
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang di-

miliki. Sumber daya manusia yang berkualitas diperoleh melalui proses pendidi-

kan. Tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mewujudkan peserta didik

yang dapat mengembangkan potensi dirinya melalui suasana belajar dan proses

pembelajaran yang direncanakan. Peran pendidik dalam pengembangan potensi

diri peserta didik sangatlah penting, sebab lemahnya kemampuan guru dalam pe-

ngendalian kelas dan tidak sesuainya model pembelajaran yang digunakan dapat

membuat suasana belajar dan proses pembelajaran menjadi tidak efektif sehingga

peserta didik kurang tertarik mengikuti pembelajaran dan tidak dapat mengem-

bangkan potensi yang dimilikinya.

Pendidikan berhubungan erat dengan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat

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

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk men-

capai tujuan pendidikan tertentu (Tim Penyusun, 2006). Kurikulum Tingkat Satu-

an Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum yang digunakan sebagian besar se-

kolah di Bandar Lampung sejak 2006 hingga sekarang. Menurut Sanjaya (2009)
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KTSP sebagai kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi mendo-

rong proses pendidikan tidak hanya terfokus pada pengembangan intelektual saja,

tetapi juga dalam pembentukan sikap dan keterampilan yang secara seimbang

dapat direfleksikan di kehidupan nyata. Hal tersebut dapat terwujud apabila dalam

proses pembelajaran dilatihkan keterampilan berpikir kritis agar siswa lebih men-

dalami ilmu pengetahuan dan lebih peka dengan sekitar, sehingga dapat mengam-

bil keputusan untuk memecahkan masalah di kehidupannya. KTSP juga memiliki

prinsip bahwa siswa memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensi-

nya sementara guru hanya sebagai fasilitator yang memiliki tugas untuk mendo-

rong, membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi siswa.

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, pene-

rapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang

melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap il-

miah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan sebagainya (Trianto, 2014). Ilmu

kimia termasuk dalam ilmu IPA yang berhubungan erat dengan kehidupan sehari-

hari. Ada tiga hal yang berkaitan dengan kimia yaitu kimia sebagai produk (pe-

ngetahuan kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori), kimia se-

bagai proses (metode ilmiah yaitu proses berpikir untuk memecahkan masalah se-

cara sistematis, empiris dan terkontrol) dan kimia sebagai sikap (sikap ilmiah be-

rupa rasa ingin tahu, berpikir terbuka, berpikir kritis, jujur, sikap peka terhadap

lingkungan). Berdasarkan pencapaian kompetensi dalam KTSP yang harus me-

nyeimbangkan kognitif, afektif dan psikomotor siswa untuk merefleksikan penge-

tahuan yang telah diperoleh ke kehidupan nyata, maka dalam membelajarkan
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kimia harus menekankan pada pemberian pengalaman langsung seperti menemu-

kan fakta, membangun konsep dan sikap ilmiah siswa.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran kimia di SMAN 14 Bandar

Lampung belum menekankan pada pemberian pengalaman langsung kepada pe-

serta didik.  Proses pembelajaran masih berpusat pada guru dengan metode cera-

mah, tanya jawab dan pemberian tugas kepada peserta didik.  Pada materi-materi

tertentu seperti garam hidrolisis dilakukan kegiatan praktikum namun hanya deng-

an demonstrasi sehingga aspek psikomotornya tidak dirasakan oleh semua peserta

didik. Hal tersebut yang menyebabkan siswa belum mampu untuk menemukan

fakta dan membangun konsep sendiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan perubahan proses pembela-

jaran kimia agar sesuai dengan pencapaian yang diinginkan KTSP. Perubahan ter-

sebut salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran yang dapat melatih-

kan keterampilan berpikir kritis sehingga siswa dapat merefleksikan pengetahuan

yang dimiliki untuk memecahkan masalah di kehidupannya. Salah satu model

yang dapat diterapkan yaitu model problem solving.

Model problem solving merupakan model pembelajaran berbasis masalah dimana

peserta didik dituntut untuk menemukan sendiri pemecahan masalahnya. Model

problem solving dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk ber-

eksplorasi mengumpulkan dan menganalisis data secara lengkap untuk memecah-

kan masalah yang dihadapi sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif.

Menurut Suryani (2012) langkah-langkah model problem solving antara lain ada

masalah yang jelas untuk dipecahkan, mencari data untuk memecahkan masalah
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tersebut, menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut, menguji kebenar-

an jawaban sementara tersebut dan menarik kesimpulan. Berdasarkan langkah-

langkah pembelajaran tersebut maka kemampuan siswa untuk berpikir kritis, ana-

lisis, sistematis dan logis dalam memecahan masalah secara ilmiah akan sering di-

latihkan.

Menurut Ennis dalam Fisher (2008) berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk

akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau

dilakukan. Menurut Ennis terdapat 12 indikator keterampilan berpikir kritis, salah

satunya kemampuan memutuskan sumber yang dapat dipercaya. Kemampuan ini

dapat dilatihkan kepada siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan

model problem solving. Langkah-langkah model problem solving yang digunakan

untuk melatihkan kemampuan memutuskan sumber yang dapat dipercaya adalah

pada tahap 2 mencari data untuk memecahkan masalah dan tahap 4 menguji kebe-

naran jawaban sementara. Pada tahap 2, siswa diberi kesempatan mencari infor-

masi dari banyak sumber, lalu dilatih mempertimbangkan beberapa sumber yang

diperoleh kemudian memutuskan sumber mana yang dapat dipercayai. Kemudian

pada tahap 4, siswa menganalisis informasi yang diperoleh pada tahap 2 sehingga

dapat memutuskan kebenaran hipotesisnya dan mengetahui kualitas keakuratan

sumber informasi yang diperoleh sebelumnya.

Beberapa peneliti telah mengkaji tentang penerapan model pembelajaran problem

solving dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Kurniawati (2011)

menyatakan bahwa model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan ke-

terampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep sistem koloid. Saputra (2012)
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juga menyatakan bahwa pembelajaran dengan model problem solving lebih efektif

untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dari pada dengan pembela-

jaran konvensional pada materi kesetimbangan kimia.

Materi pelajaran kimia di SMA/MA yang dapat dipelajari dengan model problem

solving dan belum pernah diterapkan oleh guru bidang studi kimia di SMAN 14

Bandar Lampung yaitu pada materi garam hidrolisis. Materi ini dipelajari siswa

kelas XI pada semester genap dengan kompetensi dasar (KD) menentukan jenis

garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH larutan garam tersebut. Penca-

paian KD tersebut memerlukan keterampilan berpikir kritis siswa khususnya ke-

mampuan memutuskan sumber yang dapat dipercaya sebab dengan sering dilatih-

kannya kemampuan ini akan membuat siswa terbiasa mempertimbangan informa-

si yang diperoleh sehingga dapat menentukan jenis garam yang mengalami hidro-

lisis dengan tepat serta dapat mengemukakan alasannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilakukan penelitian dengan judul :

Efektivitas Model Problem Solving dalam Meningkatkan Kemampuan

Memutuskan Sumber yang Dapat Dipercaya pada Materi Garam Hidrolisis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana efektivitas model problem solving dalam meningkatkan kemampuan

memutuskan sumber yang dapat dipercaya pada materi garam hidrolisis?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas model problem solving dalam me-

ningkatkan kemampuan memutuskan sumber yang dapat dipercaya pada materi

garam hidrolisis.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, yaitu :

1. Bagi siswa

Model problem solving diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa

memutuskan sumber yang dapat dipercaya pada materi garam hidrolisis.

2. Bagi Guru

Model problem solving dapat menjadi alternatif model pembelajaran untuk

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam hal memutuskan

sumber yang dapat dipercaya.

3. Bagi Sekolah

Penerapan model problem solving menjadi salah satu alternatif untuk me-

ningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari penafsiran berbeda-beda terhadap istilah yang digunakan,

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
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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 dalam Rismalinda (2014) peningkatan nilai pretes-postes

siswa dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (n-Gain).

3. Model problem solving yang digunakan adalah menurut Suryani (2012) yang

memiliki langkah-langkah antara lain ada masalah yang jelas untuk dipecah-

kan, mencari data untuk memecahkan masalah tersebut, menetapkan jawaban

sementara dari masalah tersebut, menguji kebenaran jawaban sementara ter-

sebut dan menarik kesimpulan.

4. Keterampilan berpikir kritis yang akan diteliti adalah keterampilan berpikir

kritis menurut Ennis (1989) yaitu membangun keterampilan dasar dengan

indikator memutuskan sumber yang dapat dipercaya yang berfokus pada sub

indikator keahlian, mengetahui resiko dan kemampuan memberikan alasan.

5. Materi pembelajaran yang diberikan adalah garam hidrolisis dengan materi

pokok sifat larutan garam, proses garam mengalami hidrolisis dan menghi-

tung pH garam yang mengalami hidrolisis.


