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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian pendahuluan ini akan dipaparkan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan 

penjelasan istilah. 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan pembelajarankimia di SMA yang dituliskan dalam 

panduan penyusunanKurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah siswa 

mempunyai kemampuan memahami konsep, prinsip, hukum, dan teori kimia serta 

saling keterkaitannya dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari dan teknologi (Depdiknas, 2006). Panduan penyusunan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) juga menyatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang gejala alam 

secara sistematis,bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu 

proses penemuan (Depdiknas, 2006). Kimia merupakan ilmu yang termasuk 

rumpun IPA, oleh karenanya kimia mempunyai karakteristik sama dengan IPA. 

Hal ini berarti dalam pembelajaran kimia di kelas, siswa harus selalu diajak untuk 

menggunakan proses berpikir untuk menemukan konsep-konsep kimia. Selain itu, 

tidak hanya dalam proses menguasai konsep, tetapi juga dalam memecahkan 

masalah fenomena kehidupan sehari-hari dan teknologi siswa harus selalu aktif 
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berpikir (Devi, 2011). Keterampilan berpikir ini merupakan  salah satu aspek 

penting kecakapan hidup yang harus dikembangkan melalui pembelajaran 

(Depdiknas, 2006). 

Sesuai dengan tingkat perkembangan kognitifnya, siswa SMA sudah 

seharusnya  mulai dilatih berpikir. Menurut Piaget, pada usia 11-15 tahun, 

individu telah melampaui dunia nyata, yaitu pengalaman-pengalaman konkret; 

dan mulai berpikir secara abstrak dan lebih logis (Ismienar et al, 2009). Namun 

kenyataannya,hasil penelitian terbaru oleh Shayeret. al.  menunjukkan hanya 7-

10% siswa diatas usia tersebut yang telah mencapai tahap perkembangan kognitif 

berpikir formal (Overton & Bradley, 2010). Keterampilan berpikir tersebut 

memang tidak dapat muncul begitu saja.Keterampilan ini harus dibiasakan 

melalui rangsangan dan latihan.Hal ini sesuai dengan pendapat Brookhart (2010) 

yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir harus diasah dan dikembangkan di 

sekolah.Oleh karena itu, pembelajaran pada tingkat sekolah menengah diharapkan 

mampu membiasakan siswa untuk berpikir, sehingga dapat membantu 

perkembangan kognitif siswa, dari tingkat berpikir konkret menujuberpikir 

abstrak. 

Keterampilan berpikir yang dikembangkan sebaiknya sudah menjangkau 

keterampilan berpikir tingkat tinggi atau dikenal dengan istilah “Higher Order 

Thinking Skill” (HOTS).Salah satu keterampilan berpikir pada tingkat tersebut 

yaitu keterampilan berpikir analitis (Devi, 2011).Keterampilan berpikir analitis 

adalah keterampilan berpikir yang menggunakan sebuah tahapan atau langkah-
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langkah logis, melibatkan keterampilan dalam memahami situasi dengan 

memecah situasi tersebut menjadi bagian-bagian. 

Namun kenyataannya, berdasarkan hasil kajian pustaka, pembelajaran 

kimia pada umumnya masih bersifat tradisional, yaitu pembelajaran cenderung 

berpusat pada guru dengan proses cenderung bersifat transfer pengetahuan 

(Williams et al, 2010). Siswa hanya menerima konsep, teori, dan prinsip dari guru 

tanpa memaknai proses perolehan (Kelly& Finlayson, 2008). Siswa cenderung 

menghafal tanpa benar-benar memahami konsep yang mendasari.Pembelajaran 

lebih banyak disampaikan dengan metode ceramah (Hidayati, 2011), dan kurang 

terkait dengan permasalahan kehidupan sehari-hari (Russ et al, 2008). Sementara 

itu kebanyakan guru yang bertugas sebagai pengelola pembelajaran  seringkali 

belum mampu menyampaikan konsep kepada siswa secara bermakna, 

penyampaiannya terkesan  monoton, kurang memperhatikan potensi siswa, serta 

metode mengajar yang digunakan kurang bervariasi (Hidayati, 2011). Akibatnya, 

siswa merasa bosan karena siswa hanya dianggap sebagai botol kosong yang siap 

diisi dengan konsep.Siswa baru mampu mempelajari kimia pada tingkat ingatan 

(menghafal) karena pembelajaran yang dilakukan kurang mengembangkan 

keterampilan berpikir analitis siswa. 

Gambaran kurang berhasilnya strategi pembelajaran yang dilakukan 

diperkuat oleh hasil studi pendahuluan yang dilakukan.Sebagian besar siswamasih 

mengalami kesulitan ketikamengaitkan antarkonsep yang telah mereka pelajari 

untuk memahami fenomena/ gejala alam dalam kehidupan sehari-hari.Pengamatan 

selama observasi kelas yang dilakukan sebanyak enam kali menunjukkan bahwa 
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pembelajaran lebih ditekankanpada pemahaman konsep tanpa memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau kerja 

ilmiah melalui pengamatan langsung terhadap gejala alam.Meskipun 

pembelajaran telah diarahkan padastudent centered, namun masih lebih 

menekankan pada produk dibandingkan proses siswa dalam menemukan konsep 

(Hafsari, 2011).Berdasarkan hasil wawancara nonformal, diketahui bahwa hal ini 

disebabkan oleh tujuan utama guru, yaitu hanya pada tercapainya nilai tinggi pada 

saat UN.Soal UN yang lebih menekankan pada pemahaman konsep, mendorong 

guru untuk melakukan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif siswa hanya sampai pada jenjang pemahaman konsep, sedangkan pada 

jenjang keterampilan berpikir analitis kurang dibelajarkan. 

Oleh karena itu, agar tujuan pembelajaran kimia, yaitu siswa mampu 

memahami konsep, prinsip, hukum, dan teori kimia serta saling keterkaitannya 

dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan 

teknologi tercapai, perlu diterapkan model pembelajaran yang cocok. Artinya, 

model pembelajaran yang dipilih harus memiliki karakteristik yang sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan dan keterampilan yang akan dikembangkan.  

Salah satu alternatif model pembelajaran yang memungkinkan 

dikembangkannya keterampilan berpikir analitis siswadalam memahami 

fenomena kehidupan sehari-hari dan teknologi adalah pembelajaran berbasis 

masalah.Model pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model 

pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada siswa dengan masalah-

masalah sebagai stimulus dalam belajar (Kelly &Finlayson, 2008).Masalah yang 

 



5 

 

Dina, 2012 
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir 
Analitis Siswa SMA Pada Konsep Hidrolisis Garam 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

 

digunakan adalah yang biasa dialami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat 

membiasakan siswa dalam menyelesaikan masalah dengan mengintegrasikan 

keterampilan dan konsep dari berbagi konten area (Akinoglu & Tandogan, 2007). 

Pembelajaran berbasis masalah ini mempunyai potensi besar untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir analitis siswa.Saat dihadapkan dengan 

masalah yang bersifat kontekstual, siswa harus mampu memahami dan memecah 

masalah yang diberikan sehingga diperoleh bagian-bagiannya.Keterampilan 

berpikir analitis ini dibutuhkan, terutama ketika siswamelakukan kegiatan 

penyelidikan baik di laboratorium, di kelas, maupun di luar jam sekolah.Ketika 

melakukan penyelidikan di laboratorium, siswamenerapkan metode ilmiah 

melalui praktikum. Siswa melakukan pengujian hipotesis dengan merancang 

percobaan melalui pemasangan instrumen, pengambilan, pengolahan dan 

penafsiran data, serta menyampaikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis 

(Depdiknas, 2006). Begitu pula saat kegiatan penyelidikan di kelas maupun diluar 

jam sekolah, siswa menganalisis dan mengevaluasi sumber-sumber data yang 

diperoleh. Melalui kegiatan tersebut,diketahui data-data yang relevan dan yang 

tidak relevan terhadap masalah. Data-data yang relevan kemudian dianalisis dan 

dirangkai sehingga dihasilkan suatu jawaban terhadap masalah yang dipilih. 

Metode ilmiah ini harus diterapkan dalam pembelajaran, agar pembelajaran kimia 

sebagai proses penemuan benar-benar tercapai. 

Berbagai penelitian mengenai pembelajaran berbasis masalah telah 

dilakukan.Penelitian mengenai keefektifan pembelajaran berbasis masalah untuk 

meningkatkan pemahaman konsep telah dilakukan oleh Tarhan et al (2008),  
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Fauziah (2009), Salam (2009),Sugalayudhana (2006), Nurlita (2008), dan 

Wahyuni (2010). Tarhan & Acar (2007) pernah menerapkan pembelajaran ini 

untuk mengatasi miskonsepsi.Mahanal (2010) meneliti pembelajaran berbasis 

masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir.Demikian juga denganFauziah 

(2009),Sugalayudhana (2006), dan Nurlita (2008) yang meneliti peningkatan 

keterampilan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran berbasis masalah.Untuk 

peningkatan keterampilan berpikir kreatif telah diteliti oleh Harefa (2010), dan 

Salam (2009).Selain itu, pembelajaran berbasis masalah juga dapat dimanfaatkan 

untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa.Penelitian ini telah dilakukan oleh 

Wahyuni (2010).Selain itu, pembelajaran berbasis masalah juga dapat 

dikembangkan dalam kegiatan penemuan berbasis laboratorium.Terbukti bahwa 

pembelajaran berbasis masalah mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menentukan langkah-langkah yang tepat untuk menguji dan memecahkan masalah 

melalui percobaan dalam laboratorium.Penelitian ini telah dilakukan oleh Kelly & 

Finlayson (2007).Oleh karena itu, Harefa (2010), dan Sugalayudhana (2006) 

menyatakan bahwa pembelajaran ini mampu meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa.Bahkan, Overton & Bradley (2010) memodifikasi pembelajaran 

berbasis masalah ini dalam pembelajaran kimia berbasis linguistik dan budaya 

sehingga mampu meningkatkan kemampuan berbahasa asing siswa. 

Berdasarkan literatur yang ada, diketahui bahwa pemanfaatkan 

pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir analitis 

siswa belum pernah dilakukan.Begitu pula penelitian mengenai model 

pembelajaran yang secara khusus diterapkan untuk meningkatkan keterampilan 
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berpikir analitis siswa.Untuk selanjutnya penelitian ini diarahkan untuk 

mengembangkan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir analitis siswa tersebut. Pembelajaran ini diterapkan di kelas 

XI SMApada konsep hidrolisis garam. Alasan memilih kompetensi dasar tersebut 

sebagai pokok bahasan diterapkannya pembelajaran berbasis masalah karena 

hidrolisis garam merupakan konsep kimia yang fenomenanya dapat dilihat secara 

langsung dalam kehidupan sehari-hari.Selain itu, pembelajaran hidrolisis garam 

perlu diperbaiki. Hamdu (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hasil 

kerja ilmiah siswa pada konsep hidrolisis garam masih cukup rendah. Salah satu 

penyebabnya menurut Pitasari adalah dikarenakan siswa kurang mengetahui 

aplikasi konsep hidrolisis garam dalam konteks nyata (Hamdu, 2007).  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat 

dirumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu: 

“Bagaimana pengembanganmodel pembelajaran berbasis masalah yang 

dapat meningkatkan keterampilan berpikir analitis siswa SMA pada konsep 

hidrolisis garam?” 

Untuk mempermudah pengkajian secara sistematis terhadap masalah 

yang akan diteliti, maka rumusan masalah tersebut dirinci menjadi sub-sub 

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana desain model pembelajaran berbasis masalah yang dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir analitis siswa SMA pada konsep 

hidrolisis garam? 

2. Bagaimana implementasi model pembelajaran berbasis masalah yang 

dikembangkan? 

3. Bagaimana pengaruh implementasi model pembelajaran berbasis masalah 

yang dikembangkan terhadap keterampilan berpikir analitis siswa SMA pada 

konsep hidrolisis garam? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar lingkup masalah yang diteliti lebih fokus, maka dilakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan keterampilan berpikir analitis siswa dimaksudkan sebagai 

perubahanketerampilan berpikir analitis siswa kearah yang lebih baik antara 

sebelum dan setelah pembelajaran. Kategori peningkatan kemampuan ini  

ditentukanberdasarkan skor rata-rata gain ternormalisasi <g>. 

2. Keterampilan berpikir analitis siswa yang ditinjau pada penelitian ini 

mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Enright & Powers (1991) 

dan dibataskan hanya mencakup indikator-indikator keterampilan 

argumentasi, menarik inferensi dan mengembangkan kesimpulan, serta 

mendefinisikan masalah. 

Pembatasan ini dilakukan untuk menyesuaikan hasil belajar yang ingin 

dicapai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa SMA kelas XI. 
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3. Konsep kimiayang ditinjau pada penelitian ini adalah konsep hidrolisis garam 

kelas XI SMA yangterdiri dari tiga subkonsep yaitu: ciri-ciri garam, sifat 

larutan garam, pH larutan garam, dan peristiwa hidrolisis garam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Penelitian R & D mengacu pada tahapan 4D models oleh Thiagarajan, et al 

yang dibatasi hanya pada tahap define (mendefinisikan) melalui kegiatan 

studi pustaka/ literatur (teoritis), dan studi lapangan (empiris) untuk 

mengumpulkan informasi, design (merancang) model pembelajaran untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir analitis pada konsep hidrolisis garam 

dilanjutkan validasi model pembelajaran oleh ahli dan revisi, serta develop 

(mengembangkan) melalui uji coba draft model pembelajaran di salah satu  

SMA Negeri di Kabupaten Subang. Namun, untuk tahap disseminate 

(diseminasi) tidak dilakukan dalam penelitian ini karena keterbatasan waktu 

yang dimiliki oleh peneliti.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini yaitu memperoleh desain model pembelajaran 

berbasis masalah yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir analitis 

siswa SMA pada konsep hidrolisis garam, dan mengetahui pengaruh implementasi 

model pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan berpikir analitis 

siswa SMA pada konsep hidrolisis garam. 
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E. Manfaat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti tentang potensi model 

pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatan keterampilan berpikir analitis 

siswa SMA, yang nantinya dapat memperkaya hasil-hasil penelitian sejenis yang 

telah dilakukan sebelumnya, dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan untuk berbagai kepentingan, seperti: guru-guru sekolah 

menengah, para mahasiswa di LPTK, praktisi pendidikan, dan lain-lain. 

Sedangkan secara praktis dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, 

misalnya: 

1. Siswa, yaitu memberikan bekal dan pengalaman siswa SMA mengenai model 

pembelajaran berbasis masalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir 

analitis. 

2. Guru kimia, yaitu memberikan alternatif contoh model pembelajaran kimia 

untuk mengembangkan keterampilan berpikir analitisbagi siswa SMA. 

3. Sekolah, yaitu  memberikan masukan strategi belajar-mengajar kimia yang 

baru dalam rangka pembaharuan (inovasi) model pembelajaran yang dapat 

diterapkan di kelas. 

 

F. Penjelasan Istilah 

1. Pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan masalah autentik dan bermakna yang berfungsi sebagai 

landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa (Arends, 2008).  
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2. Keterampilan berpikir analitis adalah keterampilan berpikir yang 

menggunakan sebuah tahapan atau langkah-langkah logis, melibatkan 

keterampilan dalam memahami situasi dengan cara memecah situasi tersebut 

menjadi bagian-bagian (Spencer & Spencer, 2011). 

Enright & Powers (1991) menyatakan indikator keterampilan berpikir 

analitis, yaitu: (1) argumentasi: kemampuan untuk memahami, menganalisis, 

dan mengevaluasi argumen; (2) menarik inferensi dan mengembangkan 

kesimpulan: kemampuan untuk mengonstruk inferensi dan kesimpulan, (3) 

mendefinisikan masalah: kemampuan untuk mendefinisikan dan membangun 

masalah; (4) berpikir induktif: kemampuan untuk memberikan alasan dari 

contoh khusus sampai prinsip yang lebih umum; (5) membangkitkan 

alternatif: kemampuan untuk membangkitkan penjelasan dan hipotesis 

alternatif; (6) gaya analitis: kecenderungan berpikir kritis atau analitis 

(Enright & Powers, 1991). 

 

 


