
1 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Dalam KTSP, pembelajaran berpusat pada siswa (Student Centered Learning) 

sehingga siswa dituntut untuk lebih aktif dan senantiasa ambil bagian dalam 

aktivitas belajar.  Pada dasarnya siswa juga diharapkan tidak hanya mempelajari 

konsep, teori dan fakta, tetapi juga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.  Dengan 

demikian materi pembelajaran tidak hanya tersusun atas hal-hal sederhana yang 

bersifat hafalan dan pemahaman, tetapi juga tersusun atas materi yang kompleks 

yang memerlukan analisis, aplikasi dan sintesis, untuk itu dibutuhkan keterampil-

an siswa untuk lebih berpikir kritis guna mencapai hal tersebut. 

 

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

adalah untuk memupuk sikap ilmiah yang mencakup sikap kritis terhadap per-

nyataan ilmiah, yaitu tidak mudah percaya tanpa adanya dukungan hasil obser-

vasi, memahami konsep-konsep kimia dan penerapannya untuk menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari (Depdiknas, 2003).  Berdasarkan tujuan 

tersebut, siswa harus mampu menjelaskan fakta-fakta dan masalah dalam ke-

hidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep-konsep kimia yang telah di-

pelajari, hal ini akan melatih proses berpikir kritis siswa. 
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Achmad dalam Gustini (2010) mengemukakan bahwa berpikir kritis merupakan 

salah satu proses berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan dalam pembentuk-

an sistem konseptual siswa.  Berpikir kritis tidak hanya menerima informasi dari 

pihak lain, tetapi melakukan pencarian, dan bila diperlukan akan menangguhkan 

keputusan sampai ia yakin bahwa informasi itu sesuai dengan penalarannya dan 

didukung oleh bukti atau informasi. 

 

Ennis (1985) menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan suatu proses berpikir 

secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan, sebagai 

apa yang harus dipercaya atau dilakukan.  Seorang siswa tidak akan dapat me-

ngembangkan berpikir kritis dengan baik, tanpa ditantang untuk berlatih meng-

gunakannya dalam konteks berbagai bidang studi yang dipelajarinya.  Berpikir 

kritis dalam ilmu kimia tidak dapat dilakukan dengan cara mengingat dan meng-

hafal konsep-konsep, tetapi mengintegrasikan dan mengaplikasikan konsep-

konsep yang telah dimiliki. 

 

Kenyataan di lapangan dalam proses pembelajaran, masih banyak guru yang 

kurang menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan siswa untuk melaku-

kan proses berpikir kritis.  Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah 

dilakukan dengan guru kimia  SMA Negeri 1 Sidomulyo Lampung Selatan, diper-

oleh informasi bahwa selama ini pembelajaran di sekolah umumnya masih ber-

pusat pada guru, dimana penyampaian materi pelajaran disampaikan langsung 

secara lisan oleh guru.  Sehingga dalam proses pembelajaran siswa menjadi pasif 

dan cepat merasa bosan karena siswa hanya memperoleh penjelasan-penjelasan 

dari guru tanpa dilibatkan langsung dalam menemukan konsep dari materi 
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tersebut.  Kebanyakan siswa kurang dapat memahami materi dan siswa cenderung 

hanya menghafal materi sehingga siswa kurang optimal dalam memberdayakan 

potensi yang dimiliki, termasuk kemampuan berpikir kritisnya dalam menjawab 

pertanyaan dan menarik kesimpulan.   

 

Kemampuan yang melibatkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan 

intelektual atau berpikir siswa adalah kemampuan kognitif (Winarni, 2006).  

Menurut Nasution dalam Winarni (2006) dalam satu kelas kemampuan kognitif 

siswa bervariasi, jika dikelompokkan menjadi 3 kelompok, maka ada kelompok 

siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.  Apabila siswa memiliki tingkat 

kemampuan kognitif berbeda kemudian diberi pengajaran yang sama, maka hasil 

belajar (pemahaman konsep) dan keterampilan berpikir kritis nya akan berbeda-

beda sesuai dengan tingkat kemampuannya.  Namun dari hasil observasi yang 

telah dilakukan menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa terutama 

dalam menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan masih kurang optimal 

dikarenakan dalam proses pembelajaran umumnya masih berpusat pada guru 

sehingga siswa menjadi pasif dan hanya memperoleh penjelasan-penjelasan dari 

guru tanpa dilibatkan langsung dalam menemukan konsep dari materi tersebut.  

Oleh karena itu dalam proses belajar pada kelas yang terdiri dari kelompok tinggi, 

sedang, dan rendah perlu diterapkan suatu model pembelajaran yang dapat 

melatih keterampilan berpikir kritis siswa dalam menjawab pertanyaan dan 

menarik kesimpulan agar lebih baik lagi. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah (Problem Based Learning).  Pembelajaran berbasis masalah 
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adalah alternatif model pembelajaran inovatif yang dikembangkan berlandaskan 

paradigma konstruktivisme.  Hal ini didukung dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Sari (2012) yang berjudul “Penerapan Model Problem Based 

Learning (PBL) untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik 

pada Pembelajaran IPA Kelas VII SMP Negeri 5 Sleman” menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis peserta didik di kelas VIII B SMP Negeri 5 Sleman 

dapat ditingkatkan melalui penerapan model Problem Based Learning. 

 

Salah satu Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran kimia di kelas X adalah meng-

identifikasi sifat larutan nonelektrolit dan elektrolit berdasarkan data hasil per-

cobaan.  Pada KD ini dapat diterapkan model pembelajaran Problem Based 

Learning, karena melalui penerapan model Problem Based Learning siswa dapat 

melatih cara berpikirnya dalam menyelesaikan masalah-masalah dan memperoleh 

pemahaman konsep yang lebih baik tentang materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit.  Menurut Ram dalam Nurfatimah (2010) Problem Based Learning 

merupakan suatu model yang mengkolaborasikan problem solving dan penemuan 

konsep secara mandiri.  PBL atau pembelajaran berbasis masalah sebagai suatu 

pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu 

konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan 

pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang 

esensial dari materi pelajaran. 

 

Selain itu pada KD ini juga terdapat teori dan konsep kimia yang dapat ditemukan 

melalui analisis hasil praktikum.  Oleh karena itu, siswa perlu melibatkan ke-

terampilan berpikir kritisnya dalam menjawab pertanyaan dan menarik kesimpul-



5 

 

an sebagai proses menganalisis hasil praktikum tersebut.  Pada keterampilan 

menjawab pertanyaan siswa diminta untuk dapat mencari serta menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang ada, misalnya pada materi elektrolit dan 

nonelektrolit menuntut siswa menjawab pertanyaan bagaimana cara mengidenti-

fikasi suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik atau tidak dan bagaimana 

cara menjelaskan penyebab perbedaan kemampuan larutan elektrolit kuat, elektro-

lit lemah, dan nonelektrolit dalam menghantarkan arus listrik berdasarkan proses 

ionisasinya.  Pada keterampilan menarik kesimpulan siswa diminta untuk me-

nyimpulkan dari data percobaan larutan elektrolit dan nonelektrolit, selain itu 

siswa juga dapat menyimpulkan fakta-fakta yang ada disekitar mereka. 

 

Penelitian mengenai keterampilan berpikir kritis dilakukan oleh Gustini (2010) 

dengan judul : Analisis Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas XI pada 

Pembelajaran Pengaruh Ion Senama dan Ph Terhadap Kelarutan dengan Siklus 

Belajar Hipotesis Deduktif menunjukkan bahwa dari seluruh sub indikator 

keterampilan berpikir kritis yang dikembangkan siswa kategori tinggi, sedang, 

dan rendah mencapai nilai rata-rata berturut-turut sebesar 76,67 %; 73,53 %; dan 

64,08% yang ketiganya tergolong pada kriteria baik.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian  yang berjudul 

“Analisis Keterampilan Menjawab Pertanyaan dan Menyimpulkan pada Materi 

Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit Melalui Penerapan Model Problem Based 

Learning.” 
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B. Rumusan Masalah 

 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana keterampilan siswa dalam menjawab pertanyaan pada materi 

larutan elektrolit dan nonelektrolit melalui penerapan model problem based 

learning untuk siswa kelompok tinggi, sedang, dan rendah? 

2.  Bagaimana keterampilan siswa dalam menarik kesimpulan pada materi 

larutan elektrolit dan nonelektrolit melalui penerapan model problem based 

learning untuk siswa kelompok tinggi, sedang, dan rendah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan keterampilan siswa dalam menjawab pertanyaan pada materi 

larutan elektrolit dan nonelektrolit melalui penerapan model problem based 

learning untuk siswa kelompok tinggi, sedang, dan rendah. 

2. Mendeskripsikan keterampilan siswa dalam menarik kesimpulan pada materi 

larutan elektrolit dan nonelektrolit melalui penerapan model problem based 

learning untuk siswa kelompok tinggi, sedang, dan rendah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi: 

1. Siswa 

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa agar lebih aktif dalam memecahkan 

masalah dan menuntut keterampilan berpikir kritis siswa yang lebih tinggi 

khususnya pada keterampilan menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan. 
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2. Guru  

Memberikan gambaran mengenai model pembelajaran Problem Based 

Learning  pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa khususnya pada keterampilan menjawab 

pertanyaan dan menarik kesimpulan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa X1 SMA Negeri 1 Sidomulyo, 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Keterampilan yang akan diteliti adalah keterampilan menurut Ennis (1985) 

yaitu (a) keterampilan memberikan penjelasan sederhana dengan indikator 

bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi dan pertanyaan yang menan-

tang yang berfokus pada sub indikator menjawab pertanyaan; (b) keterampilan 

menyimpulkan dengan indikator menginduksi dan mempertimbangkan hasil 

induksi yang berfokus pada sub indikator menarik kesimpulan. 

3. Model Problem Based Learning yang digunakan adalah menurut Ram (1999) 

dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) Introduction (pemunculan masalah), 

(2) Inquiry & Self-Directed Study, (3) Revisiting the Hypothesis, (4) Self 

Evaluation.  

4. Kelompok tinggi, sedang, dan rendah merupakan kelompok siswa berkemam-

puan kognitif tinggi, sedang, dan rendah.  


