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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yakni: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut 

menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter (Anonim, 

2003).  

Pendidikan yang baik terbentuk dari pola dan sistem pendidikan yang baik 

pula. Pola dan sistem pendidikan yang baik terwujud dengan kurikulum yang 

baik. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Kurikulum yang saat ini digunakan adalah kurikulum 2013 revisi 2017. 

Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan keseimbangan antara pengembangan 

sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan 

kemampuan intelektual dan psikomotorik. 

Kurikulum 2013 revisi 2017 merupakan salah satunya, dimana kurikulum 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang 

mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara 

utuh, terpadu, seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap 
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satuan pendidikan Kurikulum 2013 revisi 2017 dirumuskan dalam bentuk 

seperangkat kompetensi, yaitu perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Amri dan 

Ahmadi, 2010). Pelaksanaan kurikulum 2013 revisi 2017 dilandasi oleh 

pendekatan saintifik yang dalam kegiatan pokok pembelajaran terdiri dari 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasi 

(Wiyani, 2013). Upaya meningkatkan capaian pembelajaran yang telah 

ditetapkan, peserta didik perlu ditingkatkan tingkatan berpikirnya. Salah satunya 

dengan menerapkan konstruktur keterampilan berpikir kritis.  

 Kimia merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan (sains), yang 

berisikan fakta didalamnya memiliki konsep, perhitungan, dan juga materi 

pelajaran yang abstrak, beberapa guru hanya menggunakan metode konvensional 

yang dilengkapi dengan sumber belajar berupa buku paket pelajaran dan sumber 

hardcopy lain. Pembelajaran dalam ilmu kimia membutuhkan keterampilan 

peserta didik baik itu secara psikis maupun fisik, hakekat keterampilan belajar 

peserta didik meliputi : (1) transformasi persepsi belajar, (2) keterampilan 

manajemen pribadi, (3) interpersonal dan keterampilan kerjasama tim, (4) 

kesempatan eksplorasi (Thobroni, 2015). Ilmu kimia adalah ilmu yang ditemukan 

dan dikembangkan berdasarkan eksperimen yang merupakan jawaban atas 

pertanyaan apa, kenapa dan mengapa serta gejala-gejala alam yang terjadi.  

 Asam dan basa merupakan bagian dari materi dalam pelajaran kimia SMA 

khususnya kelas XI dengan karakteristik materi berupa konsep-konsep yang ada 

dalam 3 fakta kehidupan sehari-hari yang bersifat makroskopis, mikroskopis dan 

simbolik. Materi pembelajaran pada pokok bahasan konsep asam dan basa, 
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menghitung pH larutan asam dan basa, menentukan kekuatan suatu asam dan 

basa, serta mengkaitkan peranan larutan asam basa ke dalam lingkungan. Agar 

peserta didik dapat memahami konsep dasar asam dan basa dan kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari maka perlu disajikan dalam bentuk yang menarik sehingga 

peserta didik tidak hanya menghafal konsep melainkan mampu mengembang 

kemampuan berpikirnya dalam memecahkan masalah, sehingga memunculkan 

gagasan baru menurut pandangannya sendiri yang dirangkum dari konsep yang 

sudah ada. Materi asam dan basa menjadi dasar bagi materi selanjutnya seperti 

titrasi asam–basa, larutan penyangga, dan hidrolisis garam. Jadi dapat dikatakan 

bahwa materi asam dan basa merupakan konsep kunci untuk memahami materi 

selanjutnya sehingga pembelajaran diharapkan bisa memberikan pengalaman 

belajar yang bertahan lebih lama dalam memori peserta didik.  

Berdasarkan  hasil wawancara dengan guru kimia  kelas XI MIPA di SMA 

Negeri 10 Kota Jambi pada tanggal 12 Oktober 2018, diperoleh informasi bahwa  

proses pembelajaran kimia menggunakan metode ceramah dan praktikum, jarang 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dalam proses belajar mengajar. 

Pada saat proses pembelajaran guru kadang menerapkan pembelajaran berbasis 

masalah dengan membawa peserta didik berpikir ke arah suatu permasalahan atau 

fakta dalam kehidupan sehari-hari agar peserta didik lebih mudah memahami 

materi yang dipelajarinya. Namun, peserta didik mengalami kesulitan memahami 

konsep dalam proses pembelajaran khususnya materi asam dan basa, karena pada 

saat proses pembelajaran peserta didik hanya mengerti saat pembelajaran 

berlangsung hari itu saja, saat dilanjutkan pada hari selanjutnya peserta didik lupa 

mengenai materi yang telah dipelajari, konsep yang tertanam dalam diri peserta 
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didik masih lemah, karena peserta didik cenderung menghafal konsep tanpa 

memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan tingkat 

kemampuan berpikir kritis peserta didik masih kurang karena peserta didik hanya 

menerima materi yang disampaikan oleh guru dan dalam pembelajaran peserta 

didik kurang berperan aktif , kurang memiliki rasa ingin tau dalam mencari 

informasi,  dan interaksi sosial rendah. Agar peserta didik dapat memahami 

konsep dasar dari asam basa dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari maka 

perlu disajikan dalam bentuk menarik sehingga peserta didik mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dan dapat memunculkan gagasan 

baru menurut pandangannya sendiri dirangkum dari konsep yang sudah ada. 

 Menurut Ennis (dalam Amri dan Ahmad, 2010) berpikir kritis merupakan 

sebuah proses untuk membuat keputusan yang masuk akal mengenai sesuatu yang 

dipercayai dan yang dikerjakan. Komponen yang digunakan yaitu memecahkan 

masalah, mengambil keputusan, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian 

ilmiah. Rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat diatasi dengan 

perbaikan proses pembelajaran dengan model pembelajaran yang yang 

memusatkan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah, yang dikuti 

dengan penguatan keterampilan. Model pembelajaran yang digunakan oleh 

seorang guru sangat berpengaruh pada pada kemampuan berfikir kritis peserta 

didik dan hasil belajar peserta didik. Model pembelajaran yang dipilih diharapkan 

dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep kmia serta 

memotivasi peserta didik untuk menerapkannya dalam situasi nyata ( Tukiran, 

dkk, 2015) 
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Dari permasalahan yang ada, cara yang tepat yaitu menemukan model 

pembelajaran yang cocok sehingga kendala-kendala yang muncul dalam proses 

pembelajaran dan pengembangan berpikir kritis  peserta didik dalam menggali 

pengetahuannya sendiri dapat teratasi. Sehingga, kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan menjadi lebih bermakna (meaningful learning). Untuk mewujudkan hal 

tersebut, diperlukan kemampuan dalam menguasai dan menerapkan model 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas 

oleh guru. Dalam model pembelajaran terdapat pendekatan, strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran, guru diharapkan mampu menyampaikan materi dengan tepat 

tanpa mengakibatkan peserta didik bosan, sehingga hasil yang dicapai sesuai 

dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran.  

Hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh guru tidak hanya memberikan 

informasi tetapi juga harus menerapkan model pembelajaran. Menurut (Tukiran, 

dkk, 2015) dengan adanya penggunaan model pembelajaran yang bervariasi, 

peserta didik dilibatkan secara aktif, artinya pembelajaran tidak lagi berpusat pada 

guru, tetapi pada peserta didik. Model pembelajaran tersebut harus mampu 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir konstruktivis dalam 

mengembangkan ide dan konsep. Karena, semakin tingginya kemampuan berpikir 

kritis peserta didik maka semakin tinggi pula penguasaan konsepnya. 

Salah satu alternatif yang dipandang mampu meningkatkan pemahaman 

konsep, berpikir kritis dan meningkatkan interaksi antar peserta didik adalah 

model pembelajaran Search, Solve, Create and Share (SSCS). Menurut (Pizzini, 

1991) model pembelajaran Search, Solve, Create and Share (SSCS) adalah model 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam setiap tahapannya yaitu: tahap 
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Search (tahap pencarian), tahap Solve (tahap pemecahan masalah), tahap Create 

(tahap menyimpulkan), dan tahap Share (tahap menampilkan).  Menurut Rosawati 

dan Dwiningsih (2016) model pembelajaran SSCS adalah model pembelajaran 

yang berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving) yang meliputi 

empat fase, yaitu Search, Solve, Create, dan Share. Pertama fase Search yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi masalah (recognize the problem), kedua fase 

Solve yang bertujuan untuk mengembangkan rencana (developing a plan) 

penyelesaian masalah (solving problem), ketiga fase Create yang bertujuan untuk 

melaksanakan penyelesaian masalah (discharge of problem solving) sehingga 

menghasilkan solusi (products or idea), dan keempat fase Share yang bertujuan 

untuk mensosialisasikan penyelesaian masalah yang diperoleh (share their result) 

dengan cara melakukan presentasi (presentation).  

Keunggulan model pembelajaran Search, Solve, Create and Share (SSCS) 

adalah meningkatkan kemampuan bertanya peserta didik, memperbaiki interaksi 

antar peserta didik, meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap 

model belajar mereka. Untuk materi Asam Basa , dipilih model pembelajaran 

Search, Solve, Create, and Share (SSCS) karena model pembelajaran ini 

merupakan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan problem solving 

yang didesain untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan 

meningkatkan pemahaman terhadap konsep ilmu  karena asam basa dekat dengan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat fakta dalam kehidupan.  

Dari model tersebut ada beberapa peneliti diantaranya  (Siti Khoirifah, dkk, 

2013) meneliti berpikir kritis peserta didik pada model SSCS diperoleh hasil 

bahwa pendekatan problem solving model Search, Solve, Create and Share 



7 
 

 
 

(SSCS)  memberikan pengaruh lebih baik dibandingkan pembelajaran 

konvensional bagi berpikir kritis peserta didik. Kemudian penelitian yang 

dilakukan (Nurul falah, dkk, 2018 ) model pembelajaran  Search, Solve, Create 

and Share (SSCS) berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

Dan sesuai dengan hasil penelitian bahwa berpikir kritis siswa setelah penerapan 

model Search, Solve, Create and Share (SSCS) dikatakan meningkat.  Hal ini 

sejalan dengan tanggapan peserta didik yang sebagian besar menyatakan sangat 

setuju dengan diterapkannya model pembelajaran SSCS.  Selanjutnya penelitian 

yang dilakukan oleh Niki Hatari (2016) model pembelajaran Search, Solve, Create 

and Share (SSCS) efektif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Penerapan 

model pembelajaran SSCS juga mendapat tanggapan sangat baik dari siswa.  

Penelitian-penelitian diatas telah membuktikan bahwa model pembelajaran 

Search, Solve, Create and Share (SSCS) ternyata dapat membantu proses 

pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil belajar peserta didik yang 

meningkat lebih baik. Pembelajaran SSCS sangat baik diterapkan untuk 

dilaksanakan karena siswa dapat bekerja sama dan saling tolong menolong 

mengatasi tugas yang dihadapinya. Model ini sekiranya dapat membantu siswa 

memahami konsep yang sulit untuk memecahkan suatu permasalahan yang 

dihadapi dengan penuh kreativitas dan dengan menggunakan pengetahuan awal 

yang sudah dimilikinya dan juga berguna untuk mengembangan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pembelajaran model  Search Solve Create and Share 
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(SSCS) dan pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik 

pada materi Asam Basa”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran SSCS pada materi Asam Basa 

di SMA Negeri 10 Kota Jambi? 

2. Bagaimana pengaruh model pembelajaran SSCS terhadap berpikir kritis peserta 

didik pada materi Asam Basa di SMA Negeri 10 Kota Jambi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Dapat mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran SSCS pada materi 

Asam Basa di SMA Negeri 10 Kota Jambi. 

2. Dapat mengetahui pengaruh  pembelajaran model SSCS terhadap berpikir 

kritis peserta didik pada materi Asam Basa di SMA Negeri 10 Kota Jambi. 

1.4 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

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

asam basa.  

2. Kemampuan berpikir kritis diukur dengan taksonomi Anderson pada tingkatan 

menganalisis (C4), mengevaluasi (C5) dan mencipta (C6). 

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peserta didik, dapat memahami materi lebih cepat karena mereka belajar 

dengan teman sebayanya. 
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2. Bagi guru, sebagai masukan bagi guru untuk dapat menggunakan model yang 

variatif, salah satunya dengan menggunakan model yang melibatkan peserta 

didik secara aktif yaitu model pembelajaran SSCS dalam pembelajaran. 

3. Bagi peneliti, memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan 

kemampuan dan keterampilan meneliti serta pengetahuan yang lebih 

mendalam terutama pada bidang yang dikaji. 

4. Bagi sekolah yakni sebagai informasi dan sumbangan pemikiran untuk 

meningkatkan mutu sekolah dan mutu pendidikan. 

1.6 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman istilah, maka perlu diberikan  definisi 

operasional istilah-istilah sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran SSCS adalah model pembelajaran yang berorientasi 

pada pemecahan masalah yang meliputi empat fase, yaitu Search, Solve, 

Create, dan Share. Pertama fase Search yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi masalah, kedua fase Solve yang bertujuan untuk 

mengembangkan rencana penyelesaian masalah, ketiga fase Create yang 

bertujuan untuk melaksanakan penyelesaian masalah sehingga menghasilkan 

solusi, dan keempat fase Share yang bertujuan untuk mensosialisasikan 

penyelesaian masalah yang diperoleh dengan cara melakukan presentasi. 

2. Berpikir kritis merupakan proses berpikir dengan menggabungkan 

kemampuan intelektual dan kemampuan berpikir untuk menganalisis dan 

memecahkan masalah sehingga pada akhirnya dapat menarik kesimpulan dari 

suatu masalah. 


