
II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Pembelajaran

Menurut Sunyono (2013) model pembelajaran dikatakan efektif bila siswa dilibat-

kan secara aktif dalam mengorganisasi dan menemukan hubungan dan informasi-

informasi yang diberikan, dan tidak hanya secara pasif menerima pengetahuan

dari guru. Menurut Usman (2006) ada beberapa hal yang menentukan keberhasil-

an belajar siswa dalam menciptakan efektifitas belajar mengajar, yaitu :

1. Melibatkan siswa secara efektif

2. Menarik minat dan perhatian siswa

3. Membangkitkan motivasi siswa

4. Prinsip individu

5. Peragaan dan pengajaran

Menurut Mergendoller (2006) suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila ada-

nya 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 peningkatan nilai pretes-

postes siswa di kelas kontrol.
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B. Model Pembelajaran Problem Solving

Menurut Suryani (2012) problem solving (pemecahan masalah) bukan hanya se-

kedar metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam

metode pemecahan masalah dapat menggunakan metode-metode lainnya untuk

mencari data untuk dapat menarik suatu kesimpulan.

Menurut Suyanti (2010) problem solving dapat diterapkan :

1. Manakala guru menginginkan agar siswa tidak hanya sekedar dapat meng-

ingat materi pelajaran akan tetapi menguasainya secara penuh.

2. Apabila guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikir ra-

sional siswa yaitu kemampuan menganalisis situasi, menerapkan pengeta-

huan yang mereka miliki dalam situasi baru, mengenal adanya perbedaan

antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam

membuat judgment secara objektif.

3. Manakala guru menginginkan kemampuan siswa untuk memecahkan ma-

salah serta membuat tantangan intelektual siswa.

4. Jika guru ingin mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam

mengajar.

5. Jika guru ingin agar siswa memahami hubungan antara apa yang dipelajari

dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Hidayati (Saputra, 2012) proses dalam pemecahan masalah memberikan

kesempatan siswa berperan aktif dalam mempelajari, mencari, dan menemukan

sendiri informasi untuk diolah menjadi konsep, prinsip, teori, atau kesimpulan.
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Dengan kata lain, pemecahan masalah menuntut kemampuan memproses informa-

si untuk membuat keputusan tertentu.

Menurut Suryani (2012) langkah-langkah problem solving yaitu meliputi :

1. Ada masalah yang jelas untuk dipecahkan.  Masalah ini harus tumbuh dari

siswa sesuai dengan taraf kemampuannya.

2. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan

masalah tersebut.  Misalnya, dengan jalan membaca buku-buku, meneliti,

bertanya dan lain-lain.

3. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut.  Dugaan jawaban

ini tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh, pada langkah

kedua di atas.

4. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam hal ini siswa

harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa

jawaban tersebut betul-betul sesuai.

5. Menarik kesimpulan.  Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan ter-

akhir tentang jawaban dari masalah tadi.

Menurut Suryani (2012) problem solving (pemecahan masalah) memiliki kelebih-

an dan kekurangan yakni sebagai berikut:

a. Kelebihan metode pemecahan masalah:

1. Metode ini lebih dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih re-

levan dengan kehidupan siswa.

2. Proses belajar-mengajar melaui pemecahan masalah dapat membiasakan

siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Apabila
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menghadapi permasalahan di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan

kerja kelak, suatu kemampuan yang sangat bermakna bagi kehidupan ma-

nusia.

3. Metode ini merangsang pengembangan kemampuan berpikir peserta didik

secara kreatif dan menyeluruh, sebab dalam proses belajarnya siswa ba-

nyak berlatih memecahkan permasalahan dari berbagai segi dalam rangka

pemecahannya.

b. Kekurangan metode pemecahan masalah:

1. Menentukan suatu masalah sesuai dengan tingkat kesulitan berpikir siswa,

sangat memerlukan pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan guru.

Sering muncul anggapan bahwa metode pemecahan masalah hanya cocok

di SMP, SMA atau perguruan tinggi saja, padahal siswa SD sederajat juga

dapat dilakukan dengan tingkat kesulitan permasalahan yang sesuai.

2. Proses belajar-mengajar dengan menggunakan metode pemecahan masalah

sering memerlukan waktu yang cukup banyak.

3. Mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima

informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir memecahkan

permasalahan sendiri atau kelompok, kadang memerlukan berbagai sum-

ber dan merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa.

C. Keterampilan Berpikir Kritis

Menurut Liwoso (Suyanti, 2010) proses pembelajaran berpikir kritis dimulai de-

ngan suatu pernyataan apa yang akan dipelajari, menampilkan temuan tidak ter-

batas dan pertimbangan kemungkinan-kemungkinan dan kesimpulan pola-pola
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pengertian yang didasarkan pada kejadian. Alasan-alasan, penyimpangan, dan pra-

sangka baik para pengajar maupun para ahli membandingkan dan membentuk

lembaga penilaian. Sedangkan menurut Sembel (Suyanti, 2010) berpikir kritis me-

rupakan sebuah proses. Proses berpikir ini bermuara pada tujuan akhir yang mem-

buat kesimpulan ataupun keputusan yang masuk akal tentang apa yang harus kita

percayai dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Berpikir kritis bukanlah dila-

kukan untuk mencari jawaban semata, tetapi yang terlebih utama adalah memper-

tanyakan jawaban, fakta, atau informasi yang ada. Dengan demikian bisa ditemu-

kan alternative atau solusi terbaiknya.

Menurut Ennis berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif

yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan. Se-

dangkan menurut Fisher dan Scriven berpikir kritis adalah interpretasi dan eva-

luasi yang terampil dan aktif terhadap observasi dan komunikasi, informasi dan

argumentasi (Fisher, 2008).

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 keterampilan berpikir. Kelima kelom-

pok keterampilan tersebut adalah: memberikan penjelasan sederhana (elementary

clarification), membangun keterampilan dasar (basic support), menyimpulkan

(interfence), membuat penjelasan lebih lanjut (advance clarification), serta stra-

tegi dan taktik (strategy and tactics).
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Adapun kedua belas indikator tersebut adalah:

1. Memfokuskan pertanyaan.

2. Menganalisis argumen.

3. Bertanya dan menjawab pertanyaan.

4. Memutuskan sumber yang dapat dipercaya.

5. Mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi.

6. Membuat deduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi.

7. Membuat induksi dan mempertimbangkan hasil induksi.

8. Membuat dan mempertimbangkan hasil keputusan.

9. Mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi.

10. Mengidentifikasi asumsi.

11. Memutuskan suatu tindakan.

12. Berinteraksi dengan orang lain.

Tabel 1. Keterampilan Berpikir Kritis Menurut Ennis

Keterampilan berpikir
kritis

Sub keterampilan berpikir
kritis

Indikator

1. Memberikan penjelasan
sederhana

1. Menfokuskan pertanyaan a. Mengidentifikasi atau me-
rumuskan pertanyaan

b. Mengidentifikasi atau me-
rumuskan kriteria jawaban
yang mungkin.

c. Menjaga pikiran terhadap
situasi yang sedang dihadapi

2. Menganalisis argumen a. Mengidentifikasi
kesimpulan

b. Mengidentifikasi alasan
yang dinyatakan

c. Mengidentifikasi alasan
yang tidak dinyatakan

d. Mencari persamaan dan
perbedaan

e. Mengidentifikasi dan me-
nangani ketidaktepatan

f. Mencari struktur dari
argumen

g. Meringkas
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Tabel 1 (lanjutan)

Keterampilan berpikir
kritis

Sub keterampilan berpikir
kritis

Indikator

3. Bertanya dan menjawab
pertanyaan klarifikasi dan
pertanyaan yang menantang

a. bertanya dan menjawab
pertanyaan mengapa?

b. Apa alasan utama Anda?
c. Apa yang Anda maksud

dengan...?
d. Apa yang menjadi contoh?
e. Apa yang bukan menjadi

contoh?
f. Bagaimana

mengaplikasikan ke kasus
ini?

g. Apa yang menjadi
perbedaan?

h. Apa faktanya?
i. Apakah ini yang Anda

katakan,...?
j. Apakah yang ingin Anda

katakan lagi mengenai hal
tersebut?

2. Membangun kemampuan
dasar

4. Memutuskan sumber yang
dapat dipercaya

a. Keahlian
b. Mengurangi konflik yang

menarik perhatian
c. Kesepakatan antarsumber
d. Reputasi
e. Menggunakan prosedur

yang ditetapkan
f. Mengetahui resiko
g. Kemampuan memberikan

alasan
h. Kebiasaan berhati-hati

5. Mengobservasi dan
mempertimbangkan hasil
observasi

a. Mengurangi menggunakan
dugaan

b. Mempersingkat waktu antara
observasi dengan laporan

c. Laporan yang dilakukan oleh
pengamat

d. Mencatat hal-hal yang
diperlukan.

e. Pembuktian
f. Kemungkinan dalam

pembuktian
g. Kondisi akses yang baik
h. Kompeten dalam mengguna-

kan teknologi
i. Kepuasan pengamat atas

kredibilitas kriteria
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Tabel 1 (lanjutan)

Keterampilan berpikir
kritis

Sub keterampilan berpikir
kritis

Indikator

3. Menyimpulkan 6. Mendeduksi dan
mempertimbangkan hasil
deduksi

a. Kelas logika
b. Mengkondisikan logika
c. Menginterpretsi suatu

pernyataan
1) Penyangkalan
2) Kondisi yang

dibutuhkan dan
secukupnya

3) Kata logika lainnya:
“hanya”, “jika dan
hanya jika”. “atau”,
“beberapa”, “kecuali”.
“tidak keduanya”, dll.

7. Menginduksi dan
mempertimbangkan hasil
induksi

a. Menggeneralisasi
a. Kekhasan dari sebuah

data yaitu batasan
cakupan data

b. Pengambilan contoh
c. Tabel dan grafik

b. Menyimpulkan kesimpulan
yang bersifat penjelasan dan
hipotesis

1. Tipe-tipe kesimpulan yang
bersifat menjelaskan dan
hipotesis:
a) Pernyataan sebab akibat
b) Menyatakan hal yang

dapat dipercaya dan
sikap orang lain.

c) Menginterpretasikan
maksud penulis

d) Menyatakan secara
historikal tentang hal-hal
yang terjadi

e) Melaporkan definisi
f) Menyatakan sesuatu

yang merupakan alasan
dan kesimpulan yang
tidak tercantum.

2.  Menginvestigasi
a) Merancang eksperimen,

termasuk merancang
variabel kontrol.

b) Mencari fakta dan fakta
yang berlawanan

c) Mencari penjelasan yang
mungkin
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Tabel 1 (lanjutan)

Keterampilan berpikir
kritis

Sub keterampilan berpikir
kritis

Indikator

3. Menyimpulkan 7. Menginduksi dan
mempertimbangkan hasil
induksi

3. Kriteria memberikan
anggapan yang tepat.
a) Mengemukakan kesimpul-

an yang dapat
menjelaskan fakta

b) Mengemukakan kesimpul-
an berdasarkan fakta

c) Alternatif kesimpulan
yang tidak sesuai fakta

d) Mengemukakan kesimpul-
an yang masuk akal

8. Membuat dan mengkaji
hasil pertimbangan

a. Latar belakang fakta
b. Konsekuensi
c. Menerapkan konsep (prinsip-

prinsip, hukum dan asas)
d. Mempertimbangkan alternatif
e.   Menyeimbangkan,

menimbang, dan memutuskan

4. Membuat penjelasan lanjut 9. Mendefinisikan istilah
dan mempertimbang-kan
definisi

a. Bentuk: sinonim, klasifikasi,
rentang, ekspresi yang sama,
cara kerja, contoh dan non
contoh

b. Strategi definisi
1) Tindakan: melaporkan

maksud, menetapkan
maksud, mengungkap-kan
posisi pada suatu permasa-
lahan (termasuk rencana dan
definisi yang meyakin-kan)

2) Mengidentifikasi dan
mengendali-kan
(a) Memberikan perhatian

kepada keadaan
(b) Jenis-jenis respon yang

mungkin: (i) “Definisi
yang kurang tepat”
(respon yang sederhana)
(ii) Pengurangan
keadaan yang bukan-
bukan “Menurut definisi
tersebut, ada hasil yang
tidak sesuai”
(iii)Mempertimbangkan
alternatif interpretasi

3) Mendefinisikan istilah dan
mempertimbangkan definisi
konten (isi).
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Tabel 1 (lanjutan)

Keterampilan berpikir
kritis

Sub keterampilan berpikir
kritis

Indikator

4. Membuat penjelasan lanjut 10. Mengidentifikasi asumsi a. Alasan yang tidak dinyatakan
b. Asumsi yang dibutuhkan:

rekonstruksi argumen

5. Strategi dan taktik 11. Memutuskan suatu
tindakan

a. Mendefinisikan masalah
b. Memilih kriteria untuk

mempertimbangkan solusi
yang mungkin

c. Merumuskan alternatif solusi
d. Memutuskan hal-hal yang

akan dilakukan sementara
e. Merivew, memasukkan

sumber ke dalam laporan dan
membuat keputusan

f. Memonitor pelaksanaan

12. Berinteraksi dengan
orang lain

a. Memberi label
b. Strategi logis
c. Strategi retorika
d. Mempresentasikan posisi,

baik lisan maupun tulisan

(Costa, 1985)

Pada penelitian ini, kemampuan yang dikembangkan adalah kemampuan dasar

dengan sub kemampuan memutuskan sumber yang dapat dipercaya. Adapun in-

dikator yang diambil adalah keahlian, mengetahui resiko dan kemampuan mem-

berikan alasan.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Hasil penelitian Saputra (2012) yang menunjukkan bahwa nilai rerata n-Gain

keterampilan berpikir kritis siswa di kelas dengan model pembelajaran pro-

blem solving memiliki keterampilan berpikir kritis yang lebih tinggi diban-

dingkan kelas dengan pembelajaran konvensional.  Hasil ini dapat disimpul-
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kan bahwa pembelajaran materi kesetimbangan kimia dengan model problem

solving lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis.

2. Hasil penelitian Kurniawati (2011) yang menyatakan bahwa model pembela-

jaran problem solving dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan

penguasaan konsep sistem koloid.

E. Analisis Konsep

Dahar berpendapat mungkin tidak ada satu pun definisi yang dapat mengungkap-

kan arti yang tepat dari konsep.  Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peris-

tiwa yang konkret. Menurut Dahar (1996) konsep merupakan penyajian-penyajian

internal dari sekelompok stimulus-stimulus dan konsep tidak dapat diamati tetapi

konsep harus disimpulkan dari prilaku. Walaupun para ahli menyadari akan pen-

tingnya konsep-konsep, namun belum ada suatu definisi yang tepat diberikan,

untuk itu diperlukan suatu analisis konsep yang memungkinkan kita dapat mende-

finisikan konsep, sekaligus menghubungkan dengan konsep-konsep lain yang ber-

hubungan.

Herron et al. dalam  Saputra (2012) mengemukakan bahwa analisis konsep me-

rupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam meren-

canakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.  Analisis konsep di-

lakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama atau label konsep, definisi

konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, posisi konsep, contoh, dan

non contoh.
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Tabel 2. Analisis Konsep pada Materi Garam Hidrolisis

N
o

Nama/
Label

Definisi
Jenis

Konsep

Atribut Konsep Posisi Konsep

Contoh Non Contoh
Kritis variabel

Super
Ordinat Ordinat

Sub
Ordinat

1 Garam Garam adalah senyawa ionik
yang terdiri dari ion positif
(kation) dan ion negatif (anion),
sehingga membentuk senyawa
netral (tanpa bermuatan).
Komponen kation dan anion
garam dapat berupa senyawa
anorganik seperti klorida(Cl−),
dan bisa juga berupa senyawa
organik seperti asetat
(CH3COO−) dan ion
monoatomik seperti fluorida
(F−), serta ion poliatomik seperti
sulfat (SO4

2−). Garam terbentuk
dari hasil reaksi asam dan basa.

Konsep
konkret

Senyawa ionik
ion positif
(kation),
ion negatif
(anion)
hasil reaksi
asam dan basa
senyawa
anorganik
senyawa
organic
ion mono-
atomik
ion poliatomik

Jenis anion dan
kation

Teori
asam-basa
Arrhenius,
Teori
asam-basa
Brownsted
Lowry

Reaksi
asam-basa

Garam
netral,
garam
asam,
garam
basa

NaCl,
CH3COONa
CH3COOK,
NH4Cl, NH4Br,
NaF
Na2SO4

NaOH, HCl,
NH4OH

2 Garam
netral

Garam netral adalah garam yang
terbentuk dari asam kuat dan
basa kuat dan tidak mengubah
warna kertas lakmus

Konsep
konkret

Berasal dari
asam kuat dan
basa kuat

Jenis kation dan
anion

Teori
asam-basa

Reaksi
asam-basa

NaCl, NaBr,
NaI, LiNO3

CH3COONa,
NH4Cl

3 Garam
asam

Garam asam adalah garam yang
terbentuk dari asam kuat dan
basa lemah dan dapat mengubah
kertas lakmus menjadi berwarna
merah

Konsep
konkret

Terbentuk dari
asam kuat dan
basa lemah

Jenis kation dan
anion

Teori
asam-basa

Reaksi
asam-basa

NH4Cl,
Al2(SO4)3

(NH4)2SO4

CH3COONa, NaBr,
NaI
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Tabel 2 (lanjutan)

N
o

Nama/
Label

Definisi
Jenis

Konsep

Atribut Konsep Posisi Konsep

Contoh Non Contoh
Kritis variabel

Super
Ordinat Ordinat

Sub
Ordinat

4 Garam
basa

Garam basa yaitu garam yang
terbentuk dari basa kuat dan
asam lemah

Konsep
konkret

Terbentuk dari
basa kuat dan
asam lemah

Jenis kation dan
anion

Teori
asam-basa

Reaksi
asam-basa

CH3COONa,
Na2CO3

CH3COOK

CH3COONH4,
NaBr,

5 Garam
hidrolisis

Garam hidrolisis adalah reaksi
anion atau kation suatu garam,
atau keduanya, dengan air
sehingga menggeser
kesetimbangan air. Reaksi ini
biasanya mempengaruhi pH
larutan

Konsep
abstrak

Reaksi anion
atau kation
suatu garam,
atau keduanya,
dengan air

Jenis kation dan
anion

Teori asam
dan basa
Reaksi
asam basa
Reaksi
kesetimban
gan

Penyangga Hidro-
lisis
parsial
(sebagia)
Hidro-
lisis total

CH3COONa
(NH4)2SO4,

NaClO4,
Li3PO4, NH4Cl,
NH4Br,
CH3COONH4

NaCl,
NaBr, NaI,
LiNO3

6 Hidro-
lisis
parsial

Hidrolisis parsial adalah reaksi
antara kation atau anion yang
berasal dari asam lemah atau
basa lemah dengan air yang
terjadi ketika garam dari asam
lemah dan basa kuat (garam
basa) atau garam yang berasal
dari basa lemah dan asam kuat
(garam asam) dilarutkan
dalam air

Konsep
abstrak

- Reaksi kation
dari asam
lemah
bereaksi
dengan air

- Reaksi anion
dari basa
lemah
bereaksi
dengan air

- Garam asam
dan garam
basa
dilarutkan
dalam air

Jenis kation dan
anion

Teori asam
dan basa
Reaksi
asam basa
Reaksi
kesetimban
gan

Penyangga Hidro-
lisis
garam
yang
berasal
dari asam
kuat dan
basa
lemah
Hidrolisi
s garam
yang
berasal
dari asam
lemah
dan basa
kuat

CH3COONa(N
H4)2SO4,

NaClO4,
Li3PO4, NH4Cl,
NH4Br

NaCl,
NaBr,
NaI,
LiNO3
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Tabel 2 (lanjutan)

N
o

Nama/
Label

Definisi
Jenis

Konsep

Atribut Konsep Posisi Konsep
Contoh Non Contoh

Kritis variabel
Super

Ordinat
Ordinat

Sub
Ordinat

7 Hidro-
lisis total

Hidrolisis total adalah reaksi
antara kation dan anion yang
berasal dari asam lemah dan
basa lemah dengan air yang
terjadi ketika garam dari asam
lemah dan basa lemah
dilarutkan dalam air, dan sifat
netral atau asam atau basa dari
larutannya bergantung pada
nilai Ka dan Kb untuk ion-ion
yang terhidrolisis.

Konsep
abstrak

- Reaksi
kation
dengan air
dan reaksi
anion
dengan air
terjadi
ketika
garam dari
asam lemah
dan basa
lemah
dilarutkan
dalam air

- harga Ka

- harga Kb

Jenis kation dan
anion

Teori asam
dan basa
Reaksi asam
basa
Reaksi
kesetimbang
an

Penya-
ngga

Hidro-
lisis
garam
yang
berasal
dari asam
lemah
dan basa
lemah

CH3COONH4

Al2(CO3)3

NaCl,
NaBr,
NaI,
LiNO3

8 Tetapan
Hidro-
lisis (Kh)

Tetapan Kesetmbangan dari
reaksi Hidrolisis

Berdasar
kan
prinsip

Tetapan
kesetimbangan

Jenis kation dan
anion

Teori asam
dan basa
Reaksi asam
basa
Reaksi
kesetimbang
an

Penyang
ga

Tetapan
hidrolisis
larutan garam
NH4Cl  0,001 M
jika harga Kb=
10–5 adalah 10-9

M

Tetapan hidrolisis
larutan garam
NH4Cl  0,001 M
jika harga Kb= 10–5

adalah 10M

9 pH
garam
menghid-
rolisis

pH garam hidrolisis adalah
bilangan yang menyatakan
tingkat keasaman larutan
garam yang menghidrolisis air

Berdasar
kan
prinsip

Bilangan
Tingkat
keasaman
larutan garam
yang
menghidrolisis
air

[H+], [OH-] zat
Garam
terhidrolisis

pH larutan
asam dan
basa

Penyang
ga

H larutan
penyang
ga

pH dari larutan
(CH3COO)2Ca
0,2 M.
(Diketahui
harga Ka
CH3COOH =
1,8 × 10–5)
adalah 9,18

pH dari larutan
(CH3COO)2Ca 0,2
M. (Diketahui
harga Ka
CH3COOH
=1,8x10–5) adalah
10
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D. Kerangka Pikir

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Suryani (2012) model problem

solving memiliki lima langkah antara lain :

1. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Pada langkah ini diharapkan

siswa meninjau sendiri masalah yang akan dipecahkan sehingga siswa dapat

mendefinisikan masalah yang mereka hadapi.

2. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan ma-

salah tersebut.  Pada langkah ini diharapkan siswa akan mencari informasi

sebanyak-banyaknya tentang masalah yang sedang dihadapi sehingga siswa

dapat menemukan cara memecahkan masalah tersebut. Melalui langkah ke-

empat ini diharapkan kemampuan siswa dalam memutuskan sumber yang

dapat dipercaya dapat dilatihkan dan ditingkatkan.

3. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut.  Pada langkah ini di-

harapkan siswa dapat membuat dugaan jawaban yang didasarkan pada data

yang telah diperoleh, pada langkah kedua di atas.

4. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam hal ini siswa harus

berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban

tersebut betul-betul sesuai. Melalui langkah keempat ini diharapkan kemam-

puan siswa dalam memutuskan sumber yang dapat dipercaya dapat dilatihkan

dan ditingkatkan.

5. Menarik kesimpulan. Pada langkah ini siswa diharapkan telah mendapatkan

kesimpulan dari permasalahan tersebut dan dapat mengkomunikasikan ha-

silnya dengan siswa lain serta memberikan penjelasan sederhana dari data

yang didapat untuk menyelesaikan masalah.
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Pada akhirnya, berdasarkan uraian dan langkah-langkah di atas, diharapkan model

pembelajaran problem solving dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam me-

mutuskan sumber yang  dapat dipercaya pada materi garam hidrolisis.

E. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah :

1. Siswa kelas XI IPA 1 dan XI IPA 3 di SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2014/2015 yang menjadi sampel penelitian mempunyai kemampuan

akademik yang dianggap sama dalam kemampuan memutuskan sumber yang

dapat dipercaya.

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan hasil belajar kimia siswa

kelas XI IPA 1 dan XI IPA 3 di SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun pela-

jaran 2014/2015 diabaikan.

3. Perbedaan rata-rata nilai n-Gain kemampuan siswa dalam memutuskan sumber

yang dapat dipercaya semata-mata terjadi karena perbedaan perlakuan dalam

proses belajar.

F. Hipotesis Umum

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Pembelajaran dengan menggunakan model problem solving efektif dalam mening-

katkan kemampuan memutuskan sumber yang dapat dipercaya pada materi garam

hidrolisis.


