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ABSTRAK
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Oleh

Nena Nurmaliyani

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran berbasis masalah

erosi email gigi untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan keterampilan

proses sains siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah Pre-Experiment

dengan The Static-Group Pretest-Posttest Design. Populasi penelitian ini adalah

seluruh siswa kelas XI MIA SMA Negeri 2 Bandarlampung tahun pelajaran

2017/2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, se-

hingga diperoleh sampel penelitian kelas XI MIA 9 sebagai kelas kontrol dan XI

MIA 3 sebagai kelas eksperimen.

Peningkatan kemampuan penalaran dan keterampilan proses sains siswa ditentu-

kan dari n-gain kemampuan penalaran dan keterampilan proses sains siswa yang

diuji secara statistik dengan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pem-

belajaran berbasis masalah erosi email gigi mampu meningkatkan kemampuan

penalaran dan keterampilan proses sains siswa.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yaitu proses pendidikan dan hasil

pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendi-

dikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses

pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, dukungan ad-

ministrasi, sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana

kondusif, sedangkan mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu

pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (Ismail,

2008).

Di Indonesia salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah

dengan menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menuntut perubahan para-

digma dalam pendidikan dan pembelajaran, khususnya pada jenis dan jenjang

pendidikan formal.  Kurikulum ini menganut pandangan dasar bahwa pengetahu-

an tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru, sehingga siswa diharapkan mam-

pu mencari tahu bukan hanya diberi tahu. Agar benar-benar memahami dan dapat

menerapkan pengetahuan, siswa perlu didorong untuk memecahkan masalah, me-

nemukan segala sesuatu untuk dirinya (Permendikbud, 2013). Semua perubahan
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tersebut tidak lain dimaksudkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, baik dari

segi proses maupun hasil pendidikan (Trianto, 2010).

Faktanya pembelajaran di sekolah cenderung hanya menghadirkan konsep-konsep,

hukum-hukum, dan teori-teori saja tanpa menyuguhkan bagaimana proses menye-

lesaikan masalah di kehidupan nyata. Akibatnya siswa mengalami kesulitan

dalam menghubungkan konsep yang diperoleh dengan apa yang terjadi di ling-

kungan sekitar. Padahal dalam kehidupan nyata ada banyak masalah yang penye-

lesaiannya perlu dikaitkan dengan konsep yang terdapat dalam materi yang

dipelajari disekolah.

Hal ini diperkuat oleh hasil observasi yang penulis lakukan di SMA Negeri 2

Bandarlampung, yang diketahui bahwa pembelajaran masih berpusat pada guru.

Pembelajaran di kelas di dominasi dengan kegiatan siswa masih mencatat dan

menghafal pelajaran yang diberikan. Pembelajaran seperti ini membuat siswa

kurang memahami konsep.  Oleh karena itu, menjadi tugas bagi guru untuk

mencari metode alternatif dalam pembelajaran khususnya dalam pembelajaran

kimia, guna menjembatani siswa dalam mengaitkan konsep yang dipelajari

dengan lingkungan sekitarnya agar lebih mudah dipahami dan pembelajaran yang

dilakukan menjadi lebih bermakna bagi siswa.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu model pembelajaran yang dapat mendorong

siswa untuk memecahkan masalah adalah model pembelajaran berbasis masalah.

Model pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan

masalah, belajar secara mandiri, dan menuntut keterampilan berpartisipasi dalam

tim (Riyanto, 2009). Pembelajaran berbasis masalah dilakukan dengan cara
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menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasi-

litasi penyelidikan, dan membuka dialog permasalahan yang dikaji hendaknya

merupakan permasalahan kontekstual yang ditemukan perserta didik dalam ke-

hidupan sehari-hari (Sani, 2014). Pembelajaran berbasis masalah memiliki karak-

teristik permasalahan yang menantang pengetahuan siswa, sikap, dan kompetensi

(Rusman, 2010). Selain itu masalah yang dimunculkan dalam pembelajaran ini

adalah masalah yang tidak memiliki jawaban tunggal, artinya siswa akan mene-

mukan berbagai solusi dari pemecahan masalah tersebut (Hmelo & Barrows,

2006). Dalam pembelajaran ini, siswa dituntut untuk menjelaskan fenomena yang

terjadi dengan berbagai cara. Selain itu, dalam model ini siswa juga diperkenal-

kan pada konsep melalui masalah yang terjadi di lingkungannya. Masalah nyata

yang diberikan diyakini dapat menarik minat siswa untuk melihat lingkungannya

dan terpanggil untuk memecahkan masalah yang ada. Keadaan ini diharapkan

memampukan siswa untuk menemukan konsep yang dapat digunakan untuk

memecahkan masalah dengan berbagai penjelasan untuk mengungkap dan

menyelesaikan masalah tersebut.

Usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, siswa ditun-

tut berpikir secara logis.  Dalam proses berpikir siswa menghubungkan pengeta-

huan baru dengan pengetahuan lama untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Oleh

karena itu model pembelajaran ini memberikan kesempatan untuk mengembang-

kan kemampuan penalarannya.  Tidak hanya itu dalam penyelesaian masalah sis-

wa dilatihkan berbagai keterampilan diantaranya merumuskan hipotesis, meran-

cang penyelidikan, melakukan eksperimen dan mengkomunikasikan.
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Keterampilan-keterampilan ini tidak lain merupakan indikator yang ada dalam

keterampilan proses sains (KPS).

KPS sangat penting dimiliki oleh siswa untuk persiapan dan latihan dalam meng-

hadapi kenyataan hidup di masyarakat sebab siswa dilatih untuk berpikir logis

dalam memecahkan suatu masalah (Usman & Setiawati, 1993). KPS juga memi-

liki manfaat dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan dan

memberi bekal siswa untuk membentuk konsep sendiri dengan cara bagaimana

mempelajari sesuatu (Permendikbud, 2013). Individu yang tidak dapat menggu-

nakan KPS akan mengalami kesulitan dalam kehidupan karena keterampilan ini

tidak hanya digunakan selama pendidikan tapi juga digunakan dalam kehidupan

sehari-hari (Rahayu & Anggraeni, 2017).

Masalah erosi email gigi merupakan salah satu masalah nyata yang dapat diguna-

kan dalam pembelajaran berbasis masalah. Dalam memecahkan masalah tersebut

siswa memerlukan pengetahuan prasyarat untuk mendapat pengetahuan yang

baru.  Adapun pengetahuan prasyarat yang diperlukan siswa meliputi materi stoi-

kiometri, persamaan reaksi kimia, konsep asam basa, dan kekuatan asam basa.

Melalui model pembelajaran berbasis masalah, siswa disajikan sebuah wacana

berisi masalah yang harus diselesaikan, lalu siswa mengamati wacana tersebut dan

membuat rumusan masalah. Selanjutnya siswa merumuskan hipotesis untuk men-

jawab rumusan masalah sementara, lalu siswa melakukan penyelidikan dengan

merancang dan melakukan percobaan, pada tahap ini siswa dilatih dalam menen-

tukan variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikatnya serta menentukan
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alat dan bahan juga prosedur percobaan yang akan dilakukan. Pada saat melaku-

kan percobaan siswa juga akan dilatih dalam melakukan pengukuran.

Tahap berikutnya siswa menyajikan data dalam bentuk tabel pengamatan dan ter-

akhir siswa menganalisis dan mengevaluasi hasil belajar, siswa menganalisis data/

hasil percobaan dan mengevaluasi proses mereka sendiri yang selanjutnya akan

dipresentasikan di depan kelas. Apabila tahap-tahap di atas, dilakukan dengan

baik dan benar maka siswa akan terlatih KPS-nya.

Terdapat beberapa penelitian yang menerangkan bahwa terjadi peningkatan KPS

melalui pembelajaran berbasis masalah.  Hasil penelitian Hanafiah terhadap siswa

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Mauk Kabupaten Tangerang pada tahun 2015

menerangkan bahwa pembelajaran berbasis masalah meningkatkan KPS siswa

pada materi laju reaksi.  Penelitian Safrina, Saminan & Hasan pada tahun 2015

terhadap siswa kelas VIII MTsN Meureudu Banda Aceh melaporkan bahwa pem-

belajaran berbasis masalah dapat meningkatkan KPS dan pemahaman siswa pada

materi zat kimia dalam makanan. Berdasarkan penelitian-penelitian ini, pembela-

jaran berbasis masalah dirasa mampu meningkatkan KPS dan kemampuan

penalaran siswa.

Berdasarkan paparan di atas untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan

penalaran dan KPS melalui pembelajaran berbasis masalah, maka peneliti akan

melakukan penelitian yang berjudul “Pembelajaran Berbasis Masalah Erosi Email

Gigi untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran dan Keterampilan Proses Sains

Siswa”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. bagaimanakah model pembelajaran berbasis masalah erosi email gigi dalam

meningkatkan kemampuan penalaran siswa?

2. bagaimanakah model pembelajaran berbasis masalah erosi email gigi dalam

meningkatkan KPS siswa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. mendeskripsikan peningkatan kemampuan penalaran siswa melalui model

pembelajaran berbasis masalah erosi email gigi;

2. mendeskripsikan peningkatan KPS siswa melalui pembelajaran berbasis

masalah erosi email gigi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. memberi pengalaman secara langsung kepada siswa dalam melatih

kemampuan penalaran dan KPS dalam memecahkan masalah.

2. pembelajaran dengan model Problem Based Learning (PBL) dapat menjadi

salah satu alternatif bagi guru dalam memilih pembelajaran yang inovatif dan

kreatif.
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3. menjadi sumbangan pemikiran, informasi dan bahan referensi model

pembelajaran dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran kimia di

sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. materi pokok dalam penelitian ini adalah titrasi asam-basa yang merupakan

materi pembelajaran kimia kelas XI IPA Semester 2 KD 3.11 dalam

kurikulum 2013;

2. pembelajaran konvensional yang diterapkan menggunakan metode ceramah,

tanya jawab, penugasan, dan praktikum yang prosedur percobaannya

diberitahu guru;

3. pembelajaran berbasis masalah dikatakan meningkatkan kemampuan

penalaran dan KPS siswa apabila rata-rata n-gain yang diperoleh di kelas

eksperimen berkategori sedang atau tinggi;

4. model pembelajaran berbasis masalah yang digunakan dalam penelitian ini

menurut Arends (2008) yang meliputi 5 tahap, yaitu mengorientasikan siswa

pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membantu

penyelidikan mandiri dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan

artifak, serta analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah;

5. kemampuan penalaran yang diteliti sesuai dengan Taksonomi Bloom

(Stiggins, 1994);

6. indikator KPS siswa yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah indikator

KPS dasar menurut Dimyati & Mudjiono (2002) yaitu mengamati, melakukan
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pengukuran, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan, serta indikator KPS

terpadu menurut Dimyati & Mudjiono (2002) yaitu merumuskan hipotesis,

merancang penyelidikan, dan melakukan eksperimen.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstruktivisme

Menurut Von Glasersfeld dalam Sudirman (2007) konstruktivisme adalah salah

satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah kon-

struksi (bentukan) kita sendiri. Pembelajaran konstruktivistik diharapkan mampu

membuat siswa aktif, dan membangun sendiri apa yang harus dikuasainya, siswa

juga membangun aspek sosialisasi (Arsiti, 2008).  Dalam proses pembelajaran ini

siswa dibiasakan untuk memecahkan masalah, bertanya, menyampaikan ide-ide-

nya.  Siswa juga dibiasakan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang disam-

paikan kepada orang lain sehingga dalam berbicara harus menggunakan dasar

yang jelas, serta berani mempertahankan argumentasinya di depan orang banyak.

Vygotsky dalam Abidin (2011) menekankan pada pentingnya hubungan antara

individu dan lingkungan sosial dalam pembentukan pengetahuan.  Menurutnya

interaksi sosial yaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain merupakan

faktor terpenting yang dapat memicu perkembangan kognitif seseorang.  Ia juga

berpendapat bahwa proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila

anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain dalam suasana dan ling-

kungan yang mendukung (supportive), dalam bimbingan seseorang yang lebih
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mampu, guru atau orang dewasa.  Berkaitan dengan pembelajaran, Vygotsky

mengemukakan empat prinsip (Slavin, 2010) yaitu:

1. pembelajaran sosial (social learning).
Pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai adalah pembelajaran
kooperatif. Vygotsky menyatakan bahwa siswa belajar melalui interaksi
bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cakap;

2. ZPD (zone of proximal development).
Bahwa siswa akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada
dalam ZPD. Siswa bekerja dalam ZPD jika siswa tidak dapat memecahkan
masalah sendiri, tetapi dapat memecahkan masalah itu setelah mendapat
bantuan orang dewasa atau temannya (peer); Bantuan atau support dimaksud
agar si anak mampu untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih
tinggi tingkat kerumitannya dari pada tingkat perkembangan kognitif si anak;

3. masa magang kognitif (cognitif apprenticeship).
Suatu proses yang menjadikan siswa sedikit demi sedikitmemperoleh
kecakapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli, orang
dewasa, atau teman yang lebih pandai;

4. pembelajaran termediasi (mediated learning).
Vygostky menekankan pada scaffolding.  Siswa diberi masalah yang
kompleks, sulit, dan realistik, dan kemudian diberi bantuan secukupnya dalam
memecahkan masalah siswa.

B. Pembelajaran Berbasis Masalah

Pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang menuntut

peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, belajar secara mandiri,

dan menuntut keterampilan berpartisipasi dalam tim, dengan mengintergrasikan

berbagai konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu (Riyanto, 2009.

Menurut Ibrahim & Nur dalam Rusman (2010) pembelajaran berbasis masalah

merupakan model pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir

tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata,

termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar. Penyampaiannya dilakukan

dengan menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan,
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memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog permasalahan yang dikaji

hendaknya merupakan masalah kontekstual yang ditemukan perserta didik dalam

kehidupan sehari-hari (Sani, 2014).

Rusman (2010) mengemukakan karakteristik pembelajaran berbasis masalah
adalah sebagai berikut:
a. Permasalahan menjadi starting point dalam belajar.
b. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata

yang tidak terstruktur.
c. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda.
d. Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, dan

kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan
bidang baru dalam belajar.

e. Belajar pengarahan diri yang menjadi hal utama
f. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan evalua-

si sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam pembelajaran
berbasis masalah.

g. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif.
h. Pengembangan keterampilan inkuiri dan pemecahan masalah sama pentingnya

dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah
permasalahan.

i. Keterbukaan proses dalam pembelajaran berbasis masalah meliputi sintesis dan
integrasi dari sebuah proses belajar.

j. Pembelajaran berbasis masalah melibatkan evaluasi dan review pengalaman
siswa dan proses belajar

Tujuan dari pembelajaran berbasis masalah adalah kemampuan siswa untuk ber-

pikir kritis, analisis, sistematis dan logis untuk menentukan alternatif pemecahan

masalah melalui ekplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap

ilmiah (Suyanti, 2010).

Arends (2008) menyatakan bahwa ada tiga hasil belajar (outcomes) yang di-

peroleh pebelajar yang diajar dengan pembelajaran berbasis masalah yaitu:

(1) inkuiri dan keterampilan melakukan pemecahan masalah.
(2) belajar model peraturan orang dewasa (adult role behaviors).
(3) keterampilan belajar mandiri (skills for independent learning).
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Lebih lanjut Arends (2008) merinci langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran

berbasis masalah dalam pengajaran.  Arends mengemukakan ada 5 fase (tahap)

yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis

masalah.

Fase 1. Mengorientasikan siswa pada masalah

Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-

aktivitas yang akan dilakukan.  Dalam penggunaan pembelajaran berbasis

masalah, tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan rinci

apa yang harus dilakukan oleh siswa dan juga oleh dosen.  Disamping proses yang

akan berlangsung, guru mengevaluasi proses pembelajaran.

Ada empat hal penting pada proses ini, yaitu:

a. tujuan utama pengajaran ini tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi
baru, tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelediki masalah-masalah pen-
ting dan bagaimana menjadi siswa yang mandiri

b. permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak
benar, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyele-
saian dan seringkali bertentangan,

c. selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk meng-
ajukan pertanyaan dan mencari informasi.  Guru akan bertindak sebagai pem-
bimbing yang siap membantu, namun siswa harus berusaha untuk bekerja
mandiri atau dengan temannya

d. selama tahap analisis dan penjelasan, siswa akan didorong untuk menyatakan
ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan.  Tidak ada ide yang akan di-
tertawakan oleh guru atau teman sekelas.  Semua siswa diberi peluang untuk
menyumbang kepada penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka.

Fase 2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar

Disamping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran

berbasis masalah juga mendorong siswa belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu
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masalah sangat membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota.  Oleh sebab

itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-

kelompok siswa dimana masing-masing kelompok akan memilih dan memecah-

kan masalah yang berbeda.  Prinsip-prinsip pengelompokan siswa dalam pem-

belajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini seperti: kelompok harus

heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang efektif, adanya

tutor sebaya, dan sebagainya.

Guru sangat penting memonitor dan mengevaluasi kerja masing-masing kelompok

untuk menjaga kinerja dan dinamika kelompok selama pembelajaran.  Setelah

siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok belajar

selanjutnya guru dan siswa menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-

tugas penyelidikan, dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah

mengupayakan agar semua siswa aktif terlibat dalam sejumlah kegiatan penyeli-

dikan dan hasil-hasil penyelidikan ini dapat menghasilkan penyelesaian terhadap

permasalahan tersebut.

Fase 3. Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok

Penyelidikan adalah inti pembelajaran berbasis masalah.  Meskipun setiap siatuasi

permasalahan memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umum-

nya tentu melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan data dan eksperi-

men, berhipotesis dan penjelasan, serta memberikan pemecahan. Pengumpulan

data dan ekperimentasi merupakan aspek yang sangat penting.  Pada tahap ini,

guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan melaksanakan eks-

perimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul memahami dimensi
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situasi permasalahan.  Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan cukup

informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri.

Pada fase membantu penyelidikan mandiri dan kelompok ini seharusnya lebih dari

sekedar membaca tentang masalah-masalah dalam buku-buku.  Guru membantu

siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber,

dan ia juga seharusnya mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berfikir tentang

masalah dan ragam informasi yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan

masalah yang dapat dipertahankan.  Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan

memberikan permasalahan tentang fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya

mereka mulai menawarkan penjelasan dalam bentuk hipotesis, penjelasan dan

pemecahan.  Selama pengajaran pada fase ini, guru mendorong siswa untuk me-

nyampaikan semua ide-idenya dan menerima secara penuh ide tersebut.  Guru

juga harus mengajukan pertanyaan yang membuat siswa berfikir tentang kelayak-

an hipotesis dan solusi yang mereka buat serta tentang kualitas informasi yang

dikumpulkan.  Oleh karena itu, guru harus menyediakan bantuan yang dibutuhkan

tanpa mengganggu aktivitas siswa dalam kegiatan penyelidikan.

Fase 4. Mengembangkan dan menyajikan artifak (hasil karya)

Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artifak (hasil karya) dan pameran.

Artifak tidak hanya berupa laporan tertulis, namun bisa suatu videotape

(menunjukkan situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian

multimedia.  Tentunya kecanggihan artifak sangat dipengaruhi tingkat berfikir sis-

wa.  Langkah selanjutnya memamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai

organisator pameran.  Akan lebih baik jika dalam pameran ini melibatkan siswa-
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siswa lainnya, guru-guru, orangtua dan lainnya yang dapat menjadi penilai atau

memberikan umpan balik.

Fase 5. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah

Fase ini merupakan tahap akhir dalam pembelajaram berbasis masalah.  Fase ini

dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses me-

reka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan.

Selama ini guru meminta siswa untuk merekontruksi pemikiran dan aktivitas yang

telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya. Beberapa pertanyaan yang

dapat digunakan oleh guru diantaranya, kapan mereka pertama kali memperoleh

pemahaman yang jelas tentang situasi masalah? Kapan mereka yakin dalam peme-

cahan tertentu? Mengapa mereka dapat menerima penjelasan lebih siap dibanding

yang lain? Mengapa mereka menolak beberapa penjelasan? Mengapa mereka

mengadopsi pemecahan akhir dari mereka? Apakah mereka berubah pikiran ten-

tang situasi masalah ketika penyelidikan berlangsung? Apa penyebab perubahan

itu? Apakah mereka akan melakukan secara berbed di waktu yang akan datang?

Tentunya masih banyak lagi pertanyaan yang dapat diajukan untuk memberikan

umpan balik dan menginventigasi kelemahan dan kekuatan pembelajaran berbasis

masalah untuk pengajaran.

Ibrahim & Nur (Rusman, 2010) mengemukakan langkah-langkah pembelajaran

berbasis masalah terdapat 5 (lima) langkah utama yang dijabarkan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Sintaks pembelajaran berbasis masalah

Tahap Tingkah laku guru
Tahap-1

Orientasi siswa pada masalah
Menjelaskan tujuan pembelajaran,
menjelaskan logistik yang dibutuhkan

Tahap-2
Mengorganisasi siswa untuk

belajar

Membantu siswa untuk mendefinisikan
mengorganisasi tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah tersebut

Tahap-3
Membimbing penyelidikan

individual maupun kelompok

Mendorong siswa untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai, melaksanakan
eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan
dan pemecahan masalah.

Tahap-4
Mengembangkan dan menyajikan

hasil karya

Membantu siswa dalam merencanakan dan
menyiapkan karya yang sesuai seperti
laporan, dan membantu mereka untuk
berbagi tugas dengan temannya.

Tahap-5
Menganalisis dan mengevaluasi

proses pemecahan masalah

Membantu siswa untuk melakukan refleksi
atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka
dan proses-proses yang mereka gunakan.

C. Kemampuan Penalaran

Penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang

berupa pengetahuan dan merupakan penjelasan dalam upaya memperlihatkan

hubungan antara dua hal atau lebih yang diakui kebenarannya dengan langkah-

langkah tertentu yang berakhir dengan suatu kesimpulan hasil (Kurniawati, 2006).

Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran

maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan suatu cara tertentu sehingga

penarikan kesimpulan baru tersebut dianggap sahih (Suriasumantri, 1999).

Penalaran akan menghasilkan suatu pengetahuan baru yang dikaitkan dengan

pengetahuan lama melalui kegiatan berpikir logis.  Berpikir secara logis dan

mampu menyelesaikan masalah dapat meningkatkan kemampuan penalaran siswa

(Santoso, 1994).
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Menurut Sukirwan (2008) istilah penalaran merupakan proses berfikir yang ber-

usaha menghubung-hubungkan fakta-fakta yang diketahui menuju suatu kesim-

pulan. Kemampuan penalaran adalah kemampuan siswa untuk berpikir logis me-

nurut alur kerangka berpikir tertentu (Suriasumantri, 1999).

Kemampuan bernalar memungkinkan peserta didik untuk dapat memecahkan per-

masalahan dalam kehidupannya, di dalam dan di luar sekolah (Yaniawati, 2010).

Penyelesaian masalah membantu mengembangkan kemampuan penalaran sese-

orang (Rahmawati, 2015). Penguasaan siswa atas pengetahuan materi subjek inti,

yaitu (1) kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuannya untuk berpikir

dan menyelesaikan masalah, (2) kemampuan untuk menunjukkan keterampilan

yang terkait dengan pencapaian tertentu, misalnya melakukan tindakan psikomo-

tor, (3) kemampuan untuk membuat produk yang terkait dengan jenis pencapaian

tertentu, seperti sikap, minat, dan motivasi (Stiggins, 1994).

Target pencapaian hasil belajar menurut Stiggins (1994:2) meliputi tentang penge-

tahuan (knowledge), penalaran (reasoning), keterampilan (skills), hasil karya (pro-

duct), dan afektif (affective). Sementara itu Bloom dalamPurwanto (2010) mem-

bagi dan menyusun secara hirarki tingkat hasil belajar kognitif mulai dari yang

paling rendah dan sederhana yaitu hafalan sampai paling tinggi dan kompleks

yaitu evaluasi. Tingkatan hasil belajar kognitif menurut taksonomi Bloom revisi

antara lain: kemampuan mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasi (C3),

kemampuan menganalisis (C4), kemampuan mengevaluasi (C5), dan mencipta

(C6).  Berikut ini tingkatan ranah kognitif dalam taksonomi Bloom.
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C1 – Mengingat

Mengingat adalah mengambil pengetahuan yang relevan dari memori jangka pan-
jang.  Termasuk di dalamnya mengenali (recognizing) dan recalling (menuliskan/
menyebutkan).  Mengingat merupakan proses kognitif yang paling rendah ting-
katannya.

C2- Memahami (understanding)

Memahami yaitu mengkonstruksi makna atau pengertian berdasarkan pengetahu-
an awal yang dimiliki, mengaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang
telah dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema
yang telah ada dalam pemikiran siswa.  Siswa dikatakan memahami ketika mam-
pu untuk membangun makna dari pesan instruksional termasuk lisan, tertulis, dan
grafis komunikasi, dan materi yang disampaikan.  Proses kognitif dalam kate-gori
memahami termasuk menafsirkan (interpreting), mencontohkan (examplifying),
mengklasifikasi (classifying), meringkas (summarizing), menyimpulkan
(inferring), membandingkan (comparing), dan menjelaskan (explaining).

C3-Mengaplikasikan (Applying)
Mengaplikasikan atau menerapkan ataupun menggunakan prosedur untuk
melakukan latihan atau memecahkan masalah yang berhubungan erat dengan
pengetahuan prosedural. Penerapan terdiri dari dua macam proses kognitif yaitu
mengeksekusi (executing) tugas yang familiar dan mengemplementasi
(emplementing) tugas tugas yang tidak familiar.

C4- Menganalisis (Analyzing)
Kategori menganalisa meliputi menguraikan suatu permasalahan atau obyek ke
unsur-unsur penyusunnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antar
unsur-unsur penyuaun tersebut dengan struktur besarnya. Kategori ini juga
termasuk menganalisis bagian-bagian terkait satu sama lain. Kategori ini meliputi
proses kognitif membedakan, pengorganisasian, dan atributing.

C5-Mengevaluasi (Evaluating)
Mengevaluasi didefinisikan membuat suatu pertimbangan atau penilaian berdasar-
kan kriteria dan standar yang ada. Kriteria yang sering dipakai adalah kualitas,
efektifitas, efisiensi dan konsistensi. Standar mengevaluasi dapat berbentuk
kuantitatif. Mengevaluasi termasuk juga proses kognitif memeriksa dan meng-
kritisi

C6-Mencipta(Creating)
Mengkreasi atau mencipta yaitu menempatkan elemen bersama-sama untuk mem-
bentuk satu kesatuan yang utuh atau fungsional; yaitu, reorganisasi unsur ke
dalam pola atau struktur yang baru. Termasuk dalam mencipta yaitu generating/
menghipotesiskan, planning /merencanakan, dan producing/ menghasilkan.
Proses kreatif dapat di bedakan menjadi 3 fase yaitu (a) representasi masalah, (b)
perencanaan solusi, dan (c) pelaksanaan solusi.
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D. Pengetahuan Prasyarat

Keberhasilan pencapaian pembelajaran menurut pandangan konstruktivisme tidak

hanya bergantung pada lingkungan atau kondisi belajar, tetapi juga pada pengeta-

huan awal siswa atau pengetahuan prasyarat (West dalam Silvinia, 2005). Dengan

kata lain pengetahuan awal (pengetahuan prasyarat) berperan penting dalam pen-

dekatan konstruktivisme.

Pemberian pengetahuan prasyarat kepada siswa melalui penyampaian informasi

merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi

yang diajarkan. Pengetahuan prasyarat ini merupakan pengetahuan atau materi

yang harus sudah dimiliki atau dikuasai siswa yang berkaitan dengan pengetahuan

atau materi yang akan dipelajari (Novriani, 2013). Jika siswa memiliki penguasa-

an yang baik terhadap pengetahuan prasyarat, maka siswa akan memiliki kemam-

puan awal untuk mengikuti proses pembelajaran (Siska, 2013). Kemampuan awal

(pengetahuan prasyarat) diartikan sebagai bekal pengetahuan yang diperlukan

untuk mempelajari suatu bahan ajar baru, atau merupakan hasil belajar yang

didapat sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi (Gagne dalam Sudjana,

2010; Ahmadi, Amri & Elisah, 2011). Seorang siswa yang mempunyai

kemampuan awal yang baik akan lebih cepat memahami materi dibandingkan

dengan siswa yang tidak mempunyai kemampuan awal dalam proses

pembelajaran (Ahmadi, Amri & Elisah, 2011).

Pembelajaran kimia tersusun dari konsep sistematis mulai dari konsep yang paling

sederhana sampai konsep yang paling kompleks.  Oleh karena itu kemampuan

peserta didik dalam mengikuti dan menerima konsep kimia perlu diperhatikan
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dengan sungguh-sungguh, mengingat konsep kimia tidak dapat dipisahkan satu

sama lainnya. Pada penelitian ini, materi pelajaran yang terkait pengetahuan

prasyarat yang harus dimiliki siswa untuk dapat menyelesaikan masalah erosi

email gigi adalah konsep mol, stoikiometri, persamaan reaksi dan kekuatan asam

basa sehingga nantinya siswa akan mendapatkan pengetahuan baru yaitu konsep

titrasi asam basa. Gambar 1 menunjukkan pengetahuan prasyarat yang diperlukan

untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini.

Gambar 1. Pengetahuan Prasyarat untuk Memecahkan Masalah Erosi Email Gigi.

E. Keterampilan Proses Sains

Menurut Hariwibowo, Febriyanto & Hera (2009) keterampilan proses adalah

keterampilan yang diperoleh dari latihan kemampuan-kemampuan mental, fisik,

dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih

tinggi.  Kemampuan-kemampuan mendasar yang telah dikembangkan dan telah

Konsep mol

Stoikiometri

Titrasi Asam Basa

Persamaan Reaksi

Kekuatan Asam Basa
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terlatih lama-kelamaan akan menjadi suatu keterampilan, sedangkan pendekatan

keterampilan proses adalah cara memandang anak didik sebagai manusia seutuh-

nya.  Cara memandang ini dijabarkan dalam kegiatan belajar mengajar memper-

hatikan pengembangan pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan.  Ketiga un-

sur itu menyatu dalam satu individu dan terampil dalam bentuk kreatifitas.

Dalam pembelajaran IPA, aspek proses perlu ditekankan bukan hanya pada hasil

akhir dan berpikir benar lebih penting dari pada memperoleh jawaban yang benar.

KPS adalah semua keterampilan yang terlibat pada saat berlangsungnya proses

sains.  KPS terdiri dari beberapa keterampilan yang satu sama lain berkaitan dan

sebagai prasyarat.  Namun pada setiap jenis keterampilan proses ada penekanan

khusus pada masing-masing jenjang pendidikan. Uraian indikator-indikator KPS

dasar dan indikator KPS terpadu dikelompokkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengelompokkan KPS (Dimyati & Mudjiono, 2002)

Keterampilan Proses Dasar Keterampilan Proses Terpadu
Mengamati (observasi)
Mengelompokkan (klasifikasi)
Melakukan pengukuran
Berkomunikasi
Menarik kesimpulan (inferring)
Meramalkan (prediksi)

Merumuskan hipotesis
Menyatakan variabel Mengontrol variabel
Mendefinisikan operasional
Eksperimen
Menginterpretasi data
Penyelidikan
Aplikasi konsep

Menurut Dimyati & Mudjiono (2002) menyusun indikator keterampilan proses

sains dasar seperti pada Tabel 3
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Tabel 3. Indikator KPS dasar

Keterampilan Dasar Indikator
Mengamati
(observing)

Mampu menggunakan semua indera (penglihatan, pem-
bau, pendengaran, pengecap, dan peraba) untuk meng-
amati, mengidentifikasi, dan menamai sifat benda dan
kejadian secara teliti dari hasil pengamatan.

Mengklasifikasi
(classifying)

Mampu menentukan perbedaan, mengkontraskan ciri-
ciri, mencari kesamaan, membandingkan dan
menentukan dasar penggolongan terhadap suatu obyek.

Melakukan
pengukuran
(measuring)

Mampu memilih dan menggunakan peralatan untuk
menentukan secara kuantitatif dan kualitatif ukuran
suatu benda secara benar yang sesuai untuk panjang,
luas, volume, waktu, berat dan lain-lain. Dan mampu
mendemontrasikan perubahan suatu satuan pengukuran
ke satuan pengukuran lain.

Mengkomunikasian
(communicating)

Mampu membaca dan mengkompilasi informasi dalam
grafik atau diagram, menggambar data empiris dengan
grafik, tabel atau diagram, menjelaskan hasil percobaan,
menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis
dan jelas.

Meramalkan
(predicting)

Menggunakan pola/pola hasil pengamatan,
mengemukakan apa yang mungkin terjadi  pada keadaan
yang belum diamati

Menarik Kesimpulan
(inferring)

Mampu membuat suatu kesimpulan tentang suatu benda
atau fenomena setelah mengumpulkan, menginterpretasi
data dan informasi.

Setiawan dalam Hariwibowo, Febriyanto & Hera (2009) mengemukakan empat

alasan mengapa pendekatan keterampilan proses harus diwujudkan dalam proses

belajar dan pembelajaran, yaitu:

a. dengan kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi,
guru tidak mungkin lagi mengajarkan semua fakta dan konsep dari sekian mata
pelajaran karena waktunya tidak akan cukup;

b. siswa-siswa khususnya dalam usia perkembangan anak, secara psikologis lebih
mudah memahami konsep, Piaget mengatakan bahwa intisari pengetahuan
adalah kegiatan atau aktivitas, baik fisik maupun mental;
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c. ilmu pengetahuan dapat dikatakan bersifat relatif, artinya suatu kebenaran teori
pada saat berikutnya bukan kebenaran lagi, tidak sesuai lagi dengan situasi.
Suatu teori bisa gugur bisa ditemukan teori-teori yang lebih baru dan lebih jitu.
Jadi, suatu teori masih dapat dipertanyakan dan diperbaiki.  Oleh karena itu,
perlu orang-orang yang kritis, mempunyai sikap ilmiah. Wajar kiranya kalau
siswa sejak dini sudah ditanamkan dalam dirinya sikap ilmiah dan sikap kritis
ini.  Dengan menggunakan keterampilan proses, maksud tersebut untuk saat ini
pantas diterima;

d. proses belajar dan pembelajaran bertujuan membentuk manusia yang utuh
artinya cerdas, terampil dan memiliki sikap dan nilai yang diharapkan.  Jadi,
pengembangan pengetahuan dan sikap harus menyatu.  Dengan keterampilan
memproses ilmu, diharapkan berlanjut kepemiliki sikap dan mental.

Tabel 4. Indikator KPS terpadu (Dimyati & Mudjiono, 2002)

Keterampilan terpadu Indikator
Merumuskan hipotesis
(formulating
hypotheses)

Mampu menyatakan hubungan antara dua variabel,
mengajukan perkiraan penyebab suatu hal terjadi
dengan mengungkapkan bagaimana cara melakukan
pemecahan masalah.

Menamai variabel
(naming variables)

Mampu mendefinisikan semua variabel jika digunakan
dalam percobaan

Mengontrol variabel
(controling variobles)

Mampu mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi
hasil percobaan, menjaga kekonstanannya selagi
memanipulasi variabel bebas.

Membuat definisi
operasional (making
operational definition)

Mampu menyatakan bagaimana mengukur semua
faktor/variabel dalam suatu eksperimen

Melakukan
eksperimen
(experimenting)

Mampu melakukan kegiatan, mengajukan pertanyaan
yang sesuai, menyatakan hipotesis, mengidentifikasi
dan mengontrol variabel, mendefinisikan secara
operasional variabel-variabel, mendesain sebuah
eksperimen yang jujur, menginterpretasikan hasil
eksperimen

Interpretasi
(interpreting)

Mampu menghubung-hubungkan hasil pengamatan
terhadap obyek untuk menarik kesimpulan, menemukan
pola atau keteraturan yang dituliskan (misalkan dalam
tabel) suatu fenomena alam.

Merancang
penyelidikan
(investigating)

Mampu menentukan alat dan bahan yang diperlukan
dalam suatu penyelidikan, menentukan variabel kontrol,
variabel bebas, menentukan apa yang akan diamati,
diukur dan ditulis, dan menentukn cara dan langkah
kerja yang mengarah pada pencapaian kebenaran ilmiah

Aplikasi konsep
(appling concepts)

Mampu menjelaskan peristiwa baru dengan
menggunakan konsep yang telah dimiliki dan mampu
menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situai
baru.
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F. Peta Pemecahan Masalah

Peta pemecahan masalah pada penelitian ini adalah:

Gambar 2. Peta pemecahan masalah

Konsep –konsep yang terlibat dalam penyelesaian masalah:
1. Konsep mol
2. Stoikiometri
3. Persamaan reaksi
4. Konsep Asam Basa
5. Kekuatan Asam Basa
6. Titrasi Asam-basa

Mengandung
zat berikut

Dapat
diselesaikan

dengan
Menyebabkan

Senyawa Asam Lemah

Asam sitrat, asam malat, asam askorbat

Erosi
email gigi

Oleh Minuman
Asam

Konsentrasi ion H+

meningkat sehingga
merusak hidroksiapatit
Ca10(PO4)6(OH)2 pada
email gigi

Titrasi Asam Basa
Titrasi merupakan suatu
metode untuk menentukan
kadar/konsentrasi suatu zat
dengan menggunakan zat lain
yang sudah diketahui
konsentrasinya.

K   Keterampilan kemampuan praktek :
Titrasi
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G. Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan  pembelajaran, pada prinsipnya Vygostky menekankan pada

scaffolding. Siswa diberi masalah yang kompleks, sulit, dan realistik, dan

kemudian diberi bantuan secukupnya dalam  memecahkan masalah siswa.

Pada penelitian ini, masalah yang harus diselesaikan siswa adalah masalah erosi

email gigi.  Salah satu bantuan yang dapat dilakukan oleh guru adalah menerap-

kan model pembelajaran berbasis masalah.  Adapun tahap awal pembelajaran ber-

basis masalah adalah mengorientasikan siswa pada masalah.  Pada tahap ini siswa

mendengarkan penjelasan guru mengenai apa yang akan dilakukan dan siswa akan

disajikan sebuah wacana tentang masalah erosi email gigi yang harus diselesaikan,

selanjutnya siswa mengamati wacana berisi masalah tersebut.  Berdasarkan peng-

amatan, siswa menemukan hal-hal yang tidak mereka ketahui, apa yang mereka

ketahui, sehingga mendorong mereka untuk mencari tahu dari mana mereka me-

nemukan informasi yang mereka butuhkan. Berikutnya siswa merumuskan masa-

lah berdasarkan wacana tersebut. Lalu siswa berdiskusi dengan teman sekelom-

poknya, kemudian mengkonsultasikan kepada guru mengenai temuan mereka dan

mencatat arahan guru mengenai apa yang harus mereka lakukan selanjutnya.

Tahap selanjutnya adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar, pada tahap ini

KPS siswa dilatih yaitu merumuskan hipotesis. Siswa menuliskan beberapa

rumusan masalah mengenai erosi email gigi, siswa dapat menentukan hipotesis-

nya. Lalu berdiskusi kembali dengan teman sekelompoknya, kemudian meng-

konsultasikan kepada guru mengenai temuan mereka dan mencatat arahan guru

mengenai apa yang harus mereka lakukan selanjutnya.



26

26

Tahap berikutnya adalah penyelidikan. Pada tahap ini KPS banyak dilatih, yaitu

menyatakan variabel,  melakukan pengukuran dan melakukan eksperimen.  Tahap

ini siswa disajikan kembali wacana supaya mendorong siswa dalam menentukan

variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikatnya serta menentukan alat dan

bahan juga prosedur percobaan yang akan dilakukan. Lalu siswa melakukan per-

cobaan untuk menyelesaikan masalah erosi email gigi dan melakukan pengukuran

dalam percobaannya serta merancang tabel hasil pengamatan.

Tahap selanjutnya menyajikan data. Pada tahap ini indikator KPS yang dilatihkan

kepada siswa adalah mengkomunikasikan.  Setelah merancang tabel hasil

pengamatan dan melakukan percobaan, siswa memperoleh data hasil pengamatan

lalu siswa menyajikannya dalam bentuk tabel.  Pada tahap ini siswa menginter-

pretasikan data yang telah diperoleh dari percobaannya untuk dianalisis pada

tahap terakhir.

Berikutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi hasil belajar.  Pada tahap ter-

akhir ini, KPS siswa yang terlatih adalah mengkomunikasikan.  Siswa diminta

untuk menganalisis data/hasil percobaan dan mengevaluasi proses mereka sendiri

yang selanjutnya akan dipresentasikan di depan kelas.  Pada tahap ini siswa dapat

mengemukakan gagasan mereka dalam menyajikan data yang diperoleh dari hasil

percobaan, sementara siswa yang lain menanggapi hasil diskusi tersebut dengan

kondusif.

Berdasarkan uraian dan langkah-langkah diatas, siswa akan terlatih dalam

keterampilan proses sainsnya, dan diharapkan pembelajaran berbasis masalah

dapat meningkatkan penguasaan konsep dan KPS pada materi titrasi asam basa
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H. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

1. siswa kelas XI semester genap SMA Negeri 2 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2017/2018 yang menjadi objek penelitian mempunyai kemampuan

dasar yang sama dalam KPS dan kemampuan penalaran;

2. perbedaan n-gain keterampilan proses sains dan peningkatan kemampuan

penalaran siswa semata-mata terjadi karena perbedaan perlakuan dalam proses

pembelajaran dan;

3. faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan KPS dan kemampuan

penalaran siswa kelas XI semester genap SMA Negeri 2 Bandar Lampung

tahun pelajaran 2017/2018 diabaikan.

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pembelajaran berbasis masalah dapat

meningkatkan kemampuan penalaran dan KPS.



III. METODE PENELITIAN

A. Metode dan Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre-experiment dengan

desain penelitian The Static-Group Pretest-Posttest Design (Fraenkel, Wallen &

Hyun, 2012) yang secara garis besar dapat ditunjukkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Desain penelitian The Static-Group Pretest-Posttest

Kelas Penelitian Perlakuan
Eksperimen O1 X O2

Kontrol O1 C O2

Keterangan:
O1 = kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi pretes
O2 = kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi postes
X = perlakuan berupa penerapan pembelajaran berbasis masalah
C = kelas kontrol dengan penerapan pembelajaran konvensional

Sebelum diterapkan perlakuan, kedua sampel penelitian diberikan pretes (O1).

Kemudian hasil pretes pada kedua sampel penelitian dicocokkan secara statistik

melalui uji kesamaan dua rata-rata.  Pada kelas eksperimen diberi perlakuan

dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah (X) dan pada kelas

kontrol menerapkan pembelajaran konvensional.  Selanjutnya, kedua kelas

diberikan postes (O2).
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B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI MIA SMAN 2

Bandarlampung tahun ajaran 2017-2018. Populasi berjumlah 448 orang dan

tersebar dalam sepuluh kelas yaitu XI MIA 1, XI MIA 2, XI MIA 3, XI MIA 4,

XI MIA 5, XI MIA 6, XI MIA 7, dan XI MIA 8, XI MIA 9 dan XI MIA 10.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik ini

merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan

tertentu yang dibuat oleh peneliti, berdasarkan informasi yang sudah diketahui se-

belumnya, biasanya informasi mengenai populasi diperoleh dari guru dan pihak

sekolah (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012). Kemampuan kognitif siswa menjadi

pertimbangan dalam menentukan sampel penelitian.

Berdasarkan informasi guru mata pelajaran kimia SMAN 2 Bandarlampung, kelas

yang mempunyai kemampuan penalaran yang relatif sama adalah kelas XI MIA 3

dan XI MIA 9 sehingga kedua kelas ini dijadikan sampel dalam penelitian. Selan-

jutnya menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas XI MIA 9 sebagai

kelas kontrol yang diterapkan pembelajaran konvesional dan kelas XI MIA 3

sebagai kelas eksperimen yang diterapkan model pembelajaran berbasis masalah

erosi email gigi.
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C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama.  Data utama

pada penelitian ini adalah data hasil pretes dan postes KPS dan kemampuan pe-

nalaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data penelitian ini bersumber dari

seluruh siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.

D. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel kontrol, variabel bebas, dan

variabel terikat. Variabel kontrol adalah materi pembelajaran, guru, dan kuriku-

lum.  Variabel bebas adalah model pembelajaran yang digunakan, model pem-

belajaran berbasis masalah erosi email gigi yang diterapkan pada kelas eksperi-

men, sedangkan kelas kontrol diterapkan model pembelajaran konvensional.

Variabel terikat adalah KPS dan kemampuan penalaran siswa XI SMA Negeri 2

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2017-2018.

E. Instrumen dan Validitas Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah dalam

mengumpulkan data (Arikunto, 2014). Instrumen penelitian yang digunakan

meliputi LKS berbasis masalah terlampir dalam Lampiran 03 hal. 101, kisi-kisi

soal pretes dan postes, rubrikasi soal pretes dan postes, soal pretes dan postes

yang terdiri dari sepuluh soal pilihan ganda untuk mengukur kemampuan pe-

nalaran memiliki skor minimal 0 dan skor maksimal 1, sedangkan untuk soal

pretes dan postes KPS memiliki skor minimal 0 dan skor maksimal 4 (contoh

penskoran terlampir dalam Lampiran 11 hal. 139).
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Instrumen dalam penelitian ini divalidasi menggunakan validasi isi, yaitu dengan

cara judgement. Pengujian validitas dilakukan dengan menelaah kisi-kisi soal

terutama kesesuaian antara tujuan penelitian, tujuan pengukuran, indikator, dan

butir-butir pertanyaannya. Pengujian ini dilakukan oleh dosen pembimbing.

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini adalah:

1. Prapenelitian

Tahap prapenelitian dimulai dengan observasi ke SMA Negeri 2 Bandarlampung.

Setelah itu mengadakan penelitian pendahuluan di sekolah tersebut untuk men-

dapatkan informasi tentang kurikulum yang digunakan, model pembelajaran yang

diterapkan, karakteristik siswa, jadwal, dan sarana-prasarana yang ada di sekolah

yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung pelaksanaan penelitian.

Informasi yang diperoleh digunakan untuk menentukan sampel penelitian.

2. Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dengan mempersiapkan instrumen penelitian yang

meliputi LKS berbasis masalah erosi email gigi, kisi-kisi soal pretes dan postes,

rubrikasi soal pretes dan postes, serta soal pretes dan postes yang terdiri dari

sepuluh soal pilihan ganda untuk mengukur kemampuan penalaran siswa, dan

empat soal uraian untuk mengukur KPS.

LKS berbasis masalah erosi email gigi yang digunakan dalam penelitian ini ber-

jumlah 2 LKS, didalamnya terdapat sebuah wacana berisi masalah erosi email gigi

yang harus diselesaikan siswa sebagai seorang ilmuwan.  Wacana tersebut di-
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peroleh dari Chemistry Education Research and Practice. Permasalahan yang

tertuang dalam LKS ini memiliki curriculum link berupa materi kurva titrasi,

kekuatan asam dan pKa, dan keterampilan praktek yang diperlukan untuk

menyelesaikan masalah tersebut adalah titrasi.

Adapun tahap pelaksanaan penelitian diantaranya adalah menentukan populasi

dan sampel penelitian dengan bantuan guru mata pelajaran kimia kelas XI MIA di

SMA Negeri 2 Bandarlampung.  Guru mata pelajaran kimia memberikan infor-

masi tentang karakteristik kemampuan kognitif siswa sebagai pertimbangan me-

nentukan sampel penelitian.  Setelah diperoleh informasi siswa yang memiliki

kemampuan kognitif yang relatif sama siswa maka diambil 2 kelas dari populasi

yang dijadikan sampel penelitian yaitu kelas XI MIA 3 dan XI MIA 9.

Selanjutnya melakukan pretes dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen

dan kelas kontrol, lalu melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis masalah

erosi email gigi yang diterapkan di kelas eksperimen dan pembelajaran konven-

sional diterapkan di kelas kontrol.  Setelah itu melakukan postes dengan soal-soal

yang sama pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, melakukan analisis data, dan

menarik kesimpulan. Langkah-langkah penelitian tersebut ditunjukkan pada alur

penelitian seperti ditunjukkan Gambar 3.
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Gambar 3. Langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

G. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis data

Data yang diperoleh pada penelitian akan dianalisis dengan tujuan untuk membuat

kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan

hipotesis yang telah dibuat.

a. perhitungan % skor siswa

Skor pretes dan postes pada penelitian ini secara operasional dirumuskan sebagai

berikut:

% skor = jumlah skor jawaban yang benar
jumlah skor maksimal x 100

% skor = jumlah skor jawaban yang benar
16 x 100
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a. 1.  Mengajukan permohonan izin  kepada pihak sekolah.
b. 2.  Melakukan wawancara dengan guru kimia di sekolah.

1. Menentukan populasi dan sampel  penelitian.
2. Menyusun instrumen penelitian.
3. Memvalidasi instrumen penelitian

Kelas kontrol
(Pembelajaran
konvensional)
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b. perhitugan n-gain siswa

Peningkatan kemampuan penalaran dan KPS siswa ditunjukkan oleh nilai n-gain

yang diperoleh siswa dalam tes. Adapun rumus n-gain (<g>) (Hake, 1999)

adalah sebagai berikut:

<g> = % < Spostes> – % < Spretes >
100 – % < Spretes >

Keterangan :
<g> = n-gain
< Spostes> = skor postes< Spretes > = skor pretes

Setelah menghitung n-gain masing-masing siswa, dilakukan perhitungan n-gain

rata-rata kelas baik kelas ekperimen dan kelas kontrol.  Rumus nilai n-gain rata-

rata kelas adalah:

rata-rata n-gain = ∑n-gain siswa
jumlah seluruh siswa

Dimana hasil perhitungan rata-rata n-gain ≥ 0,7 berkategori tinggi; 0,3 ≤ n-gain ≤

0,7 berkategori sedang; n-gain ≤ 0,3 berkategori rendah (Hake, 1999).

2. Uji prasyarat analisis

Uji prasyarat analisis dilakukan untuk menentukan uji statistik yang akan diguna-

kan dalam pengujian hipotesis. Adapun uji prasyarat yang dilakukan adalah uji

normalitas dan homogenitas terhadap nilai pretes siswa di kelas eksperimen dan

kelas kontrol.
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a. uji normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui apakah data penelitian berasal dari populasi

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan software SPSS versi 21 dengan metode Kolmogorov –

Smirnov, menggunakan taraf signifikansi = 5% atau 0,05. Hipotesis untuk uji

normalitas adalah:

H0 = data penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1 = data penelitian berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian pada uji normalitas ini yaitu:

- Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig. > 0,05), maka terima H0 yang

artinya data penelitian berdistribusi normal.

- Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (sig. < 0,05), maka tolak H0 yang

artinya data penelitian tidak berdistribusi normal

b. Uji homogenitas

Uji homogenitas untuk mengetahui apakah sampel penelitian memiliki varians

homogen atau tidak. Uji homogenitas pada penelitian ini dilakukan dengan

bantuan software SPSS versi 21. Kriteria uji yang dipakai adalah terima H0 jika

sig.> 0,05 dan begitu pula sebaliknya. Hipotesis yang digunakan dalam uji

homogenitas adalah sebagai berikut := = = kedua kelas penelitian yang diteliti memiliki varians yang
homogen= ≠ = kedua kelas peelitian yang diteliti memiliki varians tidak
homogen

Keterangan :
= varians skor kelas eksperimen
= varians skor kelas control
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3. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kesamaan dua

rata-rata dan uji perbedaan rata-rata. Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan pada

kemampuan awal (pretes), sedangkan uji perbedaan dua rata-rata dilakukan pada

kemampuan akhir (n-gain).

a. uji kesamaan dua rata-rata

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

siswa dalam KPS dan kemampuan penalaran siswa di kelas eksperimen sama atau

tidak secara signifikan dengan siswa di kelas kontrol. Uji ini menggunakan data

% skor pretes siswa pada sampel penelitian.

Adapun rumusan hipotesis untuk uji kesamaan dua rata-rata adalah:

1) Hipotesis 1 (KPS)

H0 : μ = : rata-rata % skor pretes KPS siswa di kelas eksperimen sama

dengan rata-rata % skor pretes KPS siswa di kelas kontrol.

H1 : μ ≠ : rata-rata % skor pretes KPS siswa di kelas eksperimen tidak sama

dengan rata-rata % skor pretes KPS siswa di kelas kontrol.

2)Hipotesis 2 (kemampuan penalaran)

H0 : µ1y ≤ µ2y : rata-rata % skor pretes kemampuan penalaran siswa di kelas

eksperimen sama dengan rata-rata % skor pretes kemampuan

penalaran siswa di kelas kontrol.
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H1 : µ1y ≥ µ2y : rata-rata % skor pretes kemampuan penalaran siswa di kelas

eksperimen tidak sama dengan rata-rata % skor pretes kemampuan

penalaran siswa di kelas kontrol.

Keterangan:
µ1x = rata-rata % skor pretes di kelas eksperimen.
µ2x = rata-rata % skor pretes di kelas kontrol.
x = KPS siswa.
y = kemampuan penalaran

Uji kesamaan dua rata-rata pada penelitian ini menggunakan bantuan software

SPSS versi 21, dimana terima H0 apabila nilai Sig.(2-tailed) yang diperoleh > 0,05

dan terima H1 apabila nilai Sig.(2-tailed) yang diperoleh < 0,05.

b. uji  perbedaan dua rata-rata

Pengujian perbedaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui peningkatan KPS

dan kemampuan penalaran siswa kelas eksperimen berbeda secara signifikan atau

tidak atau berlaku terhadap populasi atau tidak.

Rumusan hipotesis untuk uji perbedaan dua rata-rata adalah:

1) Hipotesis 1 (KPS)

H0 : µ1X ≤ µ2X : rata-rata n-gain KPS siswa yang diterapkan model pembelajaran

berbasis masalah lebih rendah atau sama dengan rata-rata n-gain

KPS siswa dengan pembelajaran konvensional.

H1 : µ1X ≥ µ2X : rata-rata n-gain KPS siswa yang diterapkan model pembelajaran

berbasis masalah lebih tinggi daripada  rata-rata n-gain KPS siswa

dengan pembelajaran konvensional.
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2) Hipotesis 2 (kemampuan penalaran)

H0 : µ1y ≤ µ2y : rata-rata n-gain kemampuan penalaran siswa yang diterapkan

model pembelajaran berbasis masalah lebih rendah atau sama

dengan rata-rata n-gain kemampuan penalaran dengan

pembelajaran konvensional.

H1 : µ1y ≥ µ2y : rata-rata n-gain kemampuan penalaran siswa yang diterapkan

model pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi dari pada  rata-

rata n-gain kemampuan penalaran dengan pembelajaran

konvensional.

Keterangan:
µ1 = rata-rata n-gain pada kelas eksperimen.
µ2 = rata-rata n-gain pada kelas kontrol.
x = KPS
y = kemampuan penalaran

Pada penelitian ini data yang diperoleh berasal dari populasi berdistribusi normal

dan homogen, maka pengujian menggunakan uji statistik parametrik, yaitu

menggunakan uji t (Sudjana, 2005). Adapun rumus yang digunakan adalah:

thitung= x1 x2

sg
1

n1
+ 1

n2

dengan sg
2= (n1 1)s1

2+(n2 1)s2
2

n1+ n2 2
.

Keterangan:
1 = rata-rata n-gain KPS/kemampuan penalaran siswa yang diterapkan model

pembelajaran berbasis masalah
2 = rata-rata n-gain KPS/kemampuan penalaran siswa yang diterapkan model

pembelajaran konvensional
Sg = simpangan baku gabungan
S1

2 = simpangan baku pada kelas yang diterapkan model pembelajaran berbasis
masalah

S2
2 = simpangan baku pada kelas yang diterapkan model pembelajaran

konvensional
n1 = jumlah siswa yang diterapkan model pembelajaran berbasis masalah
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n2 = jumlah siswa yang diterapkan model pembelajaran konvensional

Kriteria pengujian: terima H0 jika thitung≤ ttabel dengan derajat kebebasan d(k) = n1

+ n2 – 2 dan tolak H0 untuk harga t lainnya. Dengan menentukan taraf signifikan α

= 5% peluang (1- α) (Sudjana, 2005).



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. pembelajaran berbasis masalah erosi email gigi dapat meningkatkan kemampuan

penalaran siswa;

2. pembelajaran berbasis masalah erosi email gigi dapat meningkatkan KPS siswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa:

1. pembelajaran berbasis masalah berbasis erosi email gigi hendaknya diterapkan

dalam pembelajaran kimia, terutama pada materi titrasi asam-basa karena terbukti

dalam meningkatkan kemampuan penalaran dan KPS siswa;

2. bagi calon peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian agar lebih

memperhatikan pengelolaan waktu dalam proses pembelajaran berbasis masalah

erosi email gigi sehingga pembelajaran lebih maksimal, karena dalam pelaksana-

annya pembelajaran berbasis masalah membutuhkan waktu yang lama dalam

setiap tahap-tahap pembelajarannya.
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