusif atau kurang efektif situasi pembelajaran inilah yang berakibat pada 

rendahnya daya serap siswa pada materi kimia sehingga mengakibatkan 

rendahnya hasil belajar siswa.  
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Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

dengan merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran kimia sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran. Jenis-jenis model 

pembelajaran yaitu pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontektual, 

pembelajaran TGT (Teams Games Tournament), dan pembelajaran berbasis 

masalah (Fathurrohman, 2006). Namun untuk mengatasi permasalah yang 

terjadi dalam pembelajaran kimia yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah (problem solving). Model pembelajaran 

problem solving adalah model pembelajaran yang mempunyai karakteristik 

dalam pelaksanaan pembelajaran menuntut siswa untuk merumuskan masalah, 

merancang solusi, menjalankan solusi dan siswa juga yang memberikan 

kesimpulan terhadapat materi yang dipelajari (Ernida R, 2017). Adanya 

permasalahan yang diberikan akan meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami isi pelajaran, serta akan 

memberikan tantangan berpikir kepada siswa untuk mengatasi masalah yang 

dihadapinya. 

Penerapan model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya yang dilakukan 

oleh (Wijayanti, S.N, 2015), dengan judul penerapan pembelajaran problem 

solving untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar pada materi pokok 

larutan penyangga siswa kelas XI MIA 3 semester genap SMA Batik 2 

Surakarta tahun pelajaran 2014/2015 dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa sebesar 76 %. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyanto F  
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2012) dengan judul penerapan model pembelajaran problem solving pada 

materi larutan penyangga dan hidrolisis, diketahui bahawa model 

pembelajaran problem solving bermedia virtual lab pada materi pokok larutan 

penyangga dan hidrolisis dapat meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 79,5.  

Berdasarkan beberapa uraian masalah diatas, maka peneliti mengambil 

kesimpulan dengan melakukan penelitian dengan judul Penerapan Model 

Pembelajaran Pemecahan Masalah (Problem Solving) Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 7 Halmahera Barat Pada Materi 

Larutan Penyangga. 

B. Identifikasi  Masalah 

Permasalah penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Rendahnya hasil belajar kimia pada materi larutan penyangga 

2. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru 

3. Kurangnya perhatian dan keinginan siswa dalam belajar 

4. Siswa menganggap pembelajaran kimia itu sulit 

5. Pembelajaran masih berpusat pada guru 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya melihat penerapan model pembelajaran pemecahan 

masalah (problem solving) untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

XI SMA Negeri 7 Halmahera Barat pada materi larutan penyangga 

2. Soal yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dalam bentuk 

essay. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran pemecahan masalah (problem 

solving) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 7 

Halmahera Barat pada materi larutan penyangga. 

2. Berapa besar hasil penerapan model pembelajaran pemecahan masalah 

(problem solving) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI SMA 

Negeri 7 Halmahera Barat pada materi larutan penyangga. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran pemecahan masalah 

(problem solving) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI SMA 

Negeri 7 Halmahera Barat pada materi larutan penyangga. 

2. Untuk mengetahui besar hasil penerapan model pembelajaran pemecahan 

masalah (problem solving) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

XI SMA Negeri 7 Halmahera Barat pada materi larutan penyangga. 

F. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

pembaca, terutama peneliti dalam mengimpelmentasikan model 

pembelajaran pemecahan masalah (problem solving) dalam proses belajar 

mengajar disekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara 

menigkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan model 

pembelajaran pemecahan masalah (problem solving). 

b. Bagi Pendidik dan Calon Pendidik 

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang 

cara meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

yang diberikan melalui proses pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

Siswa sebagai subjek penelitian, diharapkan dapat memperoleh 

pengalaman langsung mengenai pembelajaran secara aktif, kreaktif 

dan menyenangkan yang mengedepankan siswa. 

d. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program 

pembelajaran serta menentukan metode dan media pembelajaran yang 

tepat untuk mengembangkan kemampuan siswa. 

 


