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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berbagai perubahan yang terjadi di era globalisasi ini, terutama 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi haruslah dianggap penting 

oleh dunia pendidikan. Pendidikan yang berkualitas sangat ditentukan proses 

pembelajaran yang bermakna, sehingga terbentuk siswa aktif yang mampu 

mengembangkan potensi dirinya dan memiliki kekuatan spiritual, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab (Kemendiknas, 2003). Melalui pendidikan 

diharapkan lulusan yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan di 

lingkungannya yang akan terus berubah dan berguna bagi dirinya terutama dalam 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Sehubungan dengan  hal 

tersebut pendidikan hendaknya tertuju pada pengembangan kreativitas siswa agar 

kelak dapat memenuhi kebutuhan pribadi, masyarakat, dan negara. Hal ini sejalan 

dengan karakteristik kurikulum 2013 yang mengembangkan keseimbangan antara 

pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama 

dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan diperlukan penguasaan konsep 

yang sangat mendasar untuk membangun konsep-konsep lain yang saling 

berhubungan. Menurut Dahar (2003), penguasaan konsep adalah kemampuan 

siswa dalam memahami makna ilmiah secara baik teori maupun penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep yang dibangun siswa harus mampu 

diterapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait, karena dalam 

pembelajaran kimia siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal konsep-konsep 

kimia, akan tetapi siswa juga harus memahami konsep tersebut sehingga bisa 

menerapkan konsep yang dipahaminya untuk memecahkan masalah.  

Unsur kreatif dalam memecahkan masalah amatlah penting, semakin 

kreatif seseorang maka akan semakin banyak jalan untuk menyelesaikan 
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permasalahan. Pada pelaksanaan pembelajaran guru juga perlu menyediakan 

“ruang” pada anak untuk mengembangkan kreativitasnya. Untuk itu aktivitas 

pembelajaran hendaknya dirancang agar siswa bisa bebas mengeksplorasi ide-ide 

dan kemampuannya dalam mengerjakan tugas. Guru hendaknya menampung 

semua ide-ide tersebut, kemudian mendiskusikan bersama untuk menetapkan ide 

mana yang bisa diwujudkan. Dengan demikian siswa akan terbiasa untuk 

menggali potensi dan kreativitasnya dalam proses belajar. 

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran hanya terfokus 

pada kegiatan menghafal konsep dan berpusat pada guru. Menurut Tasoglua & 

Bakaca (2010) selama proses pembelajaran siswa masih belum mampu 

menyelesaikan masalah dengan kreatif, mengambil keputusan terhadap kondisi 

yang sesuai, mengajukan gagasan dan melaksanakannya. Pembelajaran lebih 

ditekankan pada hafalan dan mencari satu jawaban yang benar terhadap soal-soal 

yang diberikan. Proses-proses pemikiran tinggi termasuk berpikir kreatif kurang 

dilatih (Munandar, 2009). Pembelajaran kimia dilakukan tanpa dikaitkan dengan 

lingkungan di sekitar siswa dan berpusat pada guru menyebabkan penguasaan 

konsep siswa rendah khususnya kemampuan dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan (Silalahi dkk, 2014). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk 

mengatasi masalah tersebut, agar siswa lebih aktif belajar, berpikir kreatif, mampu 

menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, mampu mencetuskan gagasan, 

dan  melaksanakannya.  

Dalam upaya meningkatkan penguasaan konsep dan kreativitas siswa 

digunakan pendekatan Problem-based Learning (PBL). Pembelajaran PBL 

merupakan suatu pendekatan yang berpusat pada siswa (student centered), yang 

menyediakan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan mereka 

sendiri. Guru bertindak terutama sebagai fasilitator, dimana siswa didorong untuk 

secara aktif terlibat dengan materi pembelajaran (Tan, 2009). Metode ini 

menuntut siswa untuk belajar mandiri secara aktif (self-directed learning atau 

active learning) dalam menemukan masalah, analisis masalah, isu belajar, 
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penemuan, pelaporan hasil percobaan, presentasi solusi, refleksi dan membuat 

kesimpulan, integrasi, serta evaluasi.  

Perbedaan PBL menurut Tan dibandingkan dengan yang lainnya  terletak 

pada tahapan PBL khususnya pada tahap menemukan masalah, siswa bekerja 

dalam kelompok kecil (3-4 orang) untuk menemukan masalah. Kemudian pada 

tahap analisis masalah dan isu belajar siswa mencari informasi dari buku dan situs 

web, identifikasi dan perumusan masalah pembelajaran. Pada tahap penemuan 

dan pelaporan, siswa melakukan percobaan kemudian melaporkan hasil percobaan 

dalam presentasi kelompok, setelah itu membuat kesimpulan, integrasi dan 

evaluasi (Tan, 2003). Sebuah masalah (problem) diberikan pada awal diskusi 

kelompok untuk memicu proses pembelajaran. Masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan nyata dimana siswa aktif dalam memecahkan masalah dan guru 

sebagai pembimbing, hal ini menyebabkan pembelajaran akan bergeser kearah 

pencapaian kemampuan berpikir tingkat tinggi (Tan 2000). Perkembangan 

kecerdasan pemecahan masalah dan kompetensi untuk pemecahan masalah secara 

kreatif merupakan tujuan penting dari PBL (Tan, 2004a). Berdasarkan hal ini, 

PBL yang dikemukakan Tan selain menekankan pada aspek kognitif juga 

kreativitas.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model PBL dapat meningkatkan 

penguasaan konsep dan keativitas. Berdasarkan hasil penelitian Tasoglua & 

Bakaca (2010) menunjukkan bahwa PBL berdampak terhadap prestasi akademik 

siswa, perkembangan konseptual dan keterampilan proses ilmiah sesuai dengan 

jenis lulusan sekolah tinggi. Penelitian ini sejalan dengan Sholihah (2014) yang 

menunjukkan dampak PBL mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

dan penguasaan konsep siswa pada materi proses korosi dan pencegahannya. Eli 

(2014) juga menunjukkan bahwa PBL dapat meningkatkan penguasaan konsep 

siswa pada materi penjernihan air dengan kategori sedang. Pada penelitian 

Wasonowati (2014) diperoleh bahwa PBL dapat meningkatkan hasil belajar pada 

materi hukum-hukum dasar kimia dalam ranah pengetahuan, sikap dan 
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keterampilan siswa pada penerapan kurikulum 2013. Pratiwi (2014) menunjukkan 

bahwa PBL dapat dilaksanakan di SMA pada materi reaksi redoks tahun ajaran 

2013/2014 dengan hasil belajar kategori sangat baik. Menurut Trihatmo (2012) 

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan PBL memiliki pengaruh 

terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok larutan penyangga. Trihatmo 

(2012) juga menyarankan memanfaatkan PBL pada materi yang lain untuk 

meningkatkan hasil belajar kimia.  

Berdasarkan uraian di atas, pengaruh PBL perlu dikaji lebih lanjut. Salah 

satu pokok bahasan dalam mata pelajaran kimia yang dipelajari SMA adalah 

titrasi asam basa. Fenomena titrasi dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga 

dapat dengan mudah mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya (titrasi) dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Salah 

satu contoh aplikasi titrasi asam basa adalah penentuan kadar asam asetat pada 

cuka dagang yang ada di pasaran (McDaniel dkk, 1994). Dengan mengetahui cara 

menentukan kadar senyawa secara kuantitatif akan bermanfaat untuk berbagai 

aplikasi kehidupan dibidang kedokteran, perikanan, perdagangan. Berdasarkan 

informasi dari guru kimia di salah satu SMA Negeri di Kabupaten Indramayu, 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep titrasi asam basa, seperti 

menentukan indikator, alat, titran dan titrat yang digunakan, perhitungan 

konsentrasi dan kadar serta membuat kurva titrasi asam-basa.  

Melalui tahapan PBL menurut Tan (2009) diharapkan siswa dapat 

mengembangkan kreativitas dan penguasaan konsep yang dimiliki yaitu dalam 

menemukan, menganalisis masalah dan isu pembelajaran, kemudian melakukan 

penyelidikan untuk memperoleh pemecahan masalah dan melaporkan hasil 

penyelidikannya sehingga diperoleh  bahan-bahan yang dapat menjadi refleksi. 

Para siswa selanjutnya mengevaluasi dan mensintesis informasi yang diperoleh 

dari berbagai sumber. Menurut Zakiyah (2013) materi titrasi asam-basa melalui 

PBL dapat meningkatkan keterampilan generik sains (pengamatan langsung, 

pengamatan tidak langsung, hukum sebab akibat, inferensi logika dan kerangka 
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logika taat azas). Sejalan dengan penelitian tersebut dalam titrasi asam basa pula 

dapat membuat siswa kreatif dalam merancang dan melakukan praktikum yang 

efektif. Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian yang 

berjudul “Implementasi  pembelajaran dengan Problem-based Learning (PBL) 

terhadap penguasaan konsep dan kreativitas siswa pada materi titrasi asam-

basa.”  

 

B. Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya 

dirumuskan permasalahan penelitian : “Bagaimana implementasi pembelajaran 

dengan Problem-based Learning (PBL) terhadap penguasaan konsep dan 

kreativitas pada materi titrasi asam basa?”. 

Selanjutnya dirinci beberapa pertanyaan penelitian, untuk mempermudah 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah keterlaksanaan pembelajaran dengan PBL ditinjau dari aktivitas 

guru dan siswa pada materi titrasi asam-basa? 

2. Bagaimanakah penguasaan konsep siswa dengan PBL dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional pada materi titrasi asam-basa? 

3. Bagaimanakah berpikir kreatif siswa dengan PBL dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional pada materi titrasi asam-basa? 

4. Bagaimanakah bertindak kreatif siswa dengan PBL dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional pada materi titrasi asam-basa? 

5. Bagaimanakah hubungan penguasaan konsep terhadap kreativitas siswa kelas 

eksperimen pada materi titrasi asam-basa? 

6. Bagaimanakah tanggapan siswa dan guru terhadap implementasi PBL pada 

pada materi titrasi asam-basa? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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            Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : “memperoleh informasi tentang 

implementasi pembelajaran dengan Problem-based Learning (PBL) terhadap 

penguasaan konsep dan kreativitas siswa pada materi titrasi asam basa”. Untuk 

memperjelas tujuan penelitian maka sub-sub tujuan penelitian diuraikan menjadi: 

1. Mengetahui keterlaksanaan pembelajaran dengan PBL ditinjau dari aktivitas 

guru dan siswa pada materi titrasi asam-basa. 

2. Membandingkan penguasaan konsep, berpikir kreatif, dan bertindak kreatif 

pada siswa yang memperoleh PBL dengan siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional pada materi titrasi asam-basa. 

3. Mengetahui hubungan penguasaan konsep terhadap kreativitas siswa setelah 

pembelajaran PBL pada materi titrasi asam-basa. 

4. Mengetahui tanggapan siswa dan guru terhadap implementasi pembelajaran 

PBL pada materi titrasi asam-basa. 

 

 

 

 

 

D. Pembatasan Masalah Penelitian 

   Untuk lebih memfokuskan penelitian maka dibuat pembatasaan masalah 

sebagai berikut: 

1. Problem-based Learning (PBL)  

Tahapan PBL yang digunakan adalah tahapan  pendekatan PBL menurut Tan 

(2003). 

2. Kreativitas 

Kreativitas dalam penelitian ini meliputi  kreativitas berpikir dan bertindak 

yang terdiri dari indikator lancar, fleksibel, orisinil, elaborasi dan evaluatif. 

3. Titrasi asam basa 
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Titrasi asam basa yang digunakan berupa titrasi asam lemah oleh basa kuat 

yaitu dalam penetapan kadar cuka. 

 

E. Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan akan banyak memberikan kontribusi berupa 

produk dan pemikiran yang berarti bagi pihak-pihak yang terkait pada 

pembelajaran, terutama pada pembelajaran kimia di sekolah. Manfaat yang 

diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  a. Bagi Guru 

1. Memberikan inovasi baru  yang  dapat  memberikan  suatu  alternatif  

pembelajaran  

2. Pembelajaran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan 

penguasaan konsep dan kreativitas siswa SMA kelas XI. 

3. Mendapatkan informasi tentang penguasaan konsep dan kreativitas siswa 

SMA kelas XI untuk memahami suatu topik kimia. 

4. Sebagai referensi untuk menerapkan pembelajaran PBL pada materi kimia 

lainnya. 

  b. Bagi Siswa 

1.   Meningkatkan penguasaan konsep siswa khususnya pada materi titrasi asam-

basa. 

2.   Meningkatkan kreativitas berpikir dan kreativitas bertindak. 

3.   Melatih kemampuan bekerja sama siswa untuk memahami topik kimia dalam 

kelompok.  

   c. Bagi Peneliti Lain  

   Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti lain untuk 

mengembangkan pembelajaran menggunakan PBL  terhadap penguasaan konsep  

dan kreativitas. 

 

F. Definisi Operasional 
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Untuk menghindari perbedaan definisi dari istilah-istilah yang digunakan 

dalam penelitian, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah yang penting 

sebagai berikut: 

1. Implementasi pembelajaran dangan PBL adalah suatu proses pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan PBL yang dapat ditunjukan oleh aktivitas 

guru dan siswa untuk menghasilkan produk berupa penguasaan konsep dan 

kreativitas siswa. 

2. Guru adalah sebagai perencana dan pelaksana pembelajaran yang berdiri 

didepan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan (materi titrasi asam-

basa). 

3. Siswa adalah subyek yang menerima pelajaran yang diberikan oleh guru saat 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

4. Penguasaan konsep kemampuan siswa dalam memahami dan 

mengaplikasikan konsep yang diajarkan dalam memecahkan masalah 

kehidupan sehari-hari.  

5. Kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, fleksibilitas, 

orisinalitas, elaborasi dan evaluasi.  


