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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang     

Memasuki abad 21, manusia dihadapkan dengan berbagai tantangan 

kehidupan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era 

global. Sumber daya manusia dikatakan handal dan berkualitas jika memiliki 

kemampuan atau skill yang dapat mendorongnya untuk terus maju dan 

berkembang. Upaya yang tepat untuk menyiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan satu-satunya wadah yang dapat dipandang sebagai alat 

membangun sumber daya manusia yang bermutu tinggi adalah pendidikan. 

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi yang dimilikinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukannya, masyarakat dan negara (Darmadi, 2019). Keberhasilan 

pendidikan ditentukan manakala pendidikan tersebut dapat mengubah diri siswa. 

Perubahan tersebut dalam artian dapat memberikan peluang bagi siswa untuk 

mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, 

kemendikbud melakukan terobosan guna meningkatkan mutu pendidikan. Salah 

satu terobosan awal yang dilakukan adalah dengan memberlakukan kurikulum 

2013. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang menuntut keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran. Pemberlakuan kurikulum 2013 ditujukan  untuk 
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menjawab tantangan abad 21 terhadap pendidikan, yakni untuk menghasilkan 

lulusan yang kritis, komunikatif, kolaboratif dan kreatif. Kurikulum 2013 dengan 

karakteristik bukan hanya mengutamakan aspek pengetahuan saja tetapi juga 

aspek sikap dan keterampilan pada implementasinya menggunakan pendekatan 

saintifik dengan tahapan 5M yaitu mengamati, menanya, megumpulkan data, 

menalar dan mengkomunikasikan. Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik ini berpeluang untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

sehingga siswa mampu untuk menemukan sendiri dan mentransformasikan 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan yang sudah ada dalam 

ingatannya dan melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan 

yang sesuai dengan lingkungan masa sekarang. Pembelajaran yang mengandung 

kemampuan-kemampuan tersebut mendidik siswa untuk mengembangkan proses 

penemuan secara ilmiah. 

Salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum 2013 adalah kimia. Mata 

pelajaran kimia berisi konsep-konsep yang cukup sulit untuk dipahami, karena 

menyangkut reaksi-reaksi kimia, hitungan, dan konsep-konsep yang bersifat 

abstrak. Salah satu materi pokok dalam pelajaran kimia adalah titrasi asam basa. 

Materi titrasi asam basa memiliki karakteristik kompleks dan abstrak, sehingga 

untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep yang bersifat kompleks dan 

abstrak tersebut, seharusnya diberikan fenomena atau fakta yang terjadi di 

lingkungan sekitar dan diteruskan dengan proses selanjutnya yaitu mengamati, 

menanya, melakukan percobaan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan, 

kemudian hasil yang diperoleh dapat dintegrasikan dengan tiga aspek yaitu aspek 

makroskopik, mikroskopik, dan juga simbolik. Proses pembelajaran yang 

menggabungkan berbagai tingkat konsep kimia dapat mengurangi 
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kesalahpahaman atau pemahaman yang tidak lengkap dari konsep kimia, sehingga 

hal ini berpeluang untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran harus diarahkan pada keterlibatan 

siswa secara aktif dengan lingkungannya melalui suatu kegiatan proses, untuk 

mendapatkan kegiatan proses dibutuhkan suatu keterampilan yang disebut 

keterampilan proses sains (KPS). 

Keterampilan proses sains (KPS) merupakan perangkat kemampuan 

kompleks yang biasa digunakan dalam melakukan penyelidikan ilmiah pada 

proses pembelajaran. KPS terdiri dari kegiatan mengamati, merumuskan hipotesis, 

merencanakan percobaan, menggunakan alat dan bahan, menafsirkan pengamatan, 

meramalkan, menerapkan konsep dan berkomunikasi (Ertikanto, 2016). KPS 

menekankan pada pembentukan keterampilan dan berkomunikasi untuk 

memperoleh pengetahuan. Maka, untuk membiasakan siswa menjadi kimiawan 

yang bekerja secara makroskopis di laboratorium kemudian berpikir dalam dunia 

atom dan molekul mikroskopik yang sangat visual lalu hasil kerja dan pemikiran 

diabadikan dan dikomunikasikan dengan berbagai cara salah satunya melalui 

simbolisasi, maka dapat dinyatakan bahwa siswa perlu dibekali KPS.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SMA Islam Al-Falah 

Jambi, diperoleh informasi bahwa sekolah telah menerapkan kurikulum 2013, 

pada kurikulum 2013 siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Namun, 

sejauh ini proses pembelajaran di sekolah masih didominasi oleh paradigma yang 

menyatakan bahwa sebuah pengetahuan merupakan perangkat fakta-fakta yang 

harus dihafal, disamping itu situasi kelas masih berfokus pada guru sebagai 

sumber utama pengetahuan, serta penggunaan metode ceramah sebagai pilihan 

utama strategi belajar mengajar. Pelaksanaan pembelajaran sains lekat dengan 
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pendekatan isi daripada pendekatan proses. Hal ini diduga kurang mampu 

mengembangkan keterampilan proses sains (KPS) siswa. KPS dapat ditingkatkan 

melalui praktikum, tetapi praktikum yang dilakukan tidak hanya untuk 

menemukan sebuah hasil saja, tetapi lebih dari itu yaitu untuk membuat siswa 

memahami lebih luas, dengan inovasi model pembelajaran diharapkan akan 

tercipta suasana pembelajaran aktif, mempermudah penguasaan materi, siswa 

lebih kreatif dalam proses pembelajaran, kritis dalam menghadapi persoalan,  

memiliki keterampilan dan mencapai hasil belajar yang lebih optial. Upaya 

tersebut akan berhasil dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat. Salah 

satu model pembelajaran yang berpeluang meningkatkan KPS siswa adalah model 

pembelajaran SiMaYang Tipe-II. 

Model pembelajaran SiMaYang Tipe-II merupakan modifikasi dari model 

SiMaYang dengan mengintegrasikan pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013. 

Model pembelajaran SiMaYang merupakan model yang berbasis multiple 

representasi dengan mencoba menginterkoneksikan tiga level fenomena kimia 

yaitu makroskopik, submikroskopik dan simbolik (Sunyono, 2015). Representasi 

makroskopik merupakan level konkrit, dimana pada level ini siswa mengamati 

fenomena yang terjadi, fenomena yang diamati dapat berupa terjadinya perubahan 

warna. Representasi mikroskopik merupakan level abstrak yang menjelaskan 

fenomena makroskopik, representasi ini memberikan penjelasan pada level 

partikel dimana materi digambarkan sebagai susunan dari atom-atom, molekul-

molekul dan ion-ion, sedangkan representasi simbolik digunakan untuk 

merepresentasikan fenomena makroskopik dengan menggunakan persamaan 

kimia, persamaan matematika, grafik, dan mekanisme reaksi. Model pembelajaran 

SiMaYang Tipe-II diharapkan berpeluang untuk meningkatkan keterampilan proses 
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sains (KPS) siswa. 

Penelitian pendahuluan tentang model pembelajaran SiMaYang Tipe-II ini 

dilakukan oleh Ulva, dkk. (2015) yang melakukan penelitian menggunakan model 

pembelajaran SiMaYang Tipe-II dan dihubungkan dengan self-efficacy dan 

keterampilan proses sains. Hasil penelitian menggunakan model ini adalah dapat 

meningkatkan self-efficacy dan keterampilan proses sains siswa pada materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit.   

Hasil penelitian lain, dilakukan oleh Mutia & Prasetyo, (2018) yang 

melakukan penelitian pada pembelajaran IPA dengan menggunakan LKPD 

berbasis multiple representasi dihubungkan dengan keterampilan proses sains. 

Hasil penelitian ini secara signifikan dapat meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa dibandingkan kelas kontrol dengan n-gain 0,47 dan termasuk dalam 

kategori sedang.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Model Pembelajaran SiMaYang Tipe-II 

pada Materi Titrasi Asam Basa dan Peluangnya untuk Meningkatkan 

Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas XI SMA Islam Al-Falah Jambi” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana analisis model pembelajaran SiMaYang Tipe-II pada materi 

titrasi asam basa kelas XI SMA Islam Al-Falah Jambi?    

2. Apakah model pembelajaran SiMaYang Tipe-II pada materi titrasi asam 

basa berpeluang untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas 

XI SMA Islam Al-Falah Jambi?    
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1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terpusat dan terarah, penulis membatasi masalah yang 

akan dibahas yaitu:  

1. Aspek keterampilan proses sains (KPS) yang diambil untuk melihat peluang 

model pembelajaran SiMaYang Tipe-II dalam meningkatkan KPS siswa 

adalah aspek mengamati, mengajukan pertanyaan, membuat hipotesis, 

melakukan percobaan, menafsirkan pengamatan, menerapkan konsep dan 

berkomunikasi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melihat bagaimana analisis model pembelajaran SiMaYang Tipe-II 

pada materi titrasi asam basa kelas XI SMA Islam Al-Falah Jambi. 

2. Untuk melihat apakah model pembelajaran SiMaYang Tipe-II pada materi 

titrasi asam basa berpeluang untuk meningkatkan keterampilan proses sains 

siswa kelas XI SMA Islam Al-Falah Jambi. 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu: 

1. Bagi siswa, hasil penelitian diharapkan sebagai peluang bagi siswa untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains pada pembelajaran kimia. 

2. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan bisa semakin meningkatkan 

kompetensi dan profesionalisme guru dalam merancang pembelajaran yang 

aktif, kreatif, dan inovatif, terutama untuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

3. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman 

peneliti yang dijadikan sebagai bekal menjadi calon guru nanti. 

4. Bagi sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 
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bagi  guru untuk menerapkan model yang baik dalam pembelajaran yang 

dapat meningkatkan mutu pembelajaran kimia yang bersifat abstrak di 

sekolah. 

1.6  Defnisi Istilah 

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman penafsiran judul, maka penulis 

berikan referensi dari beberapa istilah dalam penulisan proposal ini. 

1. Model SiMaYang Tipe-II adalah pengembangan model SiMaYang Tipe II 

Model SiMaYang Tipe-II adalah pengembangan model SiMaYang yang 

disesuaikan dengan tingkat sekolah. Dimana, perpaduan antara model 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik berdasarkan kurikulum 2013, 

dengan memasukkan pendekatan saintifik ke dalam 5 sintak pembelajaran 

yang terdiri dari orientasi, eksplorasi-imajinasi, internalisasi dan evaluasi 

(Sunyono, 2015). 

2. Keterampilan Proses Sains (KPS) adalah perangkat kemampuan kompleks 

yang biasa digunakan dalam melakukan penyelidikan ilmiah dalam proses 

pembelajaran. Keterampilan Proses Sains yang akan diamati menurut 

Ertikanto (2016), meliputi keterampilan mengamati, menafsirkan 

pengamatan, meramalkan, merumuskan hipotesis, menggunakan alat dan 

bahan, merancang penelitian, berkomunikasi. 

3. Materi titrasi asam basa merupakan teknik analisis yang cepat dan akurat 

dalam penentuan senyawa asam atau basa dalam sampel. Metode titrasi 

asam basa dipergunakan untuk penentuan senyawa organik dan senyawa 

anorganik yang memiliki sifat asam atau basa. Titik akhir titrasi asam basa 

diketahui melalui perubahan warna dengan menggunakan indikator.     

 


