
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain selain me-

nigkatkan mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan kualitas mutu pendidikan me-

nentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Tujuan pendidikan nasional

yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengem-

bangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang ber-

martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.  Oleh sebab itu, untuk

mencapai tujuan pendidikan tersebut maka dibutuhkan seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yaitu kurikulum.

Kurikulum yang digunakan di Indonesia saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satu-

an Pendidikan atau sering kita sebut sebagai KTSP.  Menurut BSNP (2006) kuri-

kulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disu-

sun dan dilaksanakan dimasing-masing satuan pendidikan.  Kurikulum dikem-

bangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral yang

berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan
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kompetensinya sementara guru berperan sebagai fasilitator yang memiliki tugas

untuk mendorong, membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi siswa.

Proses pembelajaran di kelas merupakan kegiatan yang sangat penting untuk men-

capai tujuan pendidikan karena proses pembelajaran merupakan kegiatan paling

pokok dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah.  Dalam hal ini seorang

guru dituntut untuk inovatif dalam mengembangkan potensi siswa secara maksi-

mal lewat penyajian mata pelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dan mem-

bantu pemahaman siswa dengan menghubungkan materi yang diajarkan dengan

kehidupan sehari-hari khususnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam

yang berkaitan dengan fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip dan proses pe-

nemuan.

Secara umum ilmu pengetahuan alam atau IPA meliputi beberapa mata pelajaran

diantaranya mata pelajaran kimia.  Menurut BSNP (2006) Kimia adalah ilmu yang

mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam

yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat perubahan. Terdapat tiga hal

yang berkaitan dengan kimia yang tidak dapat dipisahkan yaitu kimia sebagai

produk (pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori),

kimia sebagai proses (metode ilmiah yaitu proses berpikir untuk memecahkan ma-

salah secara sistematis, empiris dan terkontrol) dan kimia sebagai sikap (sikap il-

miah berupa rasa ingin tahu, berpikir terbuka, berpikir kritis, jujur, sikap peka ter-

hadap lingkungan). Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran kimia menekankan

pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pe-

ngembangan kemampuan proses sehingga siswa dapat menemukan fakta, mem-
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bangun konsep, sikap ilmiah dan ilmu yang diperoleh dapat diterapakan dalam

kehidupan sehari-hari.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran kimia di SMA Negeri 14

Bandar Lampung pada proses pembelajaran yang diberikan menggunakan metode

ceramah yaitu suatu kegiatan pembelajaran lebih berpusat pada guru, dan pembe-

lajaran dengan praktikum hanya dilakukan dengan kegiatan demonstrasi. Hal ini

menyebabkan pengalaman belajar secara langsung tidak dimiliki siswa serta ke-

mampuan berpikir siswa hanya sebatas menghafal. Sedangkan, pembelajaran

kimia di SMA dan MA memiliki tujuan dan fungsi tertentu, diantaranya untuk

memupuk sikap ilmiah yang mencakup sikap kritis terhadap pernyataan ilmiah,

yaitu tidak mudah percaya tanpa adanya dukungan hasil observasi, memahami

konsep–konsep kimia dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam ke-

hidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk memecah-

kan masa-lah tersebut, salah satunya dengan cara memperbaiki proses pembelajar-

an yaitu dengan menerapkan model pembelajaran.  Model pembelajaran yang

sesuai untuk memupuk sikap ilmiah dan mengembangkan kemampuan berfikir

siswa dalam memahami konsep-konsep pada mata pelajaran kimia adalah model

pembelajaran Problem solving.

Menurut Suryani (2012) terdapat lima langkah dalam model Problem solving.

Langkah pertama adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan.  Masalah ini harus

tumbuh dari siswa sesuai dengan taraf kemampuannya.  Langkah kedua mencari

data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Langkah ketiga menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut.  Langkah
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keempat menguji kebenaran jawaban sementara tersebut.  Langkah kelima mena-

rik kesimpulan. Langkah-langkah pembelajaran  pada model Problem solving ter-

sebut dapat melatih kebiasaan berpikir siswa saat pembelajaran berlangsung. Ke-

biasaan berpikir yang dimaksud adalah kecakapan menggali dan merumuskan in-

formasi, mengolah, mengambil keputusan serta memecahkan masalah sehingga

keterampilan berpikir kritis siswa akan terlatih.

Menurut Sembel dalam Suyanti (2010) berpikir kritis merupakan sebuah proses.

Proses berpikir ini bermuara pada tujuan akhir yang membuat kesimpulan ataupun

keputusan yang masuk akal tentang apa yang harus kita percayai dan tindakan apa

yang akan kita lakukan. Berpikir kritis bukanlah dilakukan untuk mencari jawab-

an semata, tetapi yang terlebih utama adalah mempertanyakan jawaban, fakta,

atau informasi yang ada. Menurut Robert Ennis dalam Fisher (2008) berpikir

kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk memu-

tuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan.

Berdasarkan beberapa definisi berpikir kritis yang dikemukakan di atas, peneliti

menggunakan definisi berpikir kritis menurut Ennis sebagai dasar penelitian ini.

Menurut Ennis (1989) terdapat 12 indikator keterampilan berpikir kritis (KBKr)

yang dikelompokkan dalam lima kelompok kemampuan berpikir. Kelima kelom-

pok keterampilan tersebut adalah: memberikan penjelasan sederhana, membangun

keterampilan dasar, menyimpulkan, membuat penjelasan lebih lanjut, serta strate-

gi dan taktik. Keterampilan berfikir kritis menyimpulkan dengan sub keterampil-

an yaitu kemampuan menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi adalah

kemampuan berfikir kritis yang dipilih peneliti untuk pembelajaran pada materi
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garam hidrolisis dengan indikator pernyataan sebab akibat, melaporkan definisi

dan mengemukakan kesimpulan berdasarkan fakta.

Materi pada mata pelajaran kimia yang dapat diterapkan model pembelajaran

Problem solving yaitu garam hidrolisis yang merupakan salah satu materi kimia di

kelas XI IPA yang didalamnya terdapat konsep-konsep yang harus dipahami oleh

siswa, antara lain konsep asam, basa, garam, reaksi penggaraman, pH larutan, dan

konsep hidrolisis. Salah satu aktivitas belajar yang dapat dilakukan untuk mema-

hami konsep-konsep tersebut yaitu dengan percobaan (praktikum). Pada pembe-

lajaran ini siswa diajak untuk mengamati fenomena garam yang mengalami hidro-

lisis pada kehidupan sehari-hari dan melakukan suatu percobaan agar siswa dapat

menganalisis lalu membuat kesimpulan sendiri sehingga akan diperoleh konsep-

konsep yang tidak bersifat hafalan.  Dengan demikian siswa akan terpacu untuk

berfikir kritis dan mendapat pengalaman langsung pada pembelajaran ini. Hal ini

diperkuat dengan penelitian yang dikaji oleh Saputra (2012) yang menyimpulkan

bahwa pembelajaran dengan model problem solving pada materi kesetimbangan

kimia lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Peneliti-

an yang dikaji oleh Yusnita (2014) juga menyimpulkan bahwa metode problem

solving pada materi asam-basa efektif dalam meningkatkan keterampilan berfikir

luwes.

Berdasarkan uraian diatas, dalam upaya meningkatkan kemampuan berfikir kritis

siswa pada materi pokok garam hidrolisis, maka dilakukan penelitian yang ber-

judul “ Efektivitas Model Pembelajaran Problem Solving dalam Meningkat-
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kan Kemampuan Menginduksi dan Mempertimbangkan Hasil Induksi pada

Materi Garam Hidrolisis”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimana efektivitas model pembelajaran problem solving dalam meningkatkan

kemampuan menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi pada materi

garam hidrolisis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran problem solving

dalam meningkatkan kemampuan menginduksi dan mempertimbangkan hasil in-

duksi.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi siswa

Dengan diterapkannya pembelajaran menggunakan model Problem solving

dalam meningkatkan kemampuan menginduksi dan mempertimbangkan hasil

induksi akan memberikan pengalaman belajar bagi siswa untuk menemukan

konsep-konsep kimia.
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2. Bagi guru

Pembelajaran menggunakan model problem solving dapat menjadi salah satu

alternatif guru dalam memilih pembelajaran yang efektif, inovatif dan kreatif.

3. Bagi Sekolah

Penerapan model problem solving dalam pembelajaran merupakan alternatif

dalam meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Menurut Mergendoller (2006) suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila

adanya perbedaan yang signifikan secara statistik terhadap hasil belajar siswa

di kelas eksperimen dan kelas kontrol yang ditunjukkan dengan peningkatan

nilai pretes-postes siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan pening-

katan nilai pretes-postes siswa di kelas kontrol.

2. Menurut Meltzer peningkatan nilai pretes-postes siswa dihitung dengan

rumus gain ternormalisasi (n-Gain) (Rismalinda, 2014).

3. Model Problem Solving yang digunakan pada penelitian ini adalah model

Problem Solving menurut Suryani (2012) dengan langkah-langkah sebagai

berikut: (a) ada masalah yang diberikan, (b) mencari data atau keterangan

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, (c) menetapkan jawaban

sementara dari masalah tersebut, (d) menguji kebenaran jawaban sementara

tersebut, dan (e) menarik kesimpulan.

4. Pada kemampuan berfikir kritis menurut Ennis (1985) terdapat kelompok me-

nyimpulkan dengan sub kemampuan menginduksi dan mempertimbangkan
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hasil induksi dengan sub indikator yang akan diteliti yaitu (1) pernyataan

sebab akibat (2) melaporkan definisi dan (3) mengemukakan kesimpulan ber-

dasarkan fakta.

5. Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah garam hidrolisis dengan sub

materi penentuan sifat garam, jenis-jenis garam yang mengalami hidrolisis

dan penentuan  pH garam yang mengalami hidrolisis.


