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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kurikulum 2013 revisi 2017 menuntut siswa untuk aktif mencari sendiri 

informasi atau ilmu pengetahuan dari berbagai sumber belajar. Siswa harus 

mencari tahu bahwa apa yang telah diperoleh relevan dengan permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh siswa dan dapat digunakan untuk merumuskan masalah 

sehingga mendapatkan kesimpulan yang akurat dan benar. Hal ini dilakukan agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan 

akhlakmulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara (Sanjaya, 2006). 

Menurut Trianto (2009) pendidikan yang mampu mendukung pembangunan 

di masa mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi 

peserta didik. Dalam sistem pendidikan, guru merupakan salah satu komponen 

yang sangat penting, karena jalannya proses belajar mengajar tergantung oleh 

adanya guru. Guru merupakan sosok yang membantu siswa menerima dan 

mengerti suatu informasi dalam pembelajaran. Siswa dikatakan telah memahami 

pembelajaran bisa dilihat dari hasil belajar.  

Salah satu mata pelajaran yang dipelajari di tingkat SMA adalah kimia. 

Kimia adalah ilmu yang mencari jawaban atas apa, mengapa, dan bagaimana 

gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur, sifat,perubahan 

dinamika, dan energitika zat. Ada dua hal yang berkaitan dengan kimia yang tidak 

bisa dipisahkan yaitu kimia sebagai produk (pengetahuan kimia yang berupa
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fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori) dan kimia sebagai proses yaitu kerja 

ilmiah. Secara umum, tujuan pembelajaran kimia untuk mengembangkan sumber 

daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kimia 

yang dilandasi oleh sikap ilmiah sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam tentang apa yang dipelajarinya (Yulianingtyas. dkk, 2017). 

Redoks merupakan bagian dari materi dalam pelajaran kimia SMA 

khususnya kelas X dengan karakteristik materi merupakan konsep-konsep dan 

perhitungan  yang ada dalam fakta dalam kehidupan sehari-hari. Konsep reaksi 

oksidasi reduksi menjelaskan kemampuan menentukan zat yang bertindak sebagai 

oksidator atau reduktor. Selanjutnya, konsep reaksi reduksi oksidasi meliputi juga 

transfer elektron, proses pelepasan dan penerimaan elektron. Berdasarkan cakupan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk memahami konsep reaksi redoks 

diperlukan pemahaman konsep yang kuat dan harus memiliki kemampuan operasi 

matematika sederhana, untuk mengetahui dan memahami konsep tersebut juga 

harus didukung oleh sumber belajar yang efektif (Salyani. dkk, 2018). 

Slameto (2013) mengemukakan bahwa salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi hasil belajar dan minat belajar siswa adalah metode mengajar. 

Pembelajaran yang ideal adalah pembelajaran yang berorientasi pada siswa 

(student centered), siswa akan berusaha mengkontruksi sendiri kemampuan 

berpikirnya dan terlibat aktif dalam mencari informasi. Hal ini selaras dengan 

pendapat Rusman (2016) yakni pandangan konstruktivisme siswa tidak begitu 

saja menerima pengetahuan dari orang lain, tetapi siswa harus membangun 

pengetahuannya dan memberi makna melalui pengalaman yang nyata. Sehingga 
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untuk tentunya siswa harus memiliki Higher Order Thinking Skill (HOTS) salah 

satunya adalah kemampuan berpikir kritis. 

Kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu standar kompetensi lulusan 

satuan pendidikan yang tertuang pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 yakni 

menyatakan bahwa peserta didik harus memunjukkan kemampuan berpikir logis, 

kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan. Dalam bidang 

pendidikan, berpikir kritis (Critical Thinking) termasuk kedalam HOTS (Higher 

Order Thinking Skilis). Dengan higher order thinking peserta didik akan dapat 

membedakan ide atau gagasan secara jelas, berargumen dengan baik, mampu 

memecahkan masalah, mampu mengkonstruksi penjelasan, mampu berhipotesis 

dan memahami hal-hal kompleks menjadi lebih jelas. Tujuan utama dari higher 

order thinking skills adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta 

didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan 

untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir 

kreatif dalam memecahkan suatu masalah menggunakan pengetahuan yang 

dimiliki serta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks (Dinni, 

2018). 

Hasil wawancara terhadap guru Kimia yaitu Ibu Dede Bernawaty Siregar di 

SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti pada tanggal 26 November 2019 

dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran siswa masih kurang terlibat aktif dan 

masih kurangnya penguasaan konsep yang dimiliki siswa. Dalam pembelajaran 

guru belum sepenuhnya mengakomodasi siswa untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir kritisnya sehingga kemampuan berpikir kritis siswa tidak 

berkembang. Siswa kurang mampu menganalisis dan cenderung menghafal 
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konsep-konsep pada pokok bahasan redoks. Padahal sejatinya materi redoks tidak 

hanya bersifat hafalan, tetapi membutuhkan pemahaman dan perhitungan 

matematika. Kesemuanya itu mengarahkan siswa untuk memiliki keterampilan 

berpikir kritis agar bisa mengaitkan konsep-konsep yang ada serta memecahkan 

soal-soal perhitungan yang diberikan. Tentunya untuk mewujudkan semua ini 

guru perlu menggunakan model pembelajaran kimia yang baik dalam 

menyampaikan berbagai konsep yang diajarkan sehingga siswa dapat dan mampu 

memiliki sifat konstruktif di dalam proses pembelajaran. 

Usaha yang telah dilakukan oleh Ibu Dede Bernawaty Siregar yaitu selaku 

guru kimia di SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti yakni  untuk 

membangkitkan keaktifan siswa yaitu dengan mencoba menggunakan model 

Discovery Learning, tetapi dalam penerapannya guru yaitu Ibu Dede mengaku 

masih belum sepenuhnya mengerti dan paham tentang model pembelajaran 

tersebut sehingga penggunaan model pembelajaran Discovery Learning hanya 

terdapat dalam RPP, sedangkan pada penerapannya guru masih menggunakan 

metode konvensional seperti ceramah, diskusi pemberian latihan, dan 

pembelajaran tugas dirumah. Proses belajar sepert ini jelas kurang mendorong 

siswa untuk berpikir dan beraktivitas sehingga pelajaran yang diterima oleh siswa 

bersifat sementara dan mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa khususnya 

pada pelajaran kimia. 

Kebanyakan para peneliti bidang pendidikan mengatakan bahwa Discovery 

Learning (pembelajaran penemuan yang benar-benar murni) akan tidak berguna 

jika digunakan pada pembelajar pemula. Perdebatan tentang seberapa besar 

bantuan atau petunjuk dari guru sangat mengemuka untuk pembelajar pemula. 
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Kadangkala terjadi kebingungan pada para pembelajar ketika tidak disediakan 

semacam kerangka kerja, dan semacamnya, dapat juga terbentuknya miskonsepsi 

apabila guru tidak membimbing siswa dengan baik dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tidak memilih model Discovery Learning 

(Cintia. dkk, 2018) 

Adapun yang ketercapaian hasil ketuntasan belajar siswa di kelas X MIPA 3 

di SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti setengah dari jumlah siswa di 

kelas. Dimana nilai standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dari kelas 

tersebut pada bidang studi kimia yakni pada materi redoks adalah 70. Menurut 

guru yang mengajar, tingkat berpikir kritis siswa belum maksimal sehingga masih 

perlu ditingkatkan lagi karena pada tuntunan pembelajaran pada kurikulum 2013 

revisi 2017 siswa perlu diintergrasikan literasi 4C (Creative, Critical Thingking, 

Communicative dan Collaborative). 

Melihat masalah yang dikemukakan, maka guru perlu merancang kegiatan 

proses pembelajaran yang berfokus kepada siswa sehingga siswa dilibatkan secara 

aktif dan tertarik selama proses pembelajaran. Guru harus mengubah 

pembelajaran konvensional dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model Problem 

Based Instruction. 

Model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) adalah model 

pembelajaran berdasarkan masalah dimana siswa dapat belajar dari masalah di 

lingkungan mereka sendiri dan menghubungkannya dengan materi yang 

dipelajari. Model ini juga dapat dikombinasikan dengan membentuk kelompok 

atau tim agar siswa lebih aktif dalam belajar, sehingga siswa dapat berpikir kritis 
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dalam memecahkan suatu masalah. Peranan guru dalam PBI adalah menyajikan 

masalah, mengajukan pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, mengarahkan 

masalah, dan mengadakan diskusi. Artinya pada saat guru menjelaskan materi 

pelajaran siswa tidak hanya sebagai pendengar, penonton dan penerima saja 

melainkan siswa lebih aktif dan mampu berpikir lebih kritis dalam memecahkan 

masalah didalam pelajaran (Trianto, 2009).  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Azizah. dkk (2016) 

presentase kemampuan berpikir kritis siswa tiap pertemuan berturut-turut adalah 

77,1%, 89,6% dan 94,1%. Data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa selama pembelajaran menggunakan model PBI termasuk 

dalam kategori baik sekali. Sedangkan prosentase kemampuan berpikir kritis 

siswa secara keseluruhan adalah 86,9% dan termasuk dalam kategori baik sekali. 

Namun dalam penelitian tersebut hanya sebatas melihat bagaimana hasil 

pembelajaran yang dihasilkan menggunakan model pembelajaran PBI dengan 

variabel yang terkait, dimana didalamnya tidak terdapat analisis proses 

keterlaksanaan model PBI sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya atau 

belum dalam pembelajaran. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan 

menganalisis keterlaksanaan model PBI dengan variabel kemampuan berpikir 

kritis.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Keterlaksanaan Model Pembelajaran Problem 

Based Instruction (PBI)  dan Korelasinya dengan Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa pada Materi Redoks di SMA” 
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1.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimanakah keterlaksanaan model pembelajaran Problem Based Instruction 

pada materi redoks di SMA? 

2. Bagaimanakah kemampuan berpikir kritis siswa selama proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction pada materi 

redoks di SMA? 

3. Bagaimanakah korelasi antara keterlaksanaan model pembelajaran Problem 

Based Instruction dengan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi redoks 

di SMA? 

1.2 Batasan Masalah 

1. Materi yang diajarkan yaitu reaksi redoks yang ditinjau dari beberapa aspek 

yaitu berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, pengikatan dan pelepasan 

elektron, bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa atau ion, kenaikan dan 

penurunan bilangan oksidasi, menentukan oksidator dan reduktor. 

2. Indikator kemampuan berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menurut Ennis dalam Kartimi (2013), yaitu memberikan penjelasan 

sederhana (elementari clarification), membangun kemampuan dasar (bassic 

support), menyimpulkan (inference), membuat penjelasan lanjut (advance 

clarification) dan strategi dan taktik (strategies and tactics). 

3. Sekolah yang menjadi tempat penelitian adalah SMAN Titian Teras H. 

Abdurrahman Sayoeti. 
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1.2 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran PBI pada materi redoks 

di SMA. 

2. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa selama proses 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction 

pada materi redoks di SMA. 

3. Untuk mengetahui korelasi keterlaksanaan model pembelajaran PBI dengan 

kemampuan berpikir kritis siswa pada materi redoks di SMA. 

1.3 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai nilai tambah bagi calon guru guna meningkatkan pengetahuan, 

wawasan, kemampuan dan pengalaman penulis di bidang pendidikan secara 

teori maupun aplikasi mengenai model pembelajaran PBI. 

2. Sebagai bahan masukan bagi sekolah terutama guru bidang studi kimia dalam 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai agar dapat membantu siswa 

dalam mengembangkan proses berpikir kritis siswa, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru-guru di sekolah. 

3. Sebagai bahan referensi dan acuan penelitian selanjutnya bagi Mahasiswa 

UNJA, khususnya program studi pendididikan kimia atau pihak-pihak yang 

ingin melakukan penelitian. 
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1.4 Definisi Operasional 

1. Model Pembelajaran Problem Based Instruction  

Model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) merupakan model 

pembelajaran berdasarkan masalah, pada tingakatan SMA siswa sudah dapat 

mengidentifikasi masalah yang terjadi pada kehidupan sehari-harinya. Problem 

Based Instruction (PBI) memusatkan pada permasalahan yang bermakna dan 

mempunyai arti bagi siswa atau peserta didik, peran guru menyiapkan masalah, 

mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Peserta 

didik dilatih untuk bekerjasama dengan para siswa lainya, dibutuhkan 

pemahaman akan suatu permasalahan agar siswa dapat menyelidiki 

permasalahan tersebut (Suprianti, 2014). 

2.  Kemampuan Berpikir Kritis 

Costa dalam Amri dan Iif (2010) mengkategorikan proses berpikir kompleks 

atau berpikir tingkat tinggi ke dalam empat kelompok yang meliputi 

pemecahan masalah (problem solving), pengambilan keputusan (decision 

making). Menurut Dressel dan Mayhew beberapa kemampuan yang dikaitkan 

dengan konsep berpikir kritis adalah kemampuan-kemampuan untuk 

memahami masalah, menyeleksi informasi yang penting untuk menyelesaikan 

masalah, memahami asumsi-asumsi, merumuskan dan menyeleksi hipotesis 

yang relevan, serta menarik kesimpulan yang valid dan menentukan kevalidan 

dari kesimpulan-kesimpulan. 

 


