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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena dapat menciptakan 

manusia yang berkualitas dan berintelektual. Pendidikan dapat membentuk dan 

memperbaiki pola pikir seseorang seiring bertambahnya wawasan. Berdasarkan  

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 dalam Azzet 

(2017) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagaamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan diselenggarakannya pendidikan 

adalah agar siswa secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada dalam 

dirinya. Pada tahun 2013 Indonesia memperbarui kurikulumnya dari KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) menjadi kurikulum 2013. 

Menurut Istiani dan Azizah (2015) kurikulum 2013 dikembangkan 

berdasarkan penyempurnaan pola pikir antara lain penguatan pola pembelajaran 

yang berpusat pada siswa  dan penguatan pola pembelajaran kritis. Salah satu ciri 

kurikulum 2013 yang paling mendasar adalah siswa lebih didorong untuk 

memiliki tanggung jawab kepada lingkungan, kemampuan interpersonal, 

antarpersonal dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Kurikulum 2013 bertujuan 

agar siswa menjadi kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan tiga aspek 

penilaian yaitu aspek sikap/perilaku, keterampilan dan pengetahuan. Pada 
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kurikulum ini mengharapkan  keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan 

tidak berpatokan pada penjelasan guru namun mampu membangun 

pengetahuannya dari berbagai sumber.  

Menurut Ismawati (2015) kurikulum 2013 menjadikan siswa lebih senang 

dan antusias belajar dengan model pembelajaran berbasis aktivitas. Kurikulum 

2013 juga membantu meringankan tugas guru, karena buku panduan guru dan 

silabus telah tersedia. Pembelajaran dari kurikulum 2013 dalam penerapannya 

mengharapkan siswa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut 

Trianto (2009) berdasarkan tingkat perkembangan kognitif Piaget, siswa pada 

rentang usia 11 – 15 tahun berada pada taraf perkembangan operasi formal. 

Meskipun pada usia tersebut siswa sudah mampu berfikir logis tanpa kehadiran 

benda kongkrit, akan tetapi kemampuan siswa untuk berfikir abstrak masih belum 

berkembang dengan baik, sehingga dalam beberapa hal keberadaan alat peraga 

atau media belajar lainnya masih dibutuhkan. Jika siswa mengalami 

keterhambatan dalam proses berpikir sesuai usianya maka siswa tersebut akan 

sulit dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Puspitasari dan Muchlis (2016) Kurikulum 2013 terdapat empat 

kompetensi inti dimana setiap kompetensi inti ini akan dikembangkan menjadi 

kompetensi-kompetensi dasar untuk setiap bab dan sub-babnya. Setiap 

kompetensi dasar ini akan dibuat indikator-indikator yang sesuai kemudian 

dikembangkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Berdasarkan Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang standar proses, kurikulum 

2013 menekankan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik yang 

memuat kegiatan pembelajaran 5 M yang terdiri dari aktivitas mengamati, 
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menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jadi 

dalam kurikulum 2013 untuk memperoleh suatu pengetahuan atau konsep, para 

siswa dilatihkan untuk aktif mencari tahu dan bukan diberi tahu. Proses pencarian 

pengetahuan secara aktif mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Pengajar memiliki peran penting pada proses pendidikan untuk  

mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Menurut Dantes 

(2014) pada proses pembelajaran, guru terlibat secara mendalam dalam berbagai 

kegiatan seperti menjelaskan, merumuskan, membuktikan, menyimpulkan, dan 

mengklasifikasikan. Guru tidak sekedar mentransfer pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan; merka membantu siswa menterjemahkan semua aspek itu ke dalam 

perilaku-perilaku yang berguna dan bermakna. Menentukan pencapaian tujuan 

pembelajaran merupakan hal yang harus dilakukan guru dalam proses 

pembelajaran. Siswa dikatakan berhasil dalam belajar apabila siswa tersebut 

berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Oleh 

karena itu guru hendaknya merancang dan mengimplementasikan strategi 

pembelajaran yang tepat. Hal tersebut diharapkan dapat berpengaruh terhadap 

tujuan belajar yang ingin dicapai, salah satunya dalam mata pelajaran kimia. 

Materi pelajaran kimia di SMA/MA banyak berisi konsep-konsep yang 

cukup sulit untuk dipahami siswa, karena menyangkut reaksi-reaksi kimia dan 

hitungan-hitungan serta menyangkut konsep-konsep yang bersifat abstrak dan 

dianggap oleh siswa merupakan materi yang relatif baru. Sekolah dengan input 

siswa yang unggulan mungkin tidak akan terpengaruh dengan permasalahan 

kurang dikenalnya pelajaran kimia, karena dilihat dari sisi inteligensi siswanya 

yang tergolong baik sehingga guru tidak akan mengalami kesulitan dalam 
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menyampaikan materi pelajaran kimia. Akan tetapi berbanding terbalik dengan 

input siswa yang tergolong kurang unggul, maka ini akan menjadi tugas yang 

berat bagi guru kimia di sekolah tersebut untuk memberikan pemahaman yang 

lebih bagi para siswanya (Ristiyani dan Bahriah, 2016). 

Salah satu materi pelajaran kimia yang diberikan di kelas XI adalah asam 

basa dan merupakan materi kimia yang dianggap sulit oleh siswa. Materi asam 

basa merupakan konsep dasar ilmu kimia yang menjadi prasyarat sebelum lanjut 

ke materi larutan penyangga dan hidrolisis garam, sehingga ketika nilai asambasa 

rendah kemungkinan nilai larutan penyangga dan hidrolisis garam juga rendah. 

Materi asam basa memiliki karakteristik yang didalamnya berupa konsep-konsep  

asam basa serta fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan karakteristik materi tersebut, materi asam basa tidak hanya 

menekankan pada penguasaan konsep saja tetapi juga perlu pembuktian melalui 

eksperimen dengan cara menyelidiki,menganalisis dan menyimpulkan hasil 

temuannya secara mandiri dengan demikian berarti siswa membutuhkan 

kemampuan berpikir yang baik. Menurut Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 

tentang Implementasi Kurikulum menyebutkan bahwa kebutuhan kompetisi masa 

depan dimana kemampuan siswa yang diperlukan yaitu antara lain kemampuan 

berkomunikasi, berpikir kritis, dan kreatif (Fadhilah dan Muchlis, 2016). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru kimia yang mengajar di 

kelas XI MIPA SMAN 10 Kota Jambi yaitu Ibu Indrawati, S.Pd diperoleh 

informasi bahwa pada umumnya siswa masih cenderung kurang tertarik mengikuti 

pembelajaran kimia. Diketahui bahwa dalam proses pembelajaran kimia hanya 

sebagian kecil siswa yang terlibat secara aktif. Siswa kurang memiliki rasa ingin 
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tahu dalam mencari informasi,  kurang tanggap dalam menanggapi masalah, serta 

kurang aktif dalam bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang menyebabkan 

kemampuan berpikir kritis siswa cenderung menjadi lemah. Hal ini juga 

berdampak pada prestasi belajar siswa yang kurang maksimal, dengan KKM yang 

ditetapkan adalah 72, rata-rata persentase ketuntasan siswa hanya 50% saja. 

Melihat dari masalah yang terjadi tersebut, maka guru harus pandai dalam 

memilih model pembelajaran yang baik dan sesuai agar proses pembelajaran 

kimia bisa efektif, aktif dan menyenangkan. Sehingga membuat seluruh siswa 

berperan aktif dalam proses pembelajaran serta meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa pada pelajaran kimia. 

Berpikir kritis adalah sebuah kecakapan kognitif yang memungkinkan 

seseorang menginvestigasi sebuah situasi, masalah, pertanyaan atau fenomena 

agar dapat membuat sebuah penilaian atau keputusan. Berpikir kritis adalah hasil 

dari salah satu bagian otak manusia yang sangat berkembang, yaitu the cerebral 

cortex, bagian luar dari bagian otak manusia yang terluas, the cerebrum (otak 

depan). The cerebral cortex merupakan lapisan luar otak yang menempati wilayah 

di bagian atas otak, sebuah lokasi yang memberinya makna biologis dan simbolis 

(Soyomukti, 2017). 

Kemampuan berpikir kritis adalah proses mental untuk menganalisis atau 

mengevaluasi suatu informasi yang diperoleh. Informasi tersebut dapat diperoleh 

dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat atau komunikasi. Kemampuan 

berpikir kritis merupakan salah  satu modal dasar atau modal intelektual yang 

sangat penting bagi setiap orang, untuk menuju kematangan manusia. Menurut 

Johnson (2009) berpikir kritis adalah sebuah proses terorganisasi yang 
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memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan 

pendapat mereka sendiri. Berpikir kritis adalah sebuah proses terorganisasi yang 

memungkinkan siswa mengavaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa yang 

mendasari pernyataan orang lain. Tujuan dari meningkatkan berpikir kritis adalah 

untuk mencapai pemahaman yang mendalam. 

Berkaitan dengan usaha mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa  

salah satu tipe model pembelajaran yang cocok digunakan untuk meningkatakan 

keterampilan berpikir kritis siswa adalah model pembelajaran TSTS. Model 

pembelajaran TSTS merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

dalam penerapannya memberikan kesempatan kepada kelompok untuk 

membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan agar kegiatan belajar mengajar tidak banyak diwarnai dengan kegiatan-

kegiatan individu. Kegiatan individu seperti siswa bekerja sendiri dan tidak 

memperbolehkan siswa lain melihat pekerjaannya merupakan hal yang sangat 

dihindari oleh model TSTS ini. Dalam model pembelajaran TSTS siswa akan 

dibawa untuk menyimak apa yang diutarakan oleh temannya agar wawasan siswa 

semakin luas. Dalam model pembelajaran kooperatif tersebut memiliki tujuan 

yaitu siswa di arahkan untuk bersama-sama dalam menemukan suatu konsep. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif TSTS akan mengarahkan siswa untuk 

aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, alasan menggunakan 

model pembelajaran TSTS ini karena dalam berdiskusi pembagian kerja 

kelompoknya jelas untuk setiap anggota kelompok, siswa dapat bekerjasama 

dengan temannya, dapat mengatasi kondisi siswa yang ramai dan sulit diatur saat 

proses belajar mengajar.   
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Model pembelajaran kooperatif tipe TSTS merupakan suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar memecahkan masalah bersama anggota 

kelompoknya, dan memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagikan 

hasil dan informasi dengan kelompok lain. Model pembelajaran kooperatif tipe 

TSTS menuntut siswa untuk bertanggung jawab dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe TSTS ini dapat digunakan 

untuk melatihkan karakter selama proses pembelajaran berlangsung. Karakter 

tersebut dapat terlihat pada saat siswa berdiskusi dengan menerapkan model 

pembelajaran TSTS (Handaynai dan Novita, 2017). 

Kelebihan model pembelajaran koperatif tipe TSTS yaitu dapat digunakan 

dalam semua mata pelajaran dan semua tingkat usia siswa. Model ini tidak hanya 

bekerja sama dengan anggota sekelompok tetapi bisa juga bekerja sama dengan 

kelompok lain yang memungkinkan terciptanya keakraban sesama teman dalam 

suatu kelas dan lebih berorientasi pada keaktifan siswa. Sedangkan kekurangan 

dari model pembelajaran kooperatif tipe TSTS ini yaitu jumlah siswa dalam satu 

kelas tidak boleh ganjil harus berkelipatan empat dan peralihan dari seluruh kelas 

ke kelompok kecil dan kunjungan dari 2 orang anggota kelompok yang satu ke 

kelompok lain membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan kelas serta 

dapat menyita waktu pengajaran yang berharga. Selain itu, guru juga harus 

membutuhkan banyak persiapan. (Fathurrohman, 2015)  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Model Pembelajaran Two Stay 

Two Stray (TSTS) dan Pengaruhnya Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa pada Materi Asam Basa di Kelas XI MIPA SMAN 10 Kota Jambi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran Two Stay Two Stray  pada 

materi asam basa di kelas XI MIPA SMAN 10 Kota Jambi? 

2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan model pembelajaran Two Stay Two Stray 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi asam basa di kelas XI 

MIPA SMAN 10 Kota Jambi? 

1.3 Batasan Masalah  

Untuk menghindari penyimpangan yang disebabkan semakin meluasnya dan 

kompleksnya serta memudahkan dalam membahas, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah dalam penelitian ini. 

1. Materi asam basa yang dimaksud disini adalah pada pokok bahasan Sub 

materi konsep asam basa, identifikasi asam basa, dan reaksi asam basa 

(reaksi netralisasi). 

2. Aspek kemampuan berpikir kritis yang diukur dalam penelitian ini yaitu 

memberikan penjelasan sederhana (elementari clarification), membangun 

keterampilan dasar (bassic support), menyimpulkan (inference), membuat 

penjelasan lanjut (advance clarification) dan strategi dan taktik (strategies 

and tactics). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pelaksanaan model pembelajaran Two Stay Two Stray pada 

materi asam basa di kelas XI MIPA SMAN 10 Kota Jambi. 
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2. Mengetahui pengaruh pelaksanaan model pembelajaran Two Stay Two Stray 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi asam basa di kelas XI 

MIPA SMAN 10 Kota Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, diharapakan dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran dan 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran kimia 

khususnya pada materi asam basa. 

2. Bagi guru, dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh guru kimia dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran untuk membantu siswa dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan sebagai salah satu 

alternatif bagi guru kimia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kimia 

dengan tuntutan kurikulum 2013 pada mata pelajaran kimia. 

3. Bagi sekolah, dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan mutu 

sekolah serta dapat menerapkan model pembelajaran Two Stay Two Stray 

dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

4. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan, pengetahuan dalam menerapkan 

model pembelajaran Two Stay Two Stray yang tepat dalam pembelajaran 

kimia. 

1.6 Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

judul penelitian untuk mengurangi salah penafsiran. Adapun istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut : 
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1. Model pembelajaran Two Stay Two Stray  merupakan suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar memecahkan masalah bersama anggota 

kelompoknya, kemudian dua siswa dari kelompok tersebut bertukar informasi 

ke dua anggota kelompok lain yang tinggal. Model pembelajaran Two Stay 

Two Stray mempunyai tujuan agar siswa memiliki tanggung jawab dan aktif 

dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

2. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis fakta yang ada 

kemudian membuat beberapa gagasan dan mempertahankan gagasan tersebut 

kemudian membuat perbandingan. Dengan membuat beberapa perbandingan 

kita bisa menarik kesimpulan dan membuat sebuah solusi atas masalah yang 

ada. 

3. Larutan asam adalah larutan yang dapat menghasilkan ion H+, sedangkan 

larutan basa adalah larutan yang dapat menghasilkan ion OH−. Sifat asam dan 

basa dari suatu larutan dapat dijelaskan menggunakan beberapa teori, yaitu 

teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted Lowry, dan teori asam 

basa Lewis. 
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