
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber

daya manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 men-

jelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengem-

bangkan potensi dirinya. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manu-

sia dan mengembangkan potensi peserta didik, pembaruan sistem pendidikan di

Indonesia terus dilakukan, misalnya dengan pembaruan kurikulum.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan ke-

giatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional di Indonesia

yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan sejak tahun

2006. Kegiatan pembelajaran dalam KTSP dirancang untuk memberikan penga-

laman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar

siswa, siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka

pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar tersebut dapat terwujud melalui

penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada siswa
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(Tim Penyusun, 2006). Dalam rangka mengembangkan potensi siswa sesuai

dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 serta

berdasarkan hal yang telah dijelaskan dalam KTSP, maka kegiatan pembelajaran

di sekolah seharusnya berpusat pada siswa.

Salah satu mata pelajaran yang diperoleh siswa di sekolah adalah kimia.  Tim

Penyusun (2006) menjelaskan bahwa kimia adalah ilmu yang mencari jawaban

atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan

dengan komposisi, struktur dan sifat perubahan, dinamika, dan energetika zat.

Mata pelajaran kimia di SMA/MA mempelajari segala sesuatu tentang zat yang

meliputi komposisi, struktur dan sifat perubahan, dinamika, dan energetika zat

yang melibatkan  keterampilan dan penalaran. Berdasarkan pemaparan tersebut

dapat diperoleh informasi bahwa memahami ilmu kimia memerlukan suatu pem-

belajaran menuntut siswa untuk aktif dan terampil berpikir.

Hasil observasi dan wawancara dengan guru bidang studi kimia di SMA Negeri

10 Bandar Lampung diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran kimia masih

didominasi oleh guru.  Proses pembelajaran kimia masih berpedoman pada buku

teks dengan memberi materi melalui ceramah, latihan soal, dan pemberian tugas.

Sedangkan siswa hanya memperhatikan dan mendengarkan penjelasan yang di-

berikan oleh guru serta mencatat bila ada yang perlu dicatat.  Jika pembelajaran di

kelas masih didominasi oleh guru, secara otomatis siswa tidak dilibatkan dalam

proses penemuan konsep sehingga keterampilan berpikir siswa pun tidak dikem-

bangkan. Akibatnya, nilai siswa rendah dan aktivitas saat pembelajaran tergolong

pasif.
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Menindaklanjuti hal tersebut diperlukan perubahan terhadap proses pembelajaran,

yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih

aktif dan terampil berpikir. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan

adalah model problem solving. Hasil studi pustaka penelitian terdahulu menun-

jukkan bahwa model problem solving dapat meningkatkan keterampilan berpikir

kritis siswa. Hasil penelitian tersebut antara lain penelitian Saputra (2012) yang

menyatakan bahwa rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pokok

kesetimbangan kimia yang diberi pembelajaran menggunakan model problem

solving lebih tinggi dibandingkan dengan yang diberi pembelajaran konvensional.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Faradilla (2013) yang menemukan bahwa

model pembelajaran problem solving dapat melatihkan kemampuan menjawab

pertanyaan apa alasan utama Anda dan menjawab pertanyaan mengapa serta dapat

membuat siswa aktif selama pembelajaran.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model problem solving dapat di-

gunakan untuk melatih siswa aktif dalam pembelajaran dan terampil berpikir.

Suryani (2012) menjelaskan bahwa model problem solving memiliki lima tahap,

yaitu ada masalah yang jelas untuk dipecahkan, mencari data atau keterangan

untuk memecahkan masalah, menetapkan jawaban sementara, menguji kebenaran

jawaban sementara, dan menarik kesimpulan. Menurut Sumiati (2008), pemecah-

an masalah atau problem solving merupakan suatu proses untuk menemukan suatu

masalah yang dihadapi. Setiap kali suatu masalah dapat dipecahkan berarti mem-

pelajari sesuatu yang baru dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang

baru. Salah satu keterampilan berpikir siswa yang dapat dilatihkan dengan dite-

rapkannya model problem solving adalah keterampilan berpikir kritis. Proses
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pemecahan masalah membutuhkan suatu keterampilan berpikir yang tinggi, oleh

karena itu dengan diterapkannya model problem solving diharapkan dapat melatih

siswa untuk berpikir kritis sehingga siswa dapat mengembangkan potensi dirinya.

Berpikir kritis adalah salah satu proses berpikir tingkat tinggi yang perlu dikem-

bangkan dalam rangka memecahkan masalah, merumuskan hipotesis, mengum-

pulkan berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan. Ennis (1985) dalam

Costa (1985) mendefinisikan bahwa berpikir kritis memiliki dua bagian, yaitu dis-

posisi dan kemampuan. Salah satu  kemampuan berpikir kritis menurut Ennis

adalah memberikan penjelasan sederhana dengan sub kemampuan bertanya dan

menjawab pertanyaan. Indikator sub kemampuan ini antara lain bertanya dan

menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana mengaplikasikan ke kasus ini dan apa

yang menjadi contoh. Adapun indikator bertanya mengapa dapat dicapai pada

saat pemberian masalah, yaitu pada tahap pertama. Indikator menjawab pertanya-

an apa yang menjadi contoh dapat dicapai pada saat siswa mencari informasi

untuk memecahkan masalah yang terdapat pada tahap kedua, kemudian indikator

kemampuan bagaimana mengaplikasikan ke kasus ini dapat dicapai melalui tahap

pembuktian hipotesis, yaitu pada tahap keempat. Adapun indikator menjawab

pertanyaan mengapa dapat dicapai pada tahap menyimpulkan, yaitu pada tahap

kelima.

Salah satu materi pada pembelajaran kimia di sekolah yang dapat diterapkan

model problem solving adalah garam hidrolisis. Garam hidrolisis adalah salah

satu materi kimia dalam KTSP yang terdapat dalam SK 4 KD 4.5 kelas XI IPA

semester genap. Materi tersebut memiliki konsep-konsep yang berhubungan
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dengan materi sebelumnya maupun konsep-konsep dalam materi garam hidrolisis

yang saling berkaitan satu sama lain secara sistematis dan perhitungan matematik

dalam penyelesaian soal. Oleh karena itu untuk dapat memahami materi garam

hidrolisis disertai dengan proses penemuan konsepnya, diperlukan suatu keteram-

pilan berpikir tingkat tinggi seperti keterampilan berpikir kritis khususnya ke-

mampuan bertanya dan menjawab pertanyaan siswa. Pembelajaran yang dapat

mendukung proses pengembangan keterampilan berpikir siswa tersebut adalah

diterapkannya suatu model pembelajaran yang efektif, seperti model problem

solving.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa

terutama kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan pada materi garam

hidrolisis, maka dilakukanlah penelitian yang berjudul “efektivitas model

problem solving dalam meningkatkan kemampuan bertanya dan menjawab

pertanyaan pada materi garam hidrolisis”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimanakah model problem solving efektif dalam meningkatkan kemampuan

bertanya dan menjawab pertanyaan siswa pada materi garam hidrolisis?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan

untuk mendeskripiskan efektivitas model problem solving dalam meningkatkan
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kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan siswa pada materi garam hidro-

lisis

.

D. Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Siswa

Problem solving adalah salah satu pembelajaran yang menuntut siswa untuk

aktif untuk menemukan masalah, mencari informasi, merumuskan hipotesis,

memecahkan masalah dan menyimpulkan sehingga dapat meningkatkan

kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan siswa.

b. Bagi Guru

Problem solving adalah salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat

digunakan bagi guru untuk menciptakan suasana kelas yang aktif.

c. Bagi Sekolah

Problem solving adalah salah satu model pembelajaran yang inovatif, aktif

dan produktif sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap istilah yang diguna-

kan, maka perlu dikembangkan beberapa istilah sebagai berikut:

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
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peningkatan nilai pretes-postes siswa kelas eksperimen lebih tinggi

dibandingkan peningkatan 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. Bertanya dan menjawab pertanyaan adalah salah satu sub keterampilan dari

keterampilan memberikan penjelasan sederhana yang merupakan salah satu

keterampilan berpikir kritis menurut Ennis (1985) dengan indikator kete-

rampilan berfokus pada keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan

mengapa, apa yang menjadi contoh serta bagaimana mengaplikasikan ke

kasus ini.

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

sub materi sifat-sifat garam yang mengalami hidrolisis, penyebab garam

mengalami hidrolisis total dan sebagian serta penentuan pH garam yang

mengalami hidrolisis.


