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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Peningkatan mutu pendidikan selama ini belum sesuai dengan harapan. 

Pentingnya peningkatan mutu pendidikan menurut Arini, Haryono, & Saputro, 

(2017) menyatakan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di setiap satuan 

pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, bahkan yang 

dilakukan dilembaga-lembaga nonformal dan informal seharusnya dapat menjadi 

landasan bagi pembentukan pribadi siswa, dan masyarakat pada umumnya. 

Seperti kita ketahui bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting  untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia ((Arini et al., 2017);(Suti, 2011)).   

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 20/2003 tentang sistem 

Nasional Pendidikan Indonesia yang mengatur sektor informal, formal dan 

nonformal. Hal tersebut juga yang mendasari terciptanya tujuan pendidikan 

nasional (Sudarsana, 2016). Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

dikembangkanlah sebuah kurikulum. Bahwa penerapan kurikulum 2013 

memerlukan perubahan paradigma pembelajaran. Siswa dilatih untuk belajar 

mengobservasi, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis 

(mengasosiasikan) data, dan mengkomunikasikan hasil belajar yang disebut 

pendekatan saintifik. Keterampilan-keterampilan yang ada pada pendekatan 

saintifik tersebut merupakan komponen dari keterampilan berpikir 

kritis (Sani, 2014). Kehidupan di abad ke-21 menuntut berbagai keterampilan 

yang harus dikuasai seseorang, sehingga diharapkan pendidikan dapat 

mempersiapkan siswa untuk menguasai berbagai keterampilan tersebut agar 
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 menjadi pribadi yang sukses dalam hidup. Empat prinsip tersebut masing-masing 

mengandung keterampilan khusus yang perlu diberdayakan dalam kegiatan 

belajar, seperti keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, metakognisi, 

keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi dan kreasi, literasi informasi, 

dan berbagai keterampilan lainnya. Pencapaian keterampilan abad ke-21 tersebut 

dilakukan dengan memperbarui kualitas pembelajaran, membantu siswa 

mengembangkan partisipasi, menyesuaikan personalisasi belajar, menekankan 

pada pembelajaran berbasis proyek/masalah, mendorong kerjasama dan 

komunikasi, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, membudayakan 

kreativitas dan inovasi dalam belajar, menggunakan sarana belajar yang tepat, 

mendesain aktivitas belajar yang relevan dengan dunia nyata, memberdayakan 

metakognisi, dan mengembangkan pembelajaran student-centered. Peran guru 

dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21 sangat penting dalam mewujudkan 

masa depan anak bangsa yang lebih baik (Trilling & Fadel, 2009) 

Hasil wawancara terhadap salah satu guru mata pelajaran kimia di SMA 

Adhyaksa 1 Kota Jambi, ditemukan permasalahan diantaranya, hasil beajar siswa 

yang masih rendah, tingkat berpikir kritis siswa yang tergolong rendah, kemauan 

siswa untuk aktif dan mampu bekerja sama secara efektif belum dapat terlaksana. 

Pada saat proses pembelajaran guru belum sepenuhnya mengakomodasi siswa 

untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis sehingga masih ada beberapa 

siswa yang cenderung pasif dan siswa lebih suka bekerja secara individual 

daripada kelompok. Adapun persentase ketuntasan nilai ulangan harian tahun lalu 

sebesar 50%, dengan KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 70. 
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Materi pelajaran dalam penelitian ini adalah hidrolisis garam Materi 

tersebut merupakan salah satu materi yang dirasa sulit dipahami. Materi ini 

berupa konsep yang tidak cukup hanya dengan dihafal saja namun terdapat 

konsep yang perlu diobservasi melalui pratikum maupun diskusi kelompok. 

Terdapat juga perhitungan di mana siswa harus memahami konsepnya terlebih 

dahulu agar dapat mengaplikasikan rumus untuk menghitung.  

Pokok bahasan hidrolisis garam memiliki kompetensi yang harus dicapai 

oleh siswa yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa atau pH 

larutan dan mengajukan ide atau gagasan dengan melakukan suatu percobaan. 

Agar siswa dapat memahami konsep dasar hidrolisis garam kaitanya dengan 

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

siswa tidak hanya menghafal konsep melainkan mampu mengembangkan 

keterampilan berpikir kritisnya sehingga memunculkan gagasan baru menurut 

pandanganya sendiri yang dirangkum dari konsep yang sudah ada. Adanya 

permasalahan tersebut, perlu diterapkannya sebuah model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, meningkatkan kerja sama yang baik 

antar siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis agar lebih 

memahami konsep-konsep yang ada pada mata pelajaran kimia khususnya dalam 

pokok bahasan hidrolisis garam.  

Model pembelajaran kooperatif merupakan strategi mengajar dimana siswa 

belajar dalam kelompok kecil dengan kemampuan belajar yang berbeda 

(Miraningsih & Azizah, 2015). Kooperatif tipe group investigation adalah 

kelompok kecil yang dibentuk agar siswa dapat memecahkan masalahnya secara 

bersama-sama sebagai tugas kelompok dengan tanggung jawab secara individu. 
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Pembelajaran ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam 

keterampilan proses kelompok (Ertikanto, 2016). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang  berjudul 

“Analisis Penerapan Model Pembelajaran Group Investigation pada Materi 

Hidrolisis Garam dan Korelasinya dengan Keterampilan Berpikir Kritis 

Siswa Kelas XI SMA Adhyaksa 1 Kota Jambi”. 

1.2    Rumusan Masalah
 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran group investigation 

dalam proses pembelajaran pada materi hidrolisis garam di kelas XI 

MIPA 3 SMA Adhyaksa 1 Kota Jambi? 

2. Bagaimanakah penerapan model pembeajaran group investigation 

terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas XI MIPA 3 SMA 

Adhyaksa 1 Kota Jambi? 

3. Apakah terdapat korelasi antara penerapan model group investigation 

terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi hidrolisis 

garam di kelas XI MIPA 3 SMA Adhyaksa 1 Kota Jambi?   

1.3    Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran group investigation 

pada materi hidrolisis garam di kelas XI MIPA 3 SMA Adhyaksa 1 

Kota Jambi. 
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2. Untuk mengetahui penerapan model pembeajaran group investigation 

terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas XI MIPA 3 SMA 

Adhyaksa 1 Kota Jambi? 

3. Untuk mengetahui korelasi penerapan model group investigation  

dengan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi hidrolisis garam 

di kelas XI MIPA 3 SMA Adhyaksa 1 Kota Jambi. 

1.4    Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai yang diharapkan, perlu adanya 

batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Materi hidrolisis garam yang diajarkan yaitu materi pokok sifat larutan 

garam dan pH larutan garam. 

2. Aspek keterampilan berpikir kritis siswa yang diamati dalam penelitian 

ini yaitu mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan, 

mengungkapkan fakta, dan memilih argumen yang logis. 

1.5    Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat bagi siswa 

 Melatih siswa agar lebih berani dalam mengungkapkan ide, pendapat,  

pertanyaan, saran dan upaya mengurangi kesulitan belajar siswa 

terhadap metode pembelajaran yang digunakan guru selama ini untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas XI MIPA 3 SMA 

Adhyaksa 1 Kota Jambi. 

2. Manfaat bagi guru 

 Sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk bisa menggunakan model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar maupun  
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keterampilan berpikir kritis siswa untuk kemudian diterapkan 

disekolah. 

3. Manfaat bagi sekolah 

 Dapat memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan dan 

peningkatan mutu pendidikan, khususnya mata pelajaran kimia. 

4. Manfaat bagi peneliti 

 Sebagai kontribusi nyata peneliti terhadap peningkatan kualitas proses 

pembelajaran dikelas dan pengalaman yang berharga untuk 

melaksanakan tugas  di masa yang akan datang.  

1.6    Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

judul penelitian untuk mengurangi salah penafsiran. Adapaun istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran group investigation merupakan salah satu tipe 

pembelajaran koopertaif yang menuntun dan mendorong siswa dalam 

keterlibatan belajar. Metode ini menuntut siswa untuk memiliki 

kemampuan yang baik dalam keterampilan proses kelompok. 

2. Berpikir kritis dalam penelitian ini siswa diharapkan memiliki 

keterampilan dalam menganalisis, mengevaluasi, menginferensi, 

menginterpretasi dan menjelaskan. 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


