
 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  ` 

Pendidikan merupakan alternatif utama untuk mempersiapkan generasi 

penerus yang siap berkompetisi di abad 21. Maka dari itu, pemerintah Indonesia 

selalu mengupayakan perbaikan kualitas pendidikan agar dapat menghadapi 

persaingan globalisasi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya anggaran yang 

dianggarkan pemerintah dalam dunia pendidikan. Sebanyak 20%  anggaran 

negara dianggarkan untuk dunia pendidikan. Selain dari segi anggaran, untuk 

memperbaiki kualitas pendidikan pemerintah juga berupaya untuk memperbaiki 

komponen-komponen yang berkaitan dengan pendidikan, salah satunya 

penyempurnaan kurikulum.  

Indonesia sudah mengganti kurikulum sebanyak sepuluh kali. Perubahan 

kurikulum dilaksanakan dengan tujuan menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan memperbaiki atau meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

Terakhir, pemerintah telah mengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP) menjadi kurikulum 2013 (K13). Kurikulum 2013 merupakan gerbang 

awal untuk memasuki pendidikan abad 21. Pendidikan abad 21 menuntut siswa 

memiliki keterampilan 4 C  yaitu critical thinking (berpikir kritis), communication 

(komunikasi), collaborative (kolaborasi), dan creativity (kreativitas).  

Kimia menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada kurikulum 

2013. Pembelajaran kimia yang telah dijalankan di Indonesia belum mendapatkan 

hasil yang diharapkan. Hal ini terlihat dari hasil UNBK tahun ajaran 2018/2019. 
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Kepala Balitbang Kemendibud Toto Suprayitno menyatakan bahwa ujian nasional 

berbasis komputer (UNBK) di seluruh Indonesia mengalami kenaikan nilai dari 

tahun sebelumnya. Nilai IPA di SMA naik kecuali kimia, nilai kimia turun 

sebanyak 0,22. Penurunan nilai kimia ini menjadi sumber refleksi bahwa 

pembelajaran kimia perlu diperbaiki. Seperti yang telah dijelaskan di atas, usaha 

perbaikan pendidikan telah diupayakan oleh pemerintah. Selain pemerintah, guru 

mata pelajaran kimia juga berkewajiban untuk melakukan perbaikan pembelajaran 

kimia. 

Untuk memperbaiki pembelajaran kimia, guru harus memahami tujuan 

pembelajaran kimia. Tujuan penting mata pelajaran kimia di SMA adalah 

memahami konsep, prinsip, hukum, dan penerapannya untuk masalah dalam 

kehidupan sehari- hari dan teknologi. Dalam pembelajaran kimia SMA terdapat 

materi larutan penyangga. Larutan penyangga adalah materi yang dipelajari 

dikelas XI dalam KD 3.12 Menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran 

larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dan 4.12Membuat larutan 

penyangga dengan pH tertentu. 

Dalam materi larutan penyangga siswa dituntut untuk dapat menjelaskan 

prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga yang tidak bisa 

dilakukan dengan menghafal saja, namun siswa membutuhkan pemahaman 

konsep yang kuat. Materi larutan penyangga sangat erat kaitannya dengan 

permasalahan- permasalahan di kehidupan sehari- hari. Sehingga materi larutan 

penyangga sangat penting untuk dipelajari dan dipahami, bukan hanya dihafalkan 
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saja, akan tetapi siswa juga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis.  

Berpikir kritis  merupakan salah satu keterampilan 4 C yang harus dimiliki 

siswa di pendidikan abad 21 dan juga kemampuan yang penting dikembangkan 

melalui proses pendidikan. Berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat 

esensial untuk kehidupan dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan. 

Dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, siswa diharapkan mampu 

menggunakan kemampuan tersebut setelah meninggalkan pendidikan formal  

untuk menjalani karir dan kehidupan nyatanya sehari-hari. Di banyak negara, 

berpikir kritis telah menjadi salah satu kompetensi dari tujuan pendidikan, bahkan 

sebagai salah satu sasaran yang ingin dicapai. Hal ini dijelaskan oleh Changwong, 

dkk (2018 : 38) bahwa mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis merupakan 

salah satu tujuan utama bagi guru dalam pendidikan.  Misalnya visi pendidikan di 

Thailand, berpikir kritis dinyatakan sebagai pilar utama dalam pendidikan. 

Pengembangan kemampuan berpikir kritis dapat dikembangkan sejak dini 

terutama dalam pembelajaran sains.  

Berpikir kritis merupakan kemampuan yang didalamnya terdapat proses 

analisis dan proses evaluasi terhadap informasi yang didapatkan. Yunita, dkk 

(2018: 34) menjelaskan Kemampuan berpikir kritis sendiri dapat diartikan sebagai 

kemampuan siswa dalam mengidentifikasi dan merumuskan suatu problem, yang 

mencakup menentukan intinya, menemukan kesamaan dan perbedaan, menggali 

informasi serta data yang relevan, kemampuan untuk mempertimbangkan 

danmenilai yang meliputi membedakan antara fakta dan pendapat, dan 
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menemukan asumsi, serta menarik kesimpulan yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Pembelajaran materi larutan penyangga yang efektif adalah pembelajaran 

yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Namun, berdasarkan 

observasi dilapangan bahwa proses kegiatan belajar mengajar disekolah masih 

berpusat guru, dimana guru lebih aktif. Sementara itu, siswa hanya 

memperhatikan dan cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran serta lebih 

banyak berperan sebagai penerima informasi dari guru. Sehingga pelaksanaan 

pembelajaran tersebut berdampak pada tidak bergairahnya siswa dalam berpikir 

sehingga kemampuan berpikir kritis siswa tidak berkembang. Oleh karena itu 

siswa menginginkan suatu pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam 

penyelesaian permasalahan, memadukan pengetahuan, keterampilan dan 

memahami konsep dengan baik. 

Mengingat materi larutan penyanggasangat erat kaitannya dengan 

permasalahan- permasalahan di kehidupan sehari- hari dan penting , maka materi 

ini sangat cocok dibelajarkan dengan model pembelajaran PBL.Dengan 

menggunakan model Problem Based Learning, siswa diharapkan mendapatkan 

proses pembelajaran yang bermakna, siswa dapat memadukan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimilikinya secara simultan dan mengaplikasikannya dalam 

konteks yang relevan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan 

inisiatif siswa dalam bekerja, siswa lebih memahami konsep yang diajarkan, siswa 

terlibat aktif dalam memecahkan masalah, dan siswa menjadi mandiri dan dewasa 

dalam proses pembelajaran.  
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Menurut Riyanto (dalam Ismulyati & Ramadhan,2017: 67), pembelajaran 

berdasarkan masalah adalah suatu model pembelajaran yang dirancang untuk 

mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Pemecahan 

masalah dilakukan dengan pola kolaborasi dan menggunakan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi yakni kemampuan analisis-sintesis, dan evaluasi atau 

menggunakan menemukan dalam rangka memecahkan suatu masalah, selain yang 

dikemukan olehRiyanto (dalam Ismulyati & Ramadhan,2017: 67)Menurut Duch 

(dalam Riyanto, 2014: 285), pembelajaran berbasis masalah juga merupakan 

pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada tantangan “belajar untuk 

belajar”. Siswa menjadi aktif bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi 

permasalahan dunia nyata. 

Menurut Wariani, dkk (2018: 72)  PBL (Problem Based Learning) adalah 

pembelajaran yang tidak dirancang untuk membantu gurumenyampaikan 

sejumlah besar informasi kepada siswa. Namunmengedepankan pembelajaran 

berorientasi pada pemecahan masalah- masalahyang autentik, berinovasi, 

kerjasama sehingga siswa dapat menyusunpengetahuannya sendiri, menumbuh 

kembangkan keterampilan yang lebihtinggi dan inkuiri, memandirikan siswa, dan 

meningkatkan kepercayaan dirisendiri, dapat memberdayakan, mengasah, 

menguji, mengembangkankemampuan berpikirnya secara berkesinambungan, 

berpikir kritis serta untukmemperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Karena latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, penulis tertarik 

membuat sebuah penelitian tindakan kelas dengan judul: “Analisis Penggunaan 



6 

 

Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning) Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa Dalam Materi Larutan PenyanggaKelas XI MIPA SMA 

N 12 Kota Jambi” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan pada latar 

belakang, rumusan permasalahan penulis adalah : 

1. Bagaimanakah penggunaan  model pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning) dalam materi larutan penyanggaKelas XI MIPA SMA N 12 Kota 

Jambi ? 

2. Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran PBL  (Problem Based 

Learning) terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam materi larutan 

penyangga Kelas XI MIPA SMA N 12 Kota Jambi? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Aspek kemampuan berpikir kritis yang diteliti yaitu memberikan penjelasan 

secara ringkas, menyimpulkan, membuat penjelasan lebih lanjut dan 

mengatur starategi dan taktik. 

2. Kompetensi yang diteliti adalah KD 3.12 menjelaskan rinsip kerja, 

perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makluk hidup, KD 

4.12 Membuat larutan penyangga dengan pH tertentu (4.12.1 Membuat 

rancangan untuk percobaan pembuatan larutan penyangga 4.12.2 

Menyimpulkan dan menyajikan hasil percobaan pembuatan larutan 

penyangga), KD 1.1 Menyadari adanya keteraturan dari sifat larutan sebagai 
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wujud kebesaran tuhan YME dan pengetahuan tentang adanya keteraturan 

tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat 

tentatif dan KD 2.1 menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, 

disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, 

teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif) 

dalam merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang 

diwujudkan dalam sikap sehari-hari. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah paparkan di atas, maka tujuan 

penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning) dalam materi larutan penyanggaKelas XI MIPA SMA N 12 Kota 

Jambi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning) terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam materi larutan 

penyanggaKelas XI MIPA SMA N 12 Kota Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, 

guru, sekolah, dan penulis yang diuraikan sebagai berikut:  

1. Siswa 

Diharapkan dapat menambah pemahaman siswa dan meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa terhadap pembelajaran kimia khususnya materi 

larutan penyangga dengan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning).  
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2. Guru 

 Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan dapat dijadikan solusi bagi guru 

dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada diri siswa. Guru 

diharapkan dapat menerapkan model ini sebagai alternatif dalam proses 

pembelajaran kimia dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi 

siswa. 

3. Sekolah 

 Dapat memberikan masukan yang baik bagi sekolah dalam meningkatkan 

proses pembelajaran khususnya dalam pembelajaran kimia dengan model 

pembelajaran PBL (Problem Based Learning). 

4. Penulis  

 Dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan, dapat 

menerapkan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning)dalam 

pembelajaran, dapat dijadikan bahan informasi sekaligus sebagai bahan masukan 

dalam menjalankan tugas mengajar dalam  pembelajaran, dan  sebagai salah satu 

syarat untuk program S1. 
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