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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan faktor penting pada kehidupan manusia untuk 

kemajuan suatu bangsa. Pendidikan harus disesuaikan dengan perubahan dan 

tuntutan zaman dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas, kompeten dan profesional sesuai bidangnya. 

Mengingat begitu pentingnya peran pendidikan maka perlu adanya peningkatan 

mutu pendidikan dalam proses pembelajaran (Anonim, 2012). Dalam proses 

pembelajaran, biasanya siswa hanya difokuskan untuk menghafal tanpa dilatih 

untuk mengasah kemampuan berpikir dan menganalisis masalah. Sehingga 

sebagian besar siswa tidak dapat menghubungkan antara ilmu yang mereka 

dapatkan dengan manfaat ilmu tersebut dalam kehidupan (Sahala & Samad, 

2010). 

Kegiatan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 diarahkan untuk 

memberdayakan semua potensi yang dimiliki peserta didik agar mereka dapat 

memiliki kompetensi yang diharapkan. Menurut Putra (2012) model pembelajaran 

yang berorientasi pada pemecahan masalah seperti pada pembelajaran berbasis 

masalah merupakan suatu pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan potensi 

yang dimiliki oleh siswa, salah satunya adalah kreativitas siswa. Situasi masalah 

yang disajikan dalam pembelajaran tersebut merupakan suatu stimulus yang dapat 

mendorong potensi kreativitas siswa terutama dalam hal pemecahan masalah. 

Kreativitas yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran berbasis masalah ini 

bukan hanya aspek kognitifnya saja tetapi juga diharapkan melalui pembelajaran  
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berbasis masalah dapat dikembangkan aspek non-kognitif dari kreativitas yakni 

kepribadian kreatif dan sikap kreatif siswa. 

Pembelajaran merupakan proses membantu siswa untuk memperoleh 

informasi, ide, keterampilan, nilai, cara berpikir, dan cara-cara belajar bagaimana 

belajar. Proses pembelajaran harus benar-benar memperhatikan keterlibatan siswa. 

Selama ini, aktivitas pembelajaran di sekolah menengah masih menekankan pada 

perubahan kemampuan berpikir pada tingkat dasar, belum memaksimalkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemampuan berpikir tingkat tinggi juga 

sangat penting bagi perkembangan mental dan perubahan pola pikir siswa 

sehingga diharapkan proses pembelajaran dapat berhasil. Salah satu kemampuan 

berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan adalah keterampilan berpikir kreatif. Menurut Sugiyanti (2015) hal 

ini sejalan dengan kerangka kurikulum 2013 bahwa pembelajaran harus mampu 

untuk menciptakan latihan pembelajaran yang memungkinkan pendidik 

berkolaborasi, memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi seperti kreatif dan kritis. 

Kimia merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam yang berkenaan 

dengan kajian-kajian tentang struktur dan komposisi materi, perubahan yang dapat 

dialami materi, dan fenomena-fenomena lain yang menyertai perubahan materi. 

Materi hidrolisis garam merupakan materi yang bersifat abstrak dan kompleks. 

Sifat abstrak pada materi ini terletak pada aspek mikroskopik yang terdapat dalam 

larutan. Sementara sifat kompleks dari materi ini terletak pada keterkaitan pada 

materi sebelumnya yang menjadi prasyarat yaitu materi asam dan basa. Materi 

hidrolisis garam juga dirasakan sulit oleh siswa karena banyak melibatkan 
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perhitungan matematik dalam menghitung pH larutan garam. Menurut Ningrum 

(2016) kemampuan siswa pada umumnya hanya sebatas pada tingkat menghafal. 

Sehingga ketika siswa dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari, mereka masih kesulitan untuk menganalisis. Hal tersebut 

menyebabkan pencapaian keaktifan siswa kurang memuaskan.Oleh sebab itu, 

pembelajaran perlu dituntut agar mengacu kepada pola berpikir kreatif siswa 

untuk dapat memberikan ide/gagasan dalam pemecahan masalah dari berbagai 

sudut pandang. 

Berdasarkan studi pendahuluan di SMA Negeri 7 Kota Jambi diketahui 

bahwa sekolah tersebut telah menerapkan Kurikulum 2013. Namun dalam 

pelaksanaannya terdapat beberapa kendala berupa siswa masih sangat kurang 

dalam memahami pelajaran karena proses pembelajaran masih berpusat pada guru 

dan siswa masih kurang aktif untuk mengungkapkan ide/gagasannya di kelas. 

Konsep-konsep yang ada pada siswa cenderung didapatkan dari guru sehingga 

siswa hanya menerima, menghafal konsep tanpa memahami, dan tidak 

mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam pembelajaran guru 

cenderung hanya menilai kemampuan kognitif siswa dan belum memberdayakan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa sehingga siswapun memiliki 

keterampilan berpikir kreatif yang masih rendah dan belum terbimbing untuk 

berpikir kreatif. 

Menurut Sani (2015) kemampuan siswa untuk mengajukan ide kreatif 

seharusnya dikembangkan dengan meminta mereka untuk memikirkan ide-ide 

atau pendapat yang berbeda dari temannya. Pemikiran kreatif juga terkait dengan 

pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk dapat mengembangkan 
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kemampuan berpikir kreatif dalam proses belajar, guru harus mampu menciptakan 

lingkungan yang mendukung terjadinya pertukaran ide/pendapat di dalam kelas. 

Selain itu, siswa juga dituntut untuk bisa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. 

Seorang guru diharuskan tahu seberapa kreatif siswa dalam memecahkan 

suatu masalah. Model Problem Based Learning (PBL) merupakan pembelajaran 

yang dilakukan dengan menghadapkan siswa pada permasalahan yang nyata pada 

kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri 

dalam memecahkan masalah dan mengupayakan berbagai macam solusinya, serta 

mendorong siswa untuk berpikir kreatif (Purnamaningrum, 2012).  

Model PBL yang biasa dilakukan kurang efektif dan efisien karena kurang 

melakukan penekanan materi selama proses pembelajaran. Akan tetapi, dengan 

mengaplikasikan scaffolding pada PBL maka diharapkan pembelajaran akan lebih 

bermakna. Scaffolding dapat membantu siswa untuk menggunakan proses 

belajarnya untuk menyelesaikan tugas, mencapai tujuan, serta menyelesaikan 

masalah (Wu, 2010). Scaffolding merupakan pendukung instruksional yang 

digunakan untuk membantu siswa memecahkan masalah, melaksanakan tugas, 

dan mencapai tujuan yang tidak bisa diselesaikan secara mandiri.  

Strategi pembelajaran berbasis masalah dengan scaffolding yang dapat 

meningkatkan berpikir kreatif adalah pola kegiatan pembelajaran yang harus 

dilakukan oleh pendidik sebagai pembimbing, fasilitator maupun motivator, dan 

peserta didik, baik di rumah (tugas), maupun di kelas. Pendidik sebagai pengampu 

dan penanggung jawab diharapkan dapat membantu (scaffolding) peserta didik 

untuk terlibat di dalam proses pembelajaran secara maksimal serta dapat 

menumbuhkan keterampilan berpikir kreatifnya (Ernawati, 2019). 
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Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2017) dan 

Ningrum (2016) menyimpulkan penerapan model problem based learning mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Selain itu, hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Puspitaningsih (2018) menunjukkan bahwa model PBL dengan 

scaffolding mempengaruhi kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Penelitian 

yang dilakukan oleh Sugiyanti (2015) juga mengatakan bahwa pembelajaran 

berbantuan  scaffolding dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Bantuan (Scaffolding) dalam 

Model Problem Based Learning (PBL) Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif 

pada Materi Hidrolisis Garam di Kelas XI SMA Negeri 7  Kota Jambi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk bantuan (scaffolding) yang diberikan dalam model 

Problem Based Learning (PBL) terhadap keterampilan berpikir kreatif pada 

materi hidrolisis garam di kelas XI SMAN 7 Kota Jambi? 

2. Bagaimana pengaruh bantuan (scaffolding) dalam model Problem Based 

Learning (PBL) terhadap keterampilan berpikir kreatif pada materi hidrolisis 

garam di kelas XI SMAN 7 Kota Jambi? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Bagaimana bentuk bantuan (scaffolding) yang diberikan dalam model  

Problem Based Learning (PBL) terhadap keterampilan berpikir kreatif pada 

materi hidrolisis garam di kelas XI SMAN 7 Kota Jambi. 
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2. Bagaimana pengaruh bantuan (scaffolding) dalam model Problem Based 

Learning (PBL) terhadap keterampilan berpikir kreatif pada materi hidrolisis 

garam di kelas XI SMAN 7 Kota Jambi. 

1.4 Batasan Masalah 

Kemampuan berpikir kreatif yang diukur dalam penelitian ini adalah 

mencakup lima aspek yaitu: sensitivity (kepekaan), fluency (berpikir lancar), 

flexibility (berpikir luwes), originality (orisinalitas berpikir), dan elaboration 

(penguraian). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa pada mata 

pelajaran kimia dan mendorong siswa untuk belajar lebih aktif dalam 

suasana belajar yang menyenangkan serta dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa. 

2. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai contoh model pembelajaran kimia yang 

berorientasi pada model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

untuk membantu siswa dalam memahami materi hidrolisis garam  

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

meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dapat meningkatkan kualitas 

belajar siswa. 

4. Bagi peneliti, dapat menjadi bekal agar peneliti sebagai calon guru kimia 

siap melaksanakan berbagai model dan pendekatan pembelajaran di 

lapangan dengan baik. 

 


