
 
 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan 

mutu Sumber daya Manusia (SDM). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menegaskan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab (Anonim, 2013). Oleh karena itu, pendidikan 

nasional harus berfungsi secara optimal sebagai wahana utama dalam membentuk 

karakter, perkembangan ilmu dan mental seorang anak, yang nantinya akan tumbuh 

menjadi seorang manusia dewasa yang akan berinteraksi dan melakukan banyak 

hal terhadap lingkungannya, baik secara individual maupun sebagai makhluk sosial 

Pendidikan karakter ditekankan pada konten dan konteks Kurikulum 2013, 

hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan karakter diharapkan akan mampu 

mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi 

penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi 

tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang jaman. Dari sekian 

banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang 

memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya 



 
 

 

 

karakter dan kualitas potensi peserta didik, dengan alasan inilah maka diberlakukan 

Kurikulum 2013. Jadi tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum yang 

dikembangkan dengan berbasis kompetensi dan karakter sangat diperlukan sebagai 

instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang 

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) 

manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan kurikulum, dalam hal ini 

pergeseran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke Kurikulum 2013, 

karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun 

tantangan eksternal (Sudarmin, 2014).  

Pembelajaran kimia mencakup persoalan yang sangat luas, mulai dari 

kebijakan pemerintah, kompetensi guru, teknisi laboratorium, laboran, proses 

belajar mengajar, siswa, infrastuktur dan keterlibatan orang tua. Jika mempelajari 

kimia dianggap sulit, maka permasalahan ini kemungkinan besar terkait dengan 

komponen-komponen tersebut. Selain komponen-komponen ini, kesulitan belajar 

juga dapat muncul dari karakteristik materi pelajaran kimia itu sendiri yang 

sebagian besar konsepnya bersifat abstrak. Pemerintah telah menetapkan Standar 

Nasional Pendidikan seperti tertuang dalam PP. No 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup standar isi, standar proses, standar 

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian 

pendidikan yang ditujukan untuk penjaminan mutu pendidikan. 



 
 

 

 

Kimia merupakan bagian dari sains yang erat kaitannya dengan kehidupan 

sehari-hari dan konsep-konsepnya merupakan konsep yang berkembang dari 

konsep yang sederhana menuju konsep yang kompleks. Materi pembelajaran kimia 

memerlukan kegiatan belajar yang tidak hanya sekedar mendengar atau melakukan 

kegiatan membaca buku saja, tetapi diperlukan pemahaman yang baik sehingga 

menuntut adanya kemampuan dan keterampilan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

(kritis-kreatif-inovatif-produktif-solutif) dalam menyelesaikan persoalan dalam 

ilmu kimia. Salah satu materi kimia hidrolisis garam merupakan peristiwa atau 

reaksi antara anion yang merupakan asam konjugat dari basa lemah atau kation 

yang merupakan basa konjugat dari asam lemah atau reaksi keduanya yang bereaksi 

dengan air menghasilkan suatu garam.  

Berdasarkan pengalaman Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di 

SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti , dari pengamatan peneliti peserta 

didik belajar di kelas secara individu dan tidak terlalu sering bertanya kepada teman 

disebelahnya membuat mereka bersifat individual dalam menuntut ilmu. Belajar 

secara mandiri memang dianjurkan bagi peserta didik namun  hasil belajar yang 

didapat atau diperoleh oleh peserta didik hanya sebatas dari pengetahuan yang 

mereka miliki. Pembelajaran individual merupakan suatu strategi pembelajaran, hal 

ini dijelaskan oleh Rowntree (1974) dalam Sanjaya (2011) membagi strategi 

pembelajaran ke dalam strategi penyampaian-penemuan atau exposition-discovery 

leraning strategy dan strategi pembelajaran kelompok dan strategi pembelajaran 

individual atau groups-individual learning strategy. Strategi pembelajaran 

individual dilakukan oleh peserta didik secara mandiri. Kecepatan, kelambatan dan 

keberhasilan pembelajaran peserta didik sangat ditentukan oleh kemampuan 



 
 

 

 

individu yang bersangkutan. Bahan pembelajaran serta bagaimana mempelajarinya 

didesain untuk belajar sendiri. Pada strategi pembelajaran individual ini peserta 

didik dituntut dapat belajar secara mandiri, tanpa adanya kerjasama dengan orang 

lain. Sisi positif penggunaan strategi ini adalah terbangunnya rasa percaya diri 

peserta didik, peserta didik menjadi mandiri dalam melaksanakan pembelajaran, 

peserta didik tidak memiliki ketergantungan pada orang lain. Namun di sisi lain 

terdapat kelemahan strategi pembelajaran ini, diantaranya jika peserta didik 

menemukan kendala dalam pembelajaran, minat dan perhatian peserta didik justru 

dikhawatirkan berkurang karena kurangnya komunikasi belajar antar peserta didik, 

sementara enggan beratanya kepada guru, tidak membiasakan peserta didik 

bekerjasama dalam sebuah team. Menurut Sudjana (2009) pengajaran individual 

merupakan suatu upaya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik agar 

dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kecepatan dan caranya sendiri. 

Sedangkan US-based Apollo Education Group mengidentifikasi sepuluh (10) 

keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik untuk bekerja di abad ke-21, yaitu 

keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi, kemampuan 

beradaptasi, produktifitas dan akuntabilitas, inovasi, kewarganegaraan global, 

kemampuan dan jiwa entrepreneurship, serta kemampuan untuk mengakses, 

menganalisis, dan mensintesis informasi (Barry, 2012). 

Wawancara dengan guru bidang studi kimia kendala yang terjadi dalam 

kegiatan belajar pada materi hidrolisis garam yaitu peserta didik kesulitan dalam 

memahami konsep dan mengenali hidrolisis yang terjadi sehingga peserta didik 

kesulitan dalam menganalisis rumus yang digunakan untuk menyelesaikan soal 

yang diberikan guru. Hal ini disebabkan karena peserta didik dalam kegiatan belajar 



 
 

 

 

di kelas kurang berkomunikasi dan bekerjasama dengan teman sekelasnya dalam 

memecahkan suatu permasalahan sehingga pengetahuan yang diperoleh peserta 

didik hanya dari individu itu sendiri. Untuk menjawab kendala di atas dibutuhkan 

suatu model pembelajaran lain yang dapat meningkatkan kerjasama peserta didik 

dalam berdiskusi dan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

(hasil wawancara terlampir). 

Model pembelajaran kooperatif yang menjadi solusi atau jawaban 

berdasarkan hasil analisis dan empiris yaitu model Think Pair Share (TPS). 

Pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan model pembelajaran kooperatif yang 

efektif untuk membuat variasi susasana pola diskusi. Prosedur yang digunakan 

dalam model TPS dapat memberi peserta didik lebih banyak waktu berpikir, 

merespon, dan saling membantu. Sintaks model TPS memiliki tiga tahap yaitu (1) 

tahap think (berpikir) dimana peserta didik memikirkan pemecahan suatu masalah 

secara indivdu, (2) tahap pair (berpasangan) adalah peserta didik bekerjasama atau 

berdiskusi dalam memecahkan permasalahn, dan (3) tahap share (berbagi) yaitu 

peserta didik membagikan hasil diskusi pemecahan masalah mereka dengan teman 

lainnya.  

Langkah dari model TPS ini dapat dimodifikasi lagi pada langkah Pair, yang 

dimana bagian Pair adalah berpasangan dua orang untuk mendiskusikan pemecahan 

masalah dikembangkan menjadi tiga tingkat Pair. Pair tingkat pertama yaitu 

berpasangan dua orang dalam satu kelompok, pair tingkat kedua berpasangan empat 

orang dalam satu kelompok atau gabungan dari dua kelompok pair tingkat pertama, 

dan pair tingkat ketiga berpasangan delapan orang atau gabungan dari dua 

kelompok pair tingkat kedua. Sehingga modifikasi atau pengembangan model ini 



 
 

 

 

dinamakan model TP3S dengan harapan dapat meningkatkan keterampilan peserta 

didik sesuai dengan keterampilan yang diperlukan pada abad kerja ke-21.  

Telah dilakukan penelitian model pembelajaran TPS terhadap keterampilan 

berpikir kritis oleh Surianti., Yusrizal, dan Saiful (2016), menyimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran TPS dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis peserta didik pada mata pelajaran Kimia. Dan juga telah dilakukan penelitian 

model pembelajaran TPS dan GI terhadap kemampuan berpikir kritis oleh Tamara 

(2018),  menyimpulkan bahwa penerapan model TPS terhadap kemampuan berpikir 

kritis lebih tinggi daripada model GI. Serta telah dilakukan juga penelitian model 

pembelajaran model TPS terhadap keterampilan berpikir kritis oleh Surayya, 

Subagia, dan Tika (2014) dan menyimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran TPS terhadap keterampilan berpikir kritis lebih baik dibandingkan 

model pembelajaran secara konvensional.  

Belum ada penelitian yang memodifikasi model TPS menjadi model TP3S 

terhadap kemampuan berpikir kritis untuk materi hidrolisis garam. Penelitian model 

pembelajaran TPS terhadap ketarampilan berpikir kritis telah dilakukan dan 

hasilnya keterampilan berpikir kritis peserta didik meningkat. Penelitian model 

pembelajaran TPS dan GI terhadap kemampuan berpikir kritis telah dilakukan juga 

serta hasilnya kemampuan berpikir kritis peserta didik lebih meningkat dengan 

menggunakan model TPS dibandingkan model GI. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Modifikasi Think Pair Share (TPS) 

Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Materi Hidrolisis 

Garam  Kelas XI MIPA SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti“. 



 
 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah manakah yang lebih baik, kemampuan berpikir kritis yang diajar 

menggunakan model TP3S atau model TPS pada materi hidrolisis garam kelas XI 

MIPA SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

manakah yang lebih baik, kemampuan berpikir kritis yang diajar menggunakan 

model TP3S atau model TPS pada materi hidrolisis garam kelas XI MIPA SMAN 

Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti. 

1.4 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:  

Indikator kemampuan berpikir kritis yang diambil yaitu indikator yang 

dikemukakan oleh Ennis (2005). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peserta didik, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis terutama 

pada materi hidrolisis garam. 

2. Bagi guru, dapat dijadikan salah satu alternatif model pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar untuk meningkatkan variasi keterampilan mengajar 

dalam sistem pembelajaran. 

3. Bagi peneliti, sebagai pedoman bagi peneliti sebagai calon guru untuk 

diterapkan nantinya di lapangan. 



 
 

 

 

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

meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dapat meningkatkan kualitas 

belajar peserta didik. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) merupakan 

model pembelajaran kooperatif yang efektif untuk membuat variasi 

susasana pola diskusi. Prosedur yang digunakan dalam model Think Pair 

Share (TPS) dapat memberi peserta didik lebih banyak waktu berpikir, 

merespon, dan saling membantu. 

2. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengatakan sesuatu dengan penuh 

percaya diri. Berpikir kritis memungkinkan peserta didik untuk menemukan 

kebenaran banyaknya informasi yang mengelilingi mereka setiap hari. 

Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan peserta 

didik untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka 

sendiri.



 
 

 

 

 


