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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan adalah salah satu tonggak utama kemajuan suatu bangsa dan 

negara. Dengan melihat suatu sistem pendidikan di suatu negara maka dapat kita 

ketahui juga seberapa maju negara tersebut. Pendidikan menjadi bekal untuk 

seseorang menjalani kehidupan, tanpa pendidikan sulit bagi orang untuk tetap 

bertahan di zaman yang selalu mengalami modernisasi. Ilmu pengetahuan alam 

(IPA) atau sains merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan. Pendidikan 

IPA mempunyai potensi besar memainkan peran strategis dalam menyiapkan 

sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi era industrialisasi dan globalisasi. 

 Kimia merupakan salah satu ilmu yang termasuk rumpun IPA. Mata 

pelajaran kimia di SMA/MA bertujuan agar siswa memiliki kemampuan 

memahami konsep, rumus, prinsip, hukum dan teori kimia. Pada pembelajaran 

kimia siswa dituntut mampu mengembangkan kemampuan keterampilan untuk 

berpikir konstruktivis dalam membangun ide dan konsep sehingga siswa tidak 

hanya pandai teoritis tetapi juga dapat mengaplikasikannya. Menurut Hamalik 

(2011), Proses belajar yang berlandaskan pada teori konstruktivisme dapat 

membangun ide dan pemahaman siswa dan memberikan makna terhadap informasi 

dan peristiwa yang dialami karena siswa dilatih untuk berpikir kreatif dan kritis 

dalam menghadapi masalah. 

Mata pelajaran kimia menjadi sangat penting kedudukannya dalam 

masyarakat karena kimia selalu berada disekitar kita dalam kehidupan sehari-hari.
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 Salah satu materi kimia yang mengalami proses pada lingkungan hidup di sekitar 

kita adalah sistem koloid. Banyak konsep sistem koloid yang berkaitan dengan 

lingkungan hidup di sekitar kita dan memerlukan proses penyelesaian serta 

penerapannya dapat dimanfaatkan dalam kebutuhan hidup sehari–hari. Sehingga 

pada materi pelajaran kimia di sekolah perlu menyajikan faktual yang akan 

membuat siswa tertarik dan diharapkan ilmu yang diperolehnya dengan mudah 

dapat dipahami.  

Hasil wawancara dengan guru bidang studi kimia yang mengajar di kelas 

XI IPA SMAN 2 Kota Jambi diperoleh informasi bahwa kegiatan belajar mengajar 

di kelas pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik namun masih banyak siswa 

hasil belajar dan kemampuan berpikir kritisnya masih rendah khususnya pada 

materi sistem koloid. Adapun permasalahan yang terjadi, bahwa dalam proses 

pembelajaran pada materi sistem koloid guru masih menerapkan model 

pembelajaran Direct Intruction dengan metode ceramah-diskusi di kelas sementara 

laboratorium belum dioptimalkan pemakaiannya dan belum difungsikan bahan 

alam sebagai sumber belajar. Kurangnya tanggapan dalam berproses menemukan 

konsep pembelajaran menyebabkan siswa kurang memahami makna dan 

menginterpretasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil belajar rendah. 

Selama ini hasil belajar siswa berada pada ranah mengingat (C1), 

memahami (C2), dan menerapkan (C3) yang berarti kemampuan berpikir kritis 

siswa masih kurang. Menurut Suwarma (2009) berpikir kritis adalah kemampuan 

menalar, mengkategorikan, menyeleksi, menilai/memutuskan, dan 

menemukan/menentukan yang meliputi aspek menganalisis (C4), menilai (C5), dan 

menciptakan (C6). Topik sistem koloid yang meliputi jenis, sifat, dan peranan 
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dalam kehidupan sehari-hari menuntut siswa agar dapat memahami konsep sistem 

koloid. Penguasaan konsep yang diukur meliputi aspek  mengingat (C1), 

memahami (C2), menerapkan (C3), menganalisis (C4), menilai (C5), dan 

menciptakan (C6). 

Selama ini penilaian hanya terbatas hasil belajar tertulis sehingga diperlukan 

effect pengajaran dalam bentuk berpikir kritis. Mengatasi permasalahan di atas 

sudah saatnya dibutuhkan suatu strategi, baik dalam bentuk pendekatan, metode 

maupun model sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Berdasarkan karakteristik permasalahannya pendekatan pembelajaran berpusat 

kepada siswa merupakan pilihan yang paling tepat. Untuk mengisi pembelajaran ini 

dipilihlah model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning = PBL). 

Menurut Sani (2014) menyatakan bahwa model PBL merupakan model 

pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu 

permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan dan 

membuka dialog. Hal ini didukung oleh Bridges dalam Wasonowati (2014), model 

PBL diawali dengan menyajikan masalah, kemudian siswa mencari dan 

menganalisis masalah tersebut melalui percobaan langsung atau kajian ilmiah 

sehingga manfaat dari kegiatan yang dilakukan dari penggunaan model ini dapat 

mempermudah siswa dalam pemahaman konsep. 

PBL digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi dalam 

menemukan solusi–solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Dalam kompetensi 

berpikir tingkat tinggi kegiatan pembelajaran bersifat student centered karena siswa 

yang lebih banyak berperan di dalam proses pembelajaran. Kemampuan berpikir 

kritis termasuk salah satu aspek dalam berpikir tingkat tinggi. Menurut Ennis dalam 
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Kuswana (2011), berpikir kritis adalah kemampuan memberi alasan dan reflektif 

yang difokuskan pada apa yang diyakini dan dikerjakan. Dalam berpikir kritis 

haruslah menggunakan rasio (alasan) dan keyakinan yang kokoh untuk melihat 

suatu hal dengan objektif, memisahkan masalah–masalah benar dan salah serta 

menyimpulkan suatu hasil yang dapat menjadi pijakan dalam menentukan langkah 

untuk melakukan perubahan. 

Berdasarkan gambaran tersebut maka rangkaian kegiatan model Problem 

Based Learning merupakan aktivitas dalam berpikir kritis. Hal ini didukung oleh 

Istiani,dkk (2015) bahwa model problem based learning dapat melatih dan 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

bermaksud mengadakan penelitian tentang: “Efektivitas Model Problem Based 

Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Sistem 

Koloid Kelas XI  SMA N 2 Kota Jambi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka rumusan 

permasalahan penelitian adalah : 

1. Bagaimana keterlaksanaan model problem based learning pada materi 

sistem koloid di kelas XI SMA N 2 Kota Jambi? 

2. Apakah model pembelajaran Problem Based Learning efektif terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sistem koloid di kelas XI SMA 

N 2 Kota Jambi? 
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1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dilaksanakan terhadap satu kelas eksperiment dan tanpa kelas 

control. 

2. Penelitian melibatkan tiga kali pertemuan pada proses belajar dan 

pembelajaran. 

3. Instrumen penelitian yang digunakan untuk keterlaksaan model Problem 

Based Learning oleh guru dan siswa adalah lembar observasi. 

4. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir 

kritis siswa adalah soal test essay. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana keterlaksanaan model problem based 

learning pada materi sistem koloid di kelas XI SMA N 2 Kota Jambi. 

2. Untuk mengetahui efektivitas model Problem Based Learning terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sistem koloid di kelas XI SMA 

N 2 Kota Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa pada mata pelajaran kimia dan membuat siswa lebih dapat memahami 

dengan baik materi kimia terutama sistem koloid. 
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2. Bagi guru, model problem based learning dapat dijadikan sebagai contoh 

model pembelajaran kimia yang beorientasi pada ranah kognitif siswa. 

3. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dapat meningkatkan kualitas 

belajar siswa. 

4. Bagi peneliti, sebagai bahan kajian serta menambah wawasan dan dapat 

mendorong penelitian pelaksanaan model pembelajaran melalui sistem 

lebih lanjut guna meningkatkan kualitas pembelajar. 

1.6 Defenisi Operasional 

Adapun masing-masing defenisi operasional dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Model Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang 

penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan dan 

membuka dialog (Sani, 2014).  

2. Berpikir kritis adalah suatu kecakapan nalar secara teratur, kecakapan 

sistematis dalam menilai, memecahkan masalah dan menarik keputusan, 

memberi keyakinan, menganalisis asumsi, dan pencarian ilmiah (Putra, 

2013).  


