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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran problem 

solving pada materi asam basa dalam meningkatkan keterampilan berfikir tingkat 

tinggi ditinjau dari jenis kelamin.  Penelitian ini menggunakan metode kuasi eks-

perimen dengan desain faktorial 2 x 2. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

siswa kelas XI IPA SMA Negeri 15 Bandarlampung tahun ajaran 2017/2018. 

Sampel penelitian ini dipilih berdasarkan teknik Purposive sampling yaitu siswa 

kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3 SMA Negeri 15 Bandarlampung tahun pelajaran 

2017/2018 sebanyak 31 dan 32 siswa.  Berdasarkan uji ANOVA two ways, diper-

oleh Sig. 0,997 untuk pengujian interaksi antara jenis kelamin dengan model 

Problem Solving dan Sig. 0,000 untuk pengujian efektivitas model pembelajaran 

Problem Solving. 

 



 
Monica 

 

 

Hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) tidak terdapat interaksi antara pembelajar-

an yang menggunakan model pembelajaran dengan jenis kelamin terhadap kete-

rampilan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi asam basa. (2) keterampilan 

berpikir tingkat tinggi siswa dengan pembelajaran berbasis problem solving lebih 

tinggi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional pada materi asam basa. 

(3) persentase kategori n-gain tinggi keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa 

laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kategori n-gain tinggi siswa 

perempuan dengan pembelajaran yang menggunakan model problem solving pada 

materi asam basa. 

 

Kata Kunci: Model problem solving, HOTS, Keterampilan berpikir tingkat 

tinggi, jenis kelamin, asam basa 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 
 

 

Pada era globalisasi ini, salah satu penentu kemajuan suatu negara adalah sumber 

daya manusia (SDM).  Begitu pula di Indonesia, sumber daya manusia sangat 

penting dan dibutuhkan untuk membangun berbagai sektor di negara ini.  Kesiap-

an SDM di Indonesia masih rendah, dan dapat menyebabkan terhambatnya pe-

luang Indonesia dalam bersaing di masyarakat ekonomi Asean (Firdaus, A. Y. dan 

Hakim, M. A., 2013).  Menurut Porter (1994) suatu upaya dalam persaingan dan 

mempertahankan keunggulan hanya dengan mengupayakan tenaga kerja yang 

murah dan ketersedianya sumber daya alam yang berlimpah merupakan pijakan 

yang sudah ketinggalan. Untuk bersaing dan mempertahankan keunggulan pada 

abad milenium, dibutuhkan inovasi yang tiada heti yaitu ditunjang dengan ke-

mampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi SDM 

yang unggul. 

 

Kondisi kualitas sumber daya manusia di Indonesia menurut Indeks Pembangunan 

Manusia atau Human Development Index (HDI), yaitu pada survei tahunan yang 

dilakukan oleh United Nations for Development Programs (UNDP), pada tahun 

2016 yaitu 0,563 (UNDP, 2016).  Arus globalisasi yang begitu cepat, menyebab-

kan persaingan antar negara semakin tajam, maka dari itu untuk mampu bersaing 
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dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan teori human 

capital mengemukakan bahwa pendidikan adalah salah satu sumber investasi 

sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat, diantaranya kondisi kerja 

yang baik, efisien produksi, peningkatan kesejahteraan, dan tambahan pendapatan 

seseorang.  Pendidikan merupakan bidang yang penting dalam menghadapi era 

global, yang mampu menyiapkan generasi muda unggul, berdaya saing tinggi dan 

mampu bekerja sama dalam mencapai tujuan (Barro,1998). 

 

Keikutsertaan Indonesia dalam Programme for International Student Assessment 

(PISA) adalah salah satu upaya untuk melihat besarnya perkembangan pendidikan 

di Indonesia yang bersaing dengan negara-negara lain, PISA yang diselenggara-

kan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).  

Pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan 62 dari 70 

negara (OECD, 2018).  Hasil dari pengukuran PISA menggambarkan bagaimana 

kondisi pendidikan di Indonesia.  Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa 

Indonesia dalam memecahkan suatu permasalahan atau soal-soal yang membutuh-

kan kemampuan berpikir tingkat tinggi relatif rendah.  Hasil capaian pengukuran 

PISA mendorong Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyesuaikan ke-

butuhan tingkat internasional, siswa yang dapat berpikir tingkat tinggi menjadi 

salah satu outcome yang diinginkan.  Pendidikan di Indonesia, keterampilan ber-

pikir tingkat tinggi telah diimplementasikan dalam soal-soal ujian bertaraf na-

sional atau USBN (BSNP, 2018). 

 

Pada ujian nasional kimia tahun 2013 komposisi kognitif berdasarkan Taksonomi 

Bloom, soal ujian dengan keterampilan berpikir tingkat rendah lebih dominan 
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dibandingkan dengan soal keterampilan berpikir tingkat tinggi yaitu dari jenjang 

mengingat (C1) sebesar 22,5%, memahami (C2) sebesar 27,5 %, mengaplikasikan 

(C3) sebesar 35% dan menganalisis (C4) sebesar 15%. (Satrisman, A., 2013).  

Keterampilan berpikir tingkat tinggi ini menjadi suatu dasar keterampilan seumur 

hidup untuk dapat bersaing secara global (Widodo,T. dan Kadarwati, S., 2013).  

Menurut Pohl (Lewy, Zulkardi, & Aisyah, 2009) kemampuan berpikir tingkat 

tinggi merupakan suatu kemampuan berpikir yang melibatkan analisis, evaluasi 

dan mencipta. 

 

Fakta kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa yang rendah juga didukung oleh 

hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 

15 Bandarlampung, yang mengampu kelas XI.  Pembelajaran pada materi pokok 

asam dan basa dilakukan dengan pembelajaran konvensional yaitu suatu pem-

belajaran yang didominasi dengan metode ceramah, sehingga tidak membangun 

konsep.  Pembelajaran yang dilaksanakan juga belum dapat membimbing siswa 

untuk mengelola informasi dan berpikir secara analisis, evaluasi dan mencipta, 

yang mengakibatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa rendah, sehingga 

siswa kesulitan untuk mengaitkan konsep-konsep yang telah dipelajari dengan 

suatu pemecahan masalah.  

 

Menurut Handayani, R dan Priatmoko, S (2013) penggunaan pembelajaran 

problem solving berorientasi Higher Order Thinking Skills berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar kimia khususnya materi pokok larutan elektrolit dan konsep 

redoks.  Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Widodo,T dan Kadarwati, S 

(2013) menyimpulan bahwa penerapan Higher Order Thinking berdasarkan 
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problem solving dapat meningkatkan aktivitas siswa, dan karakter siswa yang 

akhirnya juga meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Problem solving adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan permasa-

lahan sebagai pembelajaran utama dan sumber informasi dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan, sehingga memberi kesempatan kepada siswa untuk mengem-

bangkan dan melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi dalam pemecahan suatu 

permasalahan (Shoimin, 2014).  Model pembelajaran problem solving memiliki 

enam fase yaitu: mengorientasi siswa merumuskan permasalahan, mencari data 

atau informasi yang sesuai, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan suatu 

permasalahan, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan 

membuat kesimpulan (Djamarah & Zain, 2006 ). 

 

Berdasarkan kurikulum 2013, salah satu pembelajaran kimia yang harus dikuasai 

siswa di kelas XI semester genap yaitu materi pokok asam dan basa memiliki 

kompetensi dasar pengetahuan yaitu KD 3.10 menjelaskan konsep asam dan basa 

serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Adapun kom-

petensi dasar keterampilan yaitu KD 4.10 membuat beberapa indikator asam basa 

dengan menggunakan ekstraksi bahan alami untuk menganalisis trayek perubahan 

pH.  Dari kompetensi dasar tersebut siswa dituntut untuk dapat menggunakan in-

dikator alami dan menentukan trayek pH, mengklasifikasikan larutan yang ber-

sifat asam dan basa, menentukan kadar keasaman suatu larutan, dan menghitung 

pH suatu larutan.  

 

Untuk mencapai KD dan melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat 

digunakan langkah-langkah problem solving yang dijabarkan dalam aplikasi 
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proses pembelajaran.  Langkah pertama, siswa diberikan suatu permasalahan 

dalam sebuah wacana larutan asam yang dapat dicicipi seperti air asam jawa dan 

air belimbing, sedangkan larutan yang tidak dapat dicicipi yaitu air aki, dan la-

rutan asam klorida.  Contoh dari larutan basa yang dapat dicicipi yaitu air kapur 

dan yang tidak dapat dicicipi yaitu larutan natrium hidroksida. Kemudian siswa 

membuat suatu rumusan masalah berdasarkan wacana.  Langkah berikutnya siswa 

mencari informasi dari berbagai sumber yang menunjang untuk menjawab rumus-

an masalah.  Siswa kemudian menyusun hipotesis dari rumusan masalah dan in-

formasi yang telah dimiliki.  Siswa mengumpulkan data dengan melakukan per-

cobaan asam dan basa menggunakan indikator kertas lakmus merah dan biru.  Sis-

wa mengolah data yang telah dimiliki dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang membimbing siswa untuk membangun konsep.  Langkah terakhir yaitu sis-

wa membuat kesimpulan dari pengetahuan yang telah diperoleh tentang identifi-

kasi larutan asam dan basa serta mempresentasikannya. 

 

Pada proses pembelajaran semua siswa baik siswa laki-laki maupun siswa perem-

puan memiliki perlakuan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh bimbing-

an guru dalam menemukan dan mempelajari konsep-konsep pembelajaran, sebab 

adanya perbedaan perlakuan yang diberikan di kelas pada hakekatnya dapat 

menghambat prestasi belajar siswa (Ekawati, 2011).   

 

Secara psikologis siswa laki-laki dan perempuan memiliki intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan yang berbeda dalam pembel-

ajaran, sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar (Santrock, 2009).  Menurut 

Friedman (2006) siswa laki-laki memiliki kemampuan yang lebih baik dalam bi-
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dang matematis sedangkan pada siswa perempuan lebih mahir dalam mengerjakan 

tugas-tugas membaca dan menulis atau tugas verbal.  Kemajemukan ini sering 

kali dijadikan topik suatu bahasan dalam penelitian. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan suatu penelitian dengan judul: efektivitas 

model pembelajaran problem solving pada materi asam basa dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi ditinjau dari jenis kelamin. 

 

 

B. Rumusan Masalah 
 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan model pembel-

ajaran problem solving dengan jenis kelamin siswa terhadap kemampuan ber-

pikir tingkat tinggi pada materi asam basa? 

2. Bagaimanakah efektivitas model pembelajaran problem solving pada materi 

asam basa dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa? 

3. Bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa laki-laki dan perempuan 

pada pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran problem solving 

pada materi asam basa? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Mendeskripsikan interaksi antara pembelajaran menggunakan model pembel-

ajaran problem solving dengan jenis kelamin siswa terhadap kemampuan ber-

pikir tingkat tinggi pada materi asam basa. 

2. Mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran problem solving pada 

materi asam basa dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

siswa. 

3. Mendeskripsikan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa laki-laki dan 

perempuan pada pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

problem solving pada materi asam basa. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

 

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, 

yaitu: 

1. Siswa  

Model pembelajaran problem solving dapat melatihkan keterampian berpikir 

tingkat tinggi siswa dalam memecahkan permasalahan, sehingga kelak menjadi 

SDM berkualitas yang mampu bersaing di dunia kerja global. 

2. Guru 

Model pembelajaran problem solving pada materi asam basa merupakan salah 

satu alternatif guru dalam memilih model pembelajaran untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

3. Sekolah  

Model pembelajaran problem solving memberikan sumbangan positif mengenai 

salah satu cara dalam mengembangkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 
 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran problem solving dikatakan efektif meningkatkan ke-

mampuan berpikir tingkat tinggi siswa apabila secara statistik kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa . perbedaan n-gain yang signifikan antara kelas 

kontrol dan eksperimen. 

2. Model pembelajaran problem solving yang diteliti sesuai dengan sintaks 

Djamarah dan Zain (2010 ).  

3. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang diteliti sesuai dengan Taksonomi 

Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl (2002) meliputi tingkat 

berpikir menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Teori Belajar Konstruktivisme 

  

 

Konstruktivisme merupakan suatu filsafat yang menekankan bahwa suatu penge-

tahuan merupakan hasil kontruksi. (Matthews dalam Pannen, Mustafa, dan 

Sekarwinahyu, 2001). Filsafat konstruktivisme diturunkan menjadi teori-teori 

belajar. Teori belajar sangat erat kaitannya dengan tata cara, proses pembelajaran 

dan pengaplikasian kegiatan belajar antara siswa dan guru serta bagaimana cara 

informasi diolah dan diproses siswa.  Ada banyak teori belajar yang berhubungan 

dengan masalah bagaimana seseorang belajar; tiga teori belajar utama mencoba 

menjelaskan bagaimana siswa belajar dan memperoleh pengetahuan. Teori-teori 

ini adalah: behavioris, kognitif dan konstruktivis (Abosalem, Y., 2016). 

 

Menurut Piaget atau yang dikenal sebagai konstrukvis pertama (Dahar, 1989) 

menegaskan bahwa peran guru dalam pembelajaran menurut konstruktivisme 

yaitu sebagai fasilitator atau moderator, dan siswa yang menjadi pusat kegiatan. 

Tugas seorang guru adalah membantu untuk memulai diskusi, memberi kesem-

patan siswa untuk mengekspos pengetahuannya, menyampaikan ide atau gagasan 

mereka, dan menilai pemahaman mereka (Lunenburg, 2011).  Menurut Davis, 

Maher dan Noddings (1990) teori belajar konstruktivisme yaitu suatu teori belajar 

yang membimbing siswa membangun pengetahuan  mereka sendiri secara in-

dividu dan kolektif, setiap siswa  memiliki konsep dan keterampilan yang harus 
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membangun pengetahuan untuk memecahkan masalah yang disajikan oleh ling-

kungan. Peran seorang guru untuk siswa adalah untuk memberikan pengaturan, 

menimbulkan tantangan, dan memberikan  dukungan yang dapat mendorong 

pembangunan pengetahuan.   

 

Menurut Von Glaserfeld (1992) menyatakan bahwa ada beberapa kemampuan 

yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, yaitu: 1) kemampuan 

mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, 2) kemampuan memban-

dingkan dan mengambil keputusan tentang kesamaan dan perbedaan, 3) kemam-

puan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu dari pada lainnya. Proses 

belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan infor-

masi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai 

pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya. Menurut Naylor dan Keogh 

(dalam Ultanir, 2012) proses pembelajaran bermakna yaitu pembelajaran yang 

dalam prosesnya pelajar dapat mengkontruksi pemahaman dan ide dari penge-

tahuan yang ada.  

 

Prinsip-prinsip konstruktivisme menurut Suparno (1997), antara lain:  

1. Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif;  

2. Tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa;  

3. Mengajar adalah membantu siswa belajar;  

4. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir;  

5. Kurikulum menekankan partisipasi siswa;  

6. Guru adalah fasilitator. 
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B. Problem Solving 
 

 

Problem solving adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan 

pada keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keteram-

pilan.  Problem solving merupakan suatu keterampilan yang meliputi keteram-

pilan untuk dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif sehingga dapat meng-

ambil suatu tindakan keputusan untuk mencapai sasaran (Shoimin, 2014).  Hayes 

(dalam Gulacar dkk, 2013) menyatakan bahwa: 

“Whenever there is a gap between where you are now and where you want to 

be, and you do not know how to find a way to cross that gap, you have a 

problem and the problem solving is what you do, when you do not know what 

to do”. 

Artinya saat ada celah diantara tempat kamu berada sekarang dan kamu meng-

inginkannya, dan kamu tidak mengetahui bagaimana cara menemukan jalan untuk 

menggapai celah tersebut, kamu telah mendapatkan masalah dan pemecahan ma-

salah hal yang harus kamu lakukan ketika kamu tidak tahu apa yang harus kamu 

lakukan. Pemecahan masalah sangat dibutuhkan siswa dalam pembelajaran karena 

dengan pemecahan masalah siswa dituntun untuk dapat menyelesaikan masalah 

sehingga mereka dapat menemukan konsepnya sendiri. 

 

Salah satu model mengajar adalah problem solving.  Pembelajaran problem 

solving bukan hanya sekedar model mengajar, tetapi juga merupakan suatu meto-

de berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode 

lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan 

(Djamarah & Zain, 2006). 
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Langkah-langkah dalam penggunaan pembelajaran problem solving (Djamarah & 

Zain, 2006) yaitu sebagai berikut:  

1. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan.  Masalah ini harus tumbuh  

dari siswa sesuai dengan taraf kemampuannya. 

2. Mencari data atau keterangan yang digunakan untuk memecahkan masalah 

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

berdiskusi, dan lain-lain. 

3. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut.  Dengan jawaban 

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

kedua di atas. 

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

harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa 

jawaban tersebut betul-betul cocok. Apakah sesuai dengan jawaban se-

mentara atau sama sekali tidak sesuai.  Untuk menguji kebenaran jawaban 

ini tentu saja diperlukan metode-metode lainnya seperti demonstrasi, tugas 

diskusi, dan lain-lain. 

5. Menarik kesimpulan. Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan 

terakhir tentang jawaban dari masalah tadi. 

 

Kelebihan pembelajaran problem solving adalah sebagai berikut: (1) membuat 

pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan; (2) membiasakan 

siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil; (3) model pembela-

jaran ini merangsang pengembangan keterampilan berpikir siswa secara kreatif 

dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya siswa banyak menyoroti per-

masalahan dari berbagai segi dalam rangka mencari pemecahannya Djamarah & 

Zain, 2006). 

 

Shoimin (2014) mengemukakan pendapat mengenai kelebihan pembelajaran 

problem solving sebagai berikut: (1) dapat membuat siswa lebih menghayati 

kehidupan sehari-hari; (2) dapat melatih dan membiasakan siswa untuk meng-

hadapi dan memecahkan masalah secara terampil; (3) siswa sudah mulai dilatih 

untuk memechakan masalahnya; (4) melatih siswa untuk mendesain suatu 

penemuan; (5) memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis; (6) 
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mengindentifikasi dan melakukan penyelidikan; (7) menafsirkan dan 

mengevaluasi hasil pengamatan. 

 

 

C. Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 
 

 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat berkembang jika siswa dapat menge-

lola dan menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahu-

an baru, sehingga dapat memperluas informasi untuk memecahkan masalah atau 

mencapai tujuan. Beberapa konsep-konsep utama yang berkaitan dengan proses 

berpikir tingkat tinggi, berdasarkan tiga asumsi tentang berpikir dan belajar. Per-

tama, tingkat berpikir tidak dapat menghilang dari tingkat pembelajaran; mereka 

saling melibatkan beberapa komponen dan tingkatan. Kedua, berpikir dapat dipe-

lajari tanpa konten atau subjek hanya sebuah teoritis. Dalam kehidupan nyata, 

siswa dapat belajar konten dalam pengalaman sekolah dan masyarakat, tidak pe-

duli apa kesimpulan dari teori, dan konsep-konsep serta kosa kata yang mereka 

pelajari di tahun sebelumnya dapat membantu mereka belajar keterampilan ber-

pikir tingkat tinggi  dan pengetahuan baru berikutnya.  Ketiga, keterampilan ting-

kat tinggi melibatkan berbagai proses berpikir yang diterapkan pada situasi kom-

pleks dan memiliki beberapa variabel (King, FJ., Goodson,L., and  Rohani, F.) 

 

Menurut Heong, dkk (2011) kemampuan berpikir tingkat tinggi didefinisikan 

sebagai penggunaan pikiran secara luas untuk menemukan tantangan baru. Ke-

mampuan berpikir tingkat tinggi ini mengkehendaki seseorang untuk menerapkan 

informasi baru atau pengetahuan sebelumnya dan memanipulasi informasi untuk 

menjangkau kemungkinan jawaban dalam situasi yang baru. Berpikir tingkat ting-
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gi adalah berpikir pada tingkat lebih tinggi dari pada sekedar menghafal fakta atau 

mengatakan sesuatu kepada seseorang persis seperti sesuatu itu disampaikan 

kepada kita. Menurut wardana dalam Rofiah, E., Siti, N. dan Yusliana, E (2013) 

mengemukakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir 

yang melibatkan aktivitas mental dalam usaha mengeksplorasi pengalaman yang 

kompleks, reflektif dan kreatif yang dilakukan secara sadar untuk mencapai 

tujuan, yaitu memperoleh pengetahuan yang meliputi tingkat berpikir analitis, 

evaluatif dan kreasi. 

 

Menurut Stein (2008) dalam Ariandari, W. P. (2015) berpikir tingkat tinggi 

menggunakan pemikiran yang kompleks, non algorithmic untuk menyelesaikan 

suatu tugas, ada yang tidak dapat diprediksi, menggunakan pendekatan yang 

berbeda dengan tugas yang telah ada dan berbeda dengan contoh. Berdasarkan 

beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir ting-

kat tinggi adalah suatu kemampuan berpikir kompleks yang dapat menghubung-

kan dan mengelola informasi baru dengan informasi yang telah ada sehingga 

dapat mengeksplorasi pengalaman dan pengetahuan yang kompleks, reflektif dan 

kreatif untuk memperoleh pengetahuan yang meliputi tingkat berpikir analitis, 

evaluatif. dan mencipta (membuat). 

 

Taksonomi Bloom dianggap merupakan dasar bagi berpikir tingkat tinggi, pemi-

kiran ini didasarkan bahwa beberapa jenis pembelajaran memerlukan proses 

kognisi yang lebih dari pada yang lain, tetapi memiliki manfaat-manfaat lebih 

umum. Dalam Taksonomi Bloom revisi kemampuan melibatkan analisis (C4), 

mengevaluasi (C5) dan mencipta (C6) dianggap berpikir tingkat tinggi. 
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(Krathworl & Andrerson, 2002).  Menurut Anderson dan Krathowhl (dalam 

Fadiawati & Syamsuri, 2016) Taksonomi Bloom yang telah direvisi disajikan 

dalam Tabel 1.  

 

Tabel 1. Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl. 

Tingkatan Berpikir tingkat tinggi Komunikasi  

Menciptakan 

(creating) 

Menggeneralisasikan 

(generating),merancang 

(designing), memproduksi 

(producing), merencanakan 

kembali (devising) 

Negosiasi (negotiating), 

memoderatori 

(moderating), 

kolaborasi 

(collaborating) 

Mengevaluasi 

(evaluating) 

Mengecek (checking), mengkritisi 

(critiquing), hipotesis 

(hypothesising), eksperimen 

(experimenting) 

Bertemu jaringan/ 

berdiskusi (net 

meeting), berkomentar 

(commenting), berdebat 

(debating) 

Menganalisis 

(analyzing) 

Memberi atribut (atributting), 

mengorganisasikan (organizing), 

mengintegrasikan (integrating), 

mensahihkan (validating) 

Menanyakan 

(questioning), meninjau 

ulang (reviewing) 

 

 

 

D. Jenis Kelamin 

 

 

Salah satu topik bahasan yang seringkali menjadi bahan penelitian adalah kemaje-

mukan siswa disekolah.  Setiap siswa memiliki banyak perbedaan, perbedaan 

yang sangat terlihat di sekolah umum yaitu perbedaan gender atau jenis kelamin 

siswa. Jenis kelamin merupakan aspek psikososial dari laki-laki dan perempuan. 

Hubungan antara gender dengan prestasi dalam dunia pendidikan di sekolah me-

nurut Sugihartono dkk (2007) bahwa anak perempuan lebih bagus dalam menger-

jakan tugas-tugas verbal di tahun-tahun awal dan dapat dipertahankan, sedangkan 

anak laki-laki menunjukkan masalah-masalah bahasa yang lebih banyak diban-

dingkan perempuan. Laki-laki lebih superior dalam kemampuan spasial yang 
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belanjut selama masa sekolah, di bidang ilmu matematika hanya ada sedikit per-

bedaan ditahun-tahun awal seorang laki-laki menunjukkan superioritas selama 

SMA, sedangkan dibidang ilmu sains perbedaaan jenis kelamin terlihat mening-

kat, perempuan mengalami kemunduran, sementara prestasi laki-laki meningkat. 

Bila dihubungkan dengan minat, dan sikap menunjukkan adanya perbedaan yang 

besar yaitu laki-laki lebih agresif sedangkan perempuan lebih menunjukkan ke-

tidakstabilan.  

 

Perbedaan-perbedaan emosional juga terlihat lebih berkaitan dengan perbedaan-

perbedaan biologis yang dasar dengan perbedaan-perbedaan kemampuan 

(Desmita, 2009). Gallagher (dalam Hayati, 2017) menyatakan bahwa meskipun 

laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam perkembangan fisik, emosi-

onal, dan intelektual, namun sebenarnya tidak ada bukti yang berhubungan antara 

perbedaan fisik dengan kemampuan intelektual. Prestasi akademik tidak dapat di-

jelaskan melalui perbedaan biologis. Faktor sosial dan kultural merupakan alasan 

utama yang menyebabkan terdapat perbedaan gender dalam prestasi akademik. 

Faktor-faktor tersebut meliputi familiaritas terhadap mata pelajaran, persepsi ter-

hadap mata pelajaran khusus, gaya penampilan laki-laki dan perempuan serta 

perlakuan guru.  

 

Jenis kelamin apabila dihubungkan dengan bakat atau kemampuan yang di tes 

menunjukkan antara lain bahwa dalam kemampuan intelektual sampai dengan 

umur 14 tahun nampak bahwa seorang perempuan secara konsisten lebih tinggi 

dari pada laki-laki. Rata-rata anak perempuan melebihi skor yang dicapai anak 

laki-laki dalam berbagai pengukuran kemampuan verbal, jumlah kosakata, pema-



17 
 

haman bahan tertulis yang sulit, dan kelancaran verbal. Meskipun siswa laki-laki 

terbelakang dalam kemampuan verbal, mereka rata-rata cenderung lebih unggul 

daripada siswa perempuan dalam tes visual ruang (Sulistiana, 2013). Sementara, 

Hyde (dalam Santrock, 2009) menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu 

sama dalam sebagian besar faktor psikologis termasuk dalam kemampuan mate-

matika, komunikasi, dan agresi dimana tidak ditemukan perbedaan atau hanya ada 

sedikit perbedaan. Guru mempunyai pengaruh besar tehadap siswa. Misalnya 

melalui instruksi kelas, pengaturan tugas, tanggapan anak-anak dalam pembela-

jaran, apresiasi terhadap siswa, dan pengelompokkan siswa di kelas (Williams, 

2014).  

 

Perbedaan perlakuan yang dilakukan guru di kelas juga sering menimbulkan ke-

timpangan gender antara siswa laki-laki dan perempuan. Adanya perbedaan per-

lakuan yang diberikan di kelas pada hakekatnya dapat menghambat prestasi bel-

ajar siswa. Siswa yang banyak mendapatkan perhatian lebih memiliki motivasi 

yang besar untuk meningkatkan prestasi dan siswa yang kurang mendapatkan 

perhatian mengakibatkan kurang memiliki motivasi untuk berprestasi (Yuniarti, 

2014). Menurut Friedman (2006) bahwa anak laki-laki mempunyai kemampuan 

yang lebih baik sedangkan anak perempuan lebih mahir dalam mengerjakan 

tugas-tugas membaca dan menulis. Perempuan dideskripsikan sebagai makhluk 

yang emosional, berwatak pengasuh, mudah menyerah, komunikatif, mudah ber-

gaul dan lemah dalam ilmu matematika, subjektif, pasif dan mudah dipengaruhi. 

Sedangkan laki-laki dideskripsikan sebagai makhluk yang rasional, mandiri, 

agresif, dominan, berorientasi pada prestasi, dan aktif.
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E. Analisi Konsep Asam Basa 
 

 

Menurut Dahar (1989), konsep adalah suatu abstraksi yang memiliki suatu 

kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, hubungan-hubungan 

yang mempunyai atribut yang sama.  Setiap konsep saling berhubungan satu 

sama lain, oleh karena itu siswa dituntut tidak hanya menghafal konsep saja, 

tetapi hendaknya memerhatikan hubungan antara satu konsep dengan konsep 

yang lainnya.  Herron et al. dalam Fadiawati (2011) mengemukakan bahwa 

analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk meno-

long guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian 

konsep.  Prosedur ini telah digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman 

serta Klausemer dkk.  Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu 

menentukan nama atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut 

kritis, atribut variabel, posisi konsep, contoh, dan non contoh. Analisis konsep 

asam basa dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

  



 

 

2
0
 

 
Tabel 2. Analisi konsep asam basa 

Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 

Contoh 
Non 

Contoh 
Kritis Variabel 

Superordin

at 

Koordin

at 

Subordina

t 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Larutan Larutan adalahh campuran 

homogen dua zat atau lebih dan 

masing-masing zat tidak dapat 

dibedakan lagi secara fisik.  

Berdasarkan sifatnya larutan 

dapat dibagi menjadi larutan 

asam, larutan basa, dan netral. 

Konsep 

konkrit 
 Asam 

 Basa 

 Netral 

 Jenis zat  Campuran  Koloid 

 Suspen

si 

 Elektrol

it  

 Non 

elektroli

t  

 Larutan 

HCl 

 Larutan 

NaOH 

 Larutan 

NaCl 

 Air 

susu 

Asam Asam adalah suatu zat yang bila 

diarutkan dalam air dapat 

melepaskan ion H
+
 (menurut 

teori Arrhenius), dimana 

konsentrasi ion H
+ 

. kekuatan 

asam suatu larutan yang 

dinyataka dengan derajat 

keasaman (pH), asam 

merupakan spesi yang 

mendonorkan proton menurut 

teori Bronsted-Lowry, dan 

menerima pasangan elektron 

menurut teori Lewis. 

Konsep 

abstrak 

dengan 

contoh 

konkret 

 Kekuatn 

asam 

 Derajat 

keasama

n (pH) 

 Konsentrasi 

ion H
+
 

 Larutan   Laruta

n basa 

 Laruta

n netral 

 Laruta

n 

elektrol

it 

 Larutan  Larutan 

HCl 

 Larutan 

asam asetat 

 Larutan 

NaCl 



 

 

2
1
 

Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 

Contoh 
Non 

Contoh 
Kritis Variabel 

Superordin

at 

Koordin

at 

Subordina

t 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Basa  Basa adalah zat yang 

melepaskan ion 
–
OH . kekuatan 

basa yang dinyatakan dengan 

derajat pOH yang berkaitan 

dengan pKw atau spesi yang 

mene-rima proton me-nurut 

Bronsted-Lowry dan mele-

paskan pasangan elektron 

menurut Lewis. 

Konsep 

abstrak 

dengan 

contoh 

konkret 

 pOH 

 pKw 

 Indikato

r asam-

basa 

 Konsentrasi  

ion 
-
OH 

 Larutan   Laruta

n asam 

 Laruta

n netral 

 Laruta

n 

elektrol

it 

 Basa 

kuat 

 Basa 

lemah 

 Larutan 

NaOH 

 Larutan 

NH4OH 

 Larutan 

C6H12O6 

Kekuatan 

asam 

basa 

Kemampuan spesi asam atau 

basa untuk menghasilkan ion H
+
 

atau ion 
–
OH dalam air yang 

bergantung pada derajat ke-

asaman (pH), derajat ionisasi, 

besarnya tetapan ionisasi asam 

maupun tetapan ionisasi basa, 

dapat dibagi menjadi asam kuat, 

asam lemah, basa kuat dan basa 

lemah. 

Konsep 

abstrak 
 Asam 

kuat 

 Asam 

lemah 

 Basa 

kuat 

 Basa 

lemah 

 Derajat 

keasama

n 

 Derajat 

ionisasi 

 Ka 

 Konsentrasi 

ion H
+
 

 Konsentrasi 

ion 
-
OH 

 Larutan 

asam 

 Larutan 

basa 

 Konsep 

pH, 

pOH 

dan 

pKw 

 Tetapan 

kesetim

bangan 

air (Kw) 

 Derajat 

ionisasi 

 Tetapan 

ionisasi 

asam 

(Ka) 

 Tetapan 

ionisasi 

basa 

(Kb) 

 Asam kuat 

= H2SO4 

 Basa kuat 

= NaOH 

 Asam 

kuat = 

asam 

asetat 

 Basa 

kuat = 

NH4OH 



 

 

2
2
 

Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 

Contoh 
Non 

Contoh 
Kritis Variabel 

Superordin

at 

Koordin

at 

Subordina

t 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Kb 

pH Derajat keasaman suatu larutan 

yang bergantung pada 

konsentrasi ion H
=
. 

Konsep 

abstrak 

contoh 

konkrit 

 Derajat 

keasama

n (pH) 

 Konsentrasi 

ion H
+
 

 Nilai pH 

 Asam basa 

Arrhenius 

 pOH 

 pKw 

-  pH asam 

asetat0,1

M = 3 

 pH 

asam 

asetat0

,1M = 

1 

pOH Parameter untuk menyatakan 

konsentrasi ion 
–
OH.  pOH 

berkaitan dengan pH dan 

tetapan kesetimbangan air 

(Kw). 

Konsep 

abstrak 

contoh 

konkrit 

 pH 

 Kw 

 Konsentrasi 

ion 
-
OH 

 Nilai pOH 

 Asam basa 

Arrhenius 

 pH 

 pKw 

-  pOH 

NaOH 1 

M 0,01 = 

2 

 pOH 

NaOH 

1 M 

0,01 = 

3 

Tetapan 

kesetimb

angan air 

Tetapan kesetimbangan untuk 

kesetimbangan air. 

Konsep 

abstrak 
 kesetim

bangan 

air 

 konsentrasi 

ion H
+
 

 konsentrasi 

ion 
-
OH 

 kesetimba

ngan 

larutan 

 Ka 

 Kb 

pKw  Kw pada 

suhu 

25°C = 

1x10
-14

 

 Ka 

asam 

asetat 

1x10
-5

 

pKw Besaran yang menyatakan 

hubungan pH dan pOH larutan. 

Konsep 

abstrak 
 pKw  pH 

 pOH 

 Tetapan 

kesetimba

ngan air 

(Kw) 

 pH 

 pOH 

-  pKw = 

14 

 pH 

asam 

asetat 

0,1 M 

= 3 

Asam 

kuat 

Asam yang dapat terionisasi 

sempurna dalam larutannya. 

Konsep 

abstrak 
 Ionisasi 

sempurn

a 

 Jenis 

larutan 

asam 

 Kekuatan 

asam basa 

 Asam 

lemah 

 Basa 

-  HCl  Asam 

asetat 



 

 

2
3
 

Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 

Contoh 
Non 

Contoh 
Kritis Variabel 

Superordin

at 

Koordin

at 

Subordina

t 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

kuat 

 Basa 

lemah 

Asam 

lemah 

Asam yang dalam larutannya 

terionisasi sebagian, konsentrasi 

ion H
+ 

hanya dapat ditentukan 

jika tetapan ionisasi asam (Ka) 

juga diketahui. 

Konsep 

abstrak 
 Ka  Jenis 

larutan 

asam 

 Kekuatan 

asam basa 

 Asam 

lemah 

 Basa 

kuat 

 Basa 

lemah 

-  Asam 

asetat 

 HCL 

Basa 

kuat 

Basa yang dapat terionisasi 

sempurna dalam larutannya. 

Konsep 

abstrak 
 Ionisasi 

sempurn

a 

 Jenis 

larutan 

asam 

 Kekuatan 

asam basa 

 Asam 

lemah 

 Asam 

kuat 

 Basa 

lemah 

-  NaOH  NH4OH 

Basa 

lemah  

Basa yang dalam larutannya 

terionisasi sebagian, konsentrasi 

ion   
-
OH hanya dapat 

ditentukan jika tetapan ionisasi 

basa (Kb) juga diketahui. 

Konsep 

abstrak 
 Kb  Jenis 

larutan 

asam 

 Kekuatan 

asam basa 

 Asam 

kuat 

 Asam 

lemah 

 Basa 

kuat 

-  NH4OH  NaOH 

Derajat 

ionisasi 

Istilah yang digunakan untuk 

menyatakan perbandingan 

antara jumlah zat yang mengion 

Konsep 

abstrak 
 Ionisasi 

larutan 

 Jumlah zat 

yang 

 Larutan 

elektrolit 

 Tetapa

n 

-  Derajat 

ionisasi 

 Derajat 

ionisasi 



 

 

2
4
 

Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 

Contoh 
Non 

Contoh 
Kritis Variabel 

Superordin

at 

Koordin

at 

Subordina

t 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

dengan jumlah zat mula-mula. mengion 

 Jumlah zat 

mula-mula 

 Kekuatan 

asam 

ionisasi 

asam 

(Ka) 

 Tetapa

n 

ionisasi 

basa 

(Kb) 

larutan 

HCl 

mendekati 

1 

asam 

asetat 

mendek

ati 1 

Tetapan 

ionisasi 

asam 

(Ka) 

Tetapan kesetimbangan untuk 

ionisasi asam lemah. 

Konsep 

abstrak 
 Ionisasi 

asam 

lemah 

 Nilai 

tetapan 

kesetimban

gan asam 

lemah 

 Larutan 

elektrolit 

 Kekuatan 

asam 

 Tetapa

n 

ionisasi 

basa 

(Kb) 

 Derajat 

ionisasi 

-  Ka asam 

asetat 

1,8x10
-5

 

 Kb 

larutan 

amonisa 

1,8x10
-5

 

Tetapan 

ionisasi 

basa (kb) 

Tetapan kesetimbangan untuk 

ionisasi basa lemah. 

Konsep 

abstrak 
 Ionisasi 

basa 

lemah 

 Nilai tetapa 

kesetimban

gan basa 

lemah 

 Larutan 

elektrolit 

 Kekuatan 

asam 

 Tetapa

n 

ionisasi 

asam 

(Ka) 

 Derajat 

ionisasi 

-  Kb amonia 

1,8x10
-5

 

 Ka  

asam 

asetat 

1,8 x  

10
-5
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F. Penelitian yang Relevan 

 

 

Beberapa penelitian yang relevan yang telah dilakukan berkaitan dengan judul 

yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, R dan Priatmoko, S (2013) 

menyimpulkan bahwa penggunaan pembelajaran problem solving berorientasi 

HOTS (Higher Order Thinking Skills) berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar kimia khususnya materi pokok larutan elektrolit dan konsep redoks.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo,T dan Kadarwati, S (2013) menyim-

pulkan bahwa penerapan Higher Order Thinking berdasarkan problem solving 

dapat meningkatkan aktivitas siswa, dan karakter siswa yang akhirnya juga 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani, Y, Jalmo, T dan Yolida, B (2015). 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan dengan tingkat korelasi yang rendah 

antara gender dengan kemampuan memecahkan masalah, dan terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kemampuan siswa laki-laki dan perempuan 

dalam memecahkan masalah. 

 

G. Kerangka Pemikiran 
 

 

Pada zaman modern ini, persaingan kerja dipasar global semakin ketat, untuk 

dapat memenuhi antangan di masyarakat ekonomi Asean (MEA) dibutuhkan 

SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas memiliki kemampuan penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik. menurut Indeks Pembangunan 

Manusia atau Human Development Index (HDI) berdasarkan survei tahunan oleh 
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United Nations for Development Programs (UNDP) kualitas SDM Indonesia yaitu 

0,563.  

 

SDM yang berkualitas dihasilkan dari proses pembelajaran suatu lembaga pendi-

dikan. Maka dari itu, pendidikan merupakan salah satu bidang terpenting sebagai 

pembangun kualitas SDM generasi masa depan.  Berdasarkan hasil evaluasi PISA 

tahun 2015, Indonesia berada pada urutan 62 dari 70 peserta, hal ini menggambar-

kan perkembangan tingkat pendidikan di Indonesia yang rendah dibandingkan 

dengan negara-negara lain.  Hasil tersebut, membuat Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) meningkatkan dan menyesuaikan kebutuhan tingkat inter-

nasional, yang telah diimplementasikan pada soal-soal ujian nasional.  Sehingga 

dapat melatih siswa Indonesia untuk berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan 

permasalahan yang ada. 

 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi sangat penting untuk siswa, agar dapat ber-

saing dalam akademik maupun menjadi suatu keterampilan dasar yang dibutuhkan 

dalam dunia kerja secara global.  Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat senan-

tiasa dilatih dan dikembankan dalam proses pembelajaran.  Problem solving ada-

lah suatu model pembelajaran yang menggunakan permasalahan sebagai pembel-

ajaran utama dan sumber informasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, 

sehingga memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan melatih 

siswa untuk berpikir tingkat tinggi dalam pemecahan suatu permasalahan. 

 

Berdasarkan kurikulum 2013, kompetnsi dasar pembelajaran kimia yang harus 

dicapai siswa kelas XI salah satunya adalah kompetensi pengetahuan KD 3.10 

Menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan peng-
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ionannya dalam larutan.  Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya yaitu KD 

4.10 Menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari 

bahan alam melalui percobaan.  Untuk mencapai KD dan melatih keterampilan 

berpikir tingkat tinggi dapat digunakan langkah-langkah problem solving yang 

dijabarkan dalam aplikasi proses pembelajaran.  Langkah pertama, siswa diberi-

kan suatu permasalahan dalam sebuah wacana larutan asam yang dapat dicicipi 

seperti air asam jawa dan air belimbing, sedangkan larutan yang tidak dapat di-

cicipi yaitu air aki, dan larutan asam klorida.  Contoh dari larutan basa yang dapat 

dicicipi yaitu air kapur dan yang tidak dapat dicicipi yaitu larutan natrium 

hidroksida. Kemudian siswa membuat suatu rumusan masalah berdasarkan waca-

na.  Siswa mencari informasi dari berbagai sumber yang menunjang untuk men-

jawab rumusan masalah.  Siswa kemudian merumuskan hipotesis dari rumusan 

masalah dan informasi yang telah dimiliki.  Siswa mengumpulkan data dengan 

melakukan percobaan asam dan basa menggunakan indikator kertas lakmus merah 

dan biru.  Siswa mengolah data yang telah dimiliki dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang membimbing siswa untuk membangun konsep.  Langkah terakhir 

yaitu siswa membuat kesimpulan dari, pengetahuan yang telah diperoleh tentang 

identifikasi larutan asam dan basa serta mempresentasikannya. 

 

Pada proses pembelajaran semua siswa baik siswa laki-laki maupun siswa perem-

puan memiliki perlakuan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh bim-

bingan guru dalam menemukan dan mempelajari konsep-konsep pembelajaran.  

Secara psikologis siswa laki-laki dan perempuan memiliki intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan yang berbeda dalam 

pembelajaran.  Namun, perbedaan tersebut tak dapat menjadikan adanya per-
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bedaan perlakuan yang diberikan di kelas karena pada hakekatnya dapat meng-

hambat prestasi belajar siswa. 

 

 

H. Anggapan Dasar 
 

 

Beberapa hal yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi asam basa yang dibelajarkan pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol sama. 

2. Perbedaan n-gain kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi asam 

basa terjadi semata-mata karena perlakuan dalam proses belajar. 

3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa di luar perilaku pada kedua kelas diabaikan. 

 

 

I. Hipotesis Penelitian 
 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan model pembelaajaran 

problem solving dengan jenis kelamin terhadap kemampuan berpikir tingkat 

tinggi siswa pada materi asam basa 

2. Rata-rata n-gain kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran problem solving lebih tinggi dibandingkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada pembelajaran menggunakan 

pembelajaran konvensional pada materi asam basa 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode dan Desain Penelitian  

 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen, sedangkan desain 

penelitian yang digunakan adalah desain faktorial 2 x 2. Desain ini merupakan 

modifikasi dari posstest-only control groub atau pretest-posttest control group 

designs yang memperbolehkan penyelidikan variabel idependent tambahan 

(Freankel, dan Hyun, 2012). Terdapat dua faktor yang terlibat dalam desain 

faktorial 2 x 2 ini, yaitu pembelajaran dan jenis kelamin siswa. Faktor pembel-

ajaran terdiri dari model pembelajaran problem solving dan pembelajaran 

konvensional, desain faktorial 2 x 2 ini yaitu: 

 

Tabel. 4 Desain faktorial 2 x 2 
               Variabel Bebas (A)  

 

 

Variabel Moderat (B) 

Model pembelajaran 

Problem Solving (A1) Konvensional (A2) 

Jenis Kelamin 

Siswa 

Laki-laki (B1) A1B1 A2B1 

Perempuan  (B2) A1B2 A2B2 

 

Keterangan: 

A1B1 : keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa laki-laki dengan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem solving. 

A2B1 : keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa laki-laki dengan 

pembelajaran menggunakan pembelajaran konvensional. 

A1B2 : keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa perempuan dengan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis problem 

solving. 

A2B2 keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa perempuan dengan 

pembelajaran menggunakan pembelajaran konvensional. 
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B. Populasi dan Sampel Penelitian  

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI IPA SMA Negeri 15 

Bandarlampung tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 116 siswa dan tersebar 

kedalam empat kelas yaitu kelas XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3 dan XI IPA 4. 

Sampel penelitian diambil dari populasi sebanyak dua kelas. Satu kelas sebagai 

kelas kontrol dan satunya lagi sebagai kelas eksperimen. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik purposive sampling atau dikenal sebagai sampling 

pertimbangan, yaitu pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan 

peneliti. 

 

Purposive sampling baik hasilnya ditangan seorang ahli yang mengenal populasi 

dan dapat segera mengetahui masalah-masalah khas yang seringkali terjadi 

(Sudjana, 2005). Dalam penelitian ini, seorang ahli yang sangat mengenal popula-

si diminta untuk memberikan informasi tentang karakteristik siswa kelas XI di 

SMA Negeri 15 dan permasalahan yang ada yaitu guru bidang studi kimia kelas 

XI.  Berdasarkan pertimbangan yang didasarkan pada hasil ujian pada materi ke-

setimbangan kimia pada kedua kelas relatif sama, diputuskan bahwa kelas XI IPA 

2 dan XI IPA 3 sebagai sampel penelitian, Kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperi-

men yang menggunakan model pembelajaran problem solving dan kelas XI IPA 2 

sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional.  Berikut ini 

jumlah siswa pada sampel penenlitian berdasarkan jenis kelamin siswa: 

Tabel 3. Jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin siswa 

 

Jenis Kelamin Siswa Kelas XI IPA 2 Kelas XI IPA 3 

Laki-Laki 8 Siswa 8 Siswa 

Perempuan 23 Siswi 24 Siswi 

Jumlah 31 Siswa/i 32 Siswa/i 
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C. Jenis dan Sumber Data  

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama yaitu data hasil 

tes keterampilan berpikir tingkat tinggi sebelum penerapan pembelajaran (pretes) 

dan hasil tes keterampilan berpikir tingkat tinggi setelah penerapan pembelajaran 

(postes) pada materi asam dan basa. Data pendukung yaitu data sikap ilmiah 

siswa.  Adapun sumber data adalah siswa kelas eksperimen dan siswa kelas 

kontrol.  

 

 

D. Variabel Penelitian  

 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel bebas (X) : pembelajaran menggunakan model pembelajaran pen-

dekatan problem solving dan pembelajaran menggunakan model pembel-

ajaran konvensional. 

b. Variabel terikat (Y): keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

c. Variabel kontrol : materi asam basa dan guru. 

d. Variabel moderat : Jenis kelamin siswa. 

 

 

E. Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian 

 

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu.  

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengumpul 

data untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan data (Arikunto, 2011).   

Adapun bentuk instrumen penelitian yang digunakan adalah :  
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1. Perangkat pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis KI-

KD, analisis konsep, silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) 

 

2. Instrumen penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Instrumen tes berupa soal pretes dan soal postes yang terdiri dari enam soal 

uraian untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi 

asam basa. Dilengkapi dengan rubrik soal pretes dan postes yang terdiri dari 

kunci jawaban dan pedoman penskoran masing-masing soal dengan skor mak-

simal 4 sampai dengan 0. Soal ini telah dilakukan uji validitas isi.  Adapun 

pengujian validitas isi pada penelitian ini dilakukan dengan cara judgement. 

Pengujian validitas dilakukan dengan menelaah kisi-kisi soal, terutama ke-

sesuaian indikator, tujuan pembelajaran dan butir-butir pertanyaannya. Peng-

ujian dilakukan oleh dosen pembimbing. 

b. LKS yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu LKS 

berbasis pembelajaran problem solving dan LKS konvensional.  LKS berbasis 

pembelajaran problem solving yang memiliki enam fase yaitu: merumuskan 

permasalahan, mencari informasi yang sesuai, merumuskan hipotesis, me-

ngumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan.  LKS ini 

memiliki langkah-langkah pembelajaran yang dapat melatihkan siswa untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. LKS telah dilakukan uji 

validitas pada setiap fase dengan cara judgement oleh dosen pembimbing.  

Sedangkan LKS konvensional merupakan LKS yang biasa digunakan oleh 

siswa siswi di sekolah, berisi rangkuman materi, dan soal-soal. 
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c. Lembar observasi sikap ilmiah siswa digunakan untuk mengamati sikap ilmiah 

siswa yaitu ingin tahu, teliti, kerja sama dan bertanggung jawab.  Pedoman 

penilaian didasarkan pada rubrik sikap ilmiah, setiap aspek memiliki skor 

maksimal 3 yaitu sangat baik sampai dengan 1 yaitu kurang baik.  Lembar 

observasi dan rubrik sikap ilmiah telah melewati uji validitas oleh dosen 

pembimbing. 

 

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian  

 

Langkah-langkah yang digunakan penelitian ini adalah: 

1. Persiapan. 

Prosedur persiapan pada penelitian ini adalah: 

a. Meminta izin kepala SMA Negeri 15 Bandarlampung tahun pelajaran 2017-

2018 untuk mengadakan penelitian. Kemudian, mengadakan penelitian pen-

dahuluan di sekolah tersebut untuk mendapatkan informasi tentang kuri-

kulum, metode pembelajaran yang diterapkan, karakteristik siswa, jadwal, 

sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang dapat digunakan sebagai 

sarana pendukung penelitian. 

b. Menyiapkan instrumen yang mendukung proses penelitian di antaranya 

silabus, RPP, LKS, bahan ajar, soal pretes dan soal postes yang berupa 

soal uraian yang digunakan sebagai data kuantitatif untuk mewakili kete-

rampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dan lembar observasi sikap siswa yang 

telah melewati uji validasi. 

c. Menentukan populasi dan sampel. 
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2. Pelaksanaan penelitian. 

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

a. Melakukan pretes dengan soal yang sama pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

b. Melakukan matching nilai secara statistik antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

c. Menerapkan penggunaan LKS yang telah ditetapkan di masing-masing kelas, 

penggunaan LKS berbasis pendekatan ilmiah diterapkan di kelas eksperimen 

serta penggunaan LKS konvensional diterapkan di kelas kontrol. 

d. Menilai sikap ilmiah siswa 

e. Melakukan postes dengan soal yang sama pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

 

3. Analisis data 

Analisis data pada penelitian ini antara lain: 

a. menganalisis jawaban tes tertulis siswa yang berupa pretes dan postes. 

b. melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian dan menarik kesimpulan 
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Adapun langkah-langkah penelitian tersebut ditunjukkan pada alur penelitian, 

seperti ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Bagan alir penelitian 

 

Perlakuan 

Observasi 

sikap ilmiah 

Hasil: 

Data sikap ilmiah siswa 

Hasil akhir: keterampilan 

berpikir tingkat tinggi siswa 

Analisis Data 

Kesimpulan 

Postes 
Kelas Eksperimen 

(pembelajaran berbasis 

masalah) 

Kelas Kontrol 

(pembelajaran 

konvensional) 

matching nilai secara statistik 

antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

Hasil awal 

1. observasi penelitian 

2. menyusun instrument 

penelitian 

3. validasi instrument 

penelitian 

Hasil: 

1. Informasi mengenai populasi.  

2. Instrumen penelitian (peta 

pemecahan masalah, analisis 

indikator, LKS, soal tes 

keterampilan berpikir tingkat 

tinggi siswa, dan kinerja siswa 

Persiapan 

Menentukan 

sampel penelitian 

Pretes 
Kelas Eksperimen 

(pembelajaran  

berbasis masalah) 

Kelas Kontrol 

(pembelajaran 

konvensional) 
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G. Analisis Data  

 

 

1. Analisis data kemampuan berpikir tingkat tinggi 

 

 

Tujuan analisis data yang dikumpulkan adalah untuk memberikan makna atau arti 

yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan masalah, 

tujuan, dan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 

a. . Mengubah skor tes menjadi nilai 

Dalam hal pengolahan data pretes dan postes, skor pretes dan skor postes diubah 

menjadi nilai.  Nilai pretes dan postes pada penilaian kemampuan berpikir tingkat 

tinggi siswa secara operasional dirumuskan sebagai berikut: 

                 
                                  

                    
        ................................ (1) 

b. Menghitung n-gain setiap siswa 

Cara untuk menghitung efektivitas model pembelajaran problem solving dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dilakukan analisis n-gain siswa 

dari kedua kelas. 

Rumus n-gain <g> menurut Hake (1999) adalah sebagai berikut: 

<g> = 
                           

                                  
   ........................... (2) 

 

c. Menghitung rata-rata n-gain setiap kelas 

Setelah didapatkan n-gain dari setiap siswa, kemudian dihitung rata-rata n-gain 

tiap kelas sampel yang dirumuskan sebagai berikut: 

Rata-rata n-gain kelas = 
             

            
  ........................... (3) 
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dengan kriteria n-gain sebagai berikut: 

1) n-gain kategori tinggi, jika n-gain  (<g>) >0,7 

2) n-gain kategori sedang, jika n-gain  0,7 > (<g>) >0,3 

3) n-gain kategori rendah, jika n-gain  (<g>) < 0,3 

Data rata-rata gain ternormalisasi yang diperoleh diuji normalitas dan homogeni-

tasnya, kemudian dijadikan dasar dalam menguji hipotesis dalam penelitian. 

 

d. Menghitung persentase n-gain kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa laki-

laki 

Setelah didapatkan n-gain kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa laki-laki, 

kemudian dihitung persentase n-gain kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

laki-laki yang dirumuskan sebagai berikut: 

%                 = ∑
                               

               
       

 

 

e. Menghitung persentase n-gain kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

perempuan 

Setelah didapatkan n-gain kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa perempuan, 

kemudian dihitung persentase n-gain kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

perempuan yang dirumuskan sebagai berikut: 

%                = ∑
                               

               
       

 

 

2. Uji kesamaan dua rata-rata 

 

 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa di kelas eksperimen sama dengan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa di kelas kontrol, dilihat dari rata-rata pretes siswa.  

Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan setelah melakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas terhadap data pretes kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 
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a. Uji normalitas data pretes siswa 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari kelas sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, serta untuk menentukan uji 

selanjutnya apakah menggunakan uji statistik parametrik atau non parametrik. 

Untuk uji normalitas dapat digunakan uji chi-kuadrat (Sudjana, 2005). 

Hipotesis untuk uji normalitas: 

H0 : kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : kedua sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

 

Dengan rumus untuk uji normalitas sebagai berikut: 

    ∑
       

 

  

 
       ................................ (4) 

Keterangan: 

ᵡ
2
 = uji chi-kuadrat 

Oi = frekuensi pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

  

Data tersebut berdistribusi normal jika    <            
  atau   

      
<   

     
 

dengan taraf signifikan    0,05, dalam hal lainnya H0 ditolak (Sudjana, 2005). 

 

b. Uji homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi bahwa kelas penelitian 

berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen, untuk me-

nentukan uji yang digunakan dalam pengujian hipotesis.  Uji homogenitas dilaku-

kan dengan menyelidiki apakah kedua sampel mempunyai varians yang sama (po-

pulasi dengan varians yang homogen) atau sebaliknya.  Menurut Sudjana (2005) 

untuk menguji homogenitas varians dapat menggunakan uji F. 
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Hipotesis untuk uji homogenitas: 

      
     

   kedua kelompok yang diteliti memiliki varians yang homogen 

      
    

   kedua kelompok yang diteliti memiliki varians tidak homogen 

Keterangan : 

  
  = varians skor kelompok Eksperimen 

  
  = varians skor kelompok Kontrol 

 

Untuk menguji homogenitas kedua varians kelas sampel, digunakan uji kesamaan 

dua varians, dengan rumusan statistik sebagai berikut: 

   
  
 

  
    ...............................  (5) 

  
∑    ̅  

   
   ...............................  (6) 

Keterangan :   
  = varians terbesar 

   
  = varians terkecil 

  = simpangan baku 

   = nilai pretes siswa 

 ̅ = nilai pretes siswa 

n = jumlah siswa 

data yang diuji dinyatakan terima    jika                pada taraf signifikan 

  0,05. Dalam hal lainnya tolak H0.(Sudjana, 2005).  

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan awal 

berpikir tingkat tinggi siswa di kelas eksperimen sama dengan di kelas kontrol 

yang signifikan.  Untuk hasil uji, diperoleh data berdistribusi normal dan homo-

gen, maka uji kesamaan dua rata-rata  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan uji-t (Sudjana, 2005). 

 

Rumusan hipotesis untuk uji kesamaan dua rata-rata adalah: 

H0 :     =      : Rata-rata nilai pretes kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di  
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 kelas eksperimen sama dengan rata-rata nilai pretes kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa di kelas kontrol pada materi asam 

basa. 

H0 :           : Rata-rata nilai pretes kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di  

 kelas eksperimen tidak sama dengan rata-rata nilai pretes 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di kelas kontrol pada 

materi asam basa. 

Rumus uji kesamaan dua rata-rata adalah: 

Thitung = 
 x

 
   x

 

  √
 

  
 

 

  

 dengan   
  = 

        
           

 

       
  ................................ (7) 

keterangan untuk uji persamaan dua rata-rata 

thitung = Koefisien t 

  ̅̅̅ = Rata-rata nilai pretes kelas eksperimen 

  ̅̅ ̅ = Rata-rata nilai pretes kelas kontrol 

   = Varian kelas eksperimen 

   = Varian kelas kontrol 

Sg = Varian kedua kelas 

   = Jumlah sampel kelas eksperimen 

   = Jumlah sampel kelas kontrol 

 

Dengan kriteria uji terima H0 jika thitung<ttabel dengan derajat kebebasan dk = n1 + 

n2-2 dan tolak H0 untuk harga t lainnya.  Dengan menentukan taraf signifikan 

       (Sudjana, 2005). 

 

3. Pengujian hipotesis penelitian 

 

Pengujian hipotesis ini dilakukan analisis varians dua jalur (two way ANOVA) dan 

analisis deskriptif, setelah melalui uji normalitas dan homogenitas terhadap data 

n-gain siswa.  Untuk hipotesis 1 dan 2 menggunakan analisis varians dua jalur 
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(two way ANOVA) dengan program SPSS 24.00 for windows dan desain faktorial 

2 x 2. Berikut ini adalah hipotesis statistik berdasarkan hipotesis penelitian: 

 

Hipotesis 1: 

H0 =  Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran dengan jenis kelamin terhadap kemampuan berpikir tingkat 

tinggi siswa pada materi asam basa. 

H1 =  Terdapat interaksi antara pembelajaran yang menggunakan model pembel-

ajaran dengan jenis kelamin terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi 

siswa pada materi asam basa. 

H0 = A * B = 0 

H1 = A * B    

Keterangan: 

A = pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

B = jenis kelamin siswa 

 

Hipotesis 2: 

H0 :   Rata-rata n-gain kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada pembel-

ajaran menggunakan model pembelajaran problem solving lebih rendah 

dibandingkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada pembelajaran 

menggunakan pembelajaran konvensional pada materi asam basa 

H1 :   Rata-rata n-gain kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada pembel-

ajaran menggunakan model pembelajaran problem solving lebih tinggi 

dibandingkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada pembelajaran 

menggunakan pembelajaran konvensional pada materi asam basa 
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H0 :   A1    A2 

H1 :   A1    A2 

Keterangan: 

 A1 =  Rata-rata n-gain kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dengan pembel-

ajaran menggunakan model pembelajaran problem solving pada materi 

asam basa. 

 A2 =  Rata-rata n-gain kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dengan pembel-

ajaran menggunakan pembelajaran konvensional pada materi asam basa. 

 

Dengan kriteria uji yaitu terima H0 jika Fhitung<F tabel dengan taraf signifikan    

0,05 (Sudjana, 2005). 



 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran yang menggunakan model pem-

belajaran dengan jenis kelamin terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi 

siswa pada materi asam basa. 

2. Keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa dengan pembelajaran berbasis 

problem solving lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional 

pada materi asam basa 

3. Persentase kategori n-gain tinggi keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa 

laki-laki lebih tinggi dibandingkan persentase kategori n-gain tinggi siswa 

perempuan dengan pembelajaran yang menggunakan model problem solving 

pada materi asam basa 

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa : 

 

1. Pembelajaran pembelajaran berbasis problem solving dianjurkan untuk dite-

rapkan pada pembelajaran kimia terutama pada materi asam basa karena sa-

ngat efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. 

2. Bagi calon peneliti lain diharapkan lebih memperhatikan pengelolaan waktu agar 

proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efisien.  
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