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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Pendidikan memegang unsur penting untuk membentuk pola pikir, 

akhlak dan perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku, 

seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum 

sesuai dengan UU No. 2003 tentang sistem pendidikan nasional, “Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.”  Salah satu tujuan pendidikan nasional menurut 

UU No. 20 Tahun 2003 yaitu berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa (Anonim,2003) 

Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan adanya kurikulum yang 

berperan sebagai program atau sistem. Bentuk implementasi dari kurikulum itu 

sendiri adalah pembelajaran, dimana pembelajaran berperan sebagai proses  untuk 

mencapai suatu tujuan pendidikan nasional. Implementasi kurikulum 2013 yang 

berlaku menggunakan pendekatan saintifik atau scientific approach yang terdiri 

dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan. Di dalam  Kurikulum 2013, keterampilan metakognitif 

sangat dituntut untuk di miliki oleh siswa. Pada kompetensi inti, untuk ranah 
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kognitif, hal yang harus dipenuhi oleh siswa adalah mengenai (metakognitif) 

berpikir tingkat tinggi (Anonim, 2013). 

Sekolah merupakan salah satu sarana yang digunakan pemerintah dalam 

rangka mengembangkan dunia pendidikan . Salah satu hal yang perlu diperhatikan 

dan diperbaiki dengan adanya pendidikan adalah proses berpikir seseorang siswa 

dalam pembelajaran.  Seperti pendapat Irham & Wiyani (2013), mengemukakan 

bahwa berpikir merupakan proses yang penting dalam dunia pendidikan, belajar, 

dan pembelajaran. Proses berpikir pada siswa merupakan wujud keseriusan dalam 

belajar. Proses berpikir pada siswa dalam proses belajar mengajar bertujuan untuk 

membangun dan membentuk kebiasaan siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi dengan baik, benar, efektif dan efesien. Berdasarkan pemahaman 

tentang pentingnya kedudukan proses berpikir dalam pengembangan pribadi dan 

potensi-potensi siswa, pendidikan dan proses pembelajaran seharusnya 

menyediakan dan memfasilitasi berkembangnya keterampilan berpikir. 

Salah satu proses berpikir yang perlu diperhatikan yaitu keterampilan 

berpikir kreatif siswa dalam memecahkan permasalahan. Menurut Sani (2015), 

mengemukakan kemampuan siswa untuk mengajukan ide kreatif dapat 

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 mengembangkan keterampilan berpikir 

kreatif, siswa bukan hanya dituntut untuk mendapatkan pengalaman belajar dari 

guru, namun juga dapat mengkonstruksi pengetahuan serta pengalamannya 

sendiri.  
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Namun kenyataannya tidak demikian, Menurut Dimyati dan Mudjiono 

(2013), mengatakan walaupun telah lama kita menyadari bahwa belajar 

memerlukan keterlibatan secara aktif orang yang belajar, kenyataan masih saja 

menunjukkan kecendrungan yang berbeda.  

Dalam proses pembelajaran masih tampak adanya kecendrungan 

meminimalkan peran dan keterlibatan siswa. Dominasi guru dalam pembelajaran 

menyebabkan siswa lebih banyak berperan dan terlibat secara pasif, mereka lebih 

banyak menunggu penyajian materi dari guru saja. Kenyataan tersebut 

ditunjukkan dengan berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara peneliti 

dengan guru bidang studi kimia SMA Negeri 10 Kota Jambi, diketahui bahwa 

permasalahan yang terjadi dan dihadapi dalam kegiatan belajar pada materi 

larutan penyangga, diantaranya permasalahan tersebut adalah diketahui bahwa 

dalam proses pembelajaran kimia hanya sebagian kecil siswa yang terlibat aktif 

sehingga akan menimbulkan rasa bosan. Siswa juga kurang memiliki rasa ingin 

tahu dalam mencari informasi, kurang tanggap dalam menanggapi masalah, serta 

kurang aktif dalam bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang menyebabkan 

keterampilan berpikir kreatif siswa cenderung menjadi lemah. Hal ini juga 

berdampak pada prestasi belajar siswa yang kurang maksimal. 

Larutan penyangga merupakan bagian dari materi dalam pelajaran kimia 

SMA khususnya kelas XI dengan karakteristik materi merupakan konsep-konsep 

dan perhitungan yang ada dalam fakta kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran 

pada pokok bahasan larutan penyangga meliputi sifat larutan penyangga, pH 

larutan penyangga, dan Peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup 

dan industri (farmasi, kosmetika). Agar siswa dapat memahami konsep dasar dari 
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larutan penyangga dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari maka perlu 

disajikan dalam bentuk menarik sehingga siswa tidak hanya menghafal konsep 

melainkan mampu mengembangkan keterampilanberpikir kreatifnya sehingga 

dapat memunculkan gagasan baru menurut pandangannya sendiri dirangkum dari 

konsep yang sudah ada. 

Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan artinya para guru boleh 

memilih pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Selain itu, dalam memilih model pembelajaran, seorang guru juga harus 

memperhatikan kebutuhan siswa, salah satunya dengan memilih model yang dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Seperti keterampilan bepikir kreatif 

dan  kreativitas siswa. Salah satu pola pembelajaran yang dapat diterapkan adalah 

Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem Based Learning (PBL). Problem 

Based Learning merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan menghadapkan 

siswa pada permasalahan yang nyata pada kehidupan sehari-hari, sehingga siswa 

dapat menyusun pengetahuannya sendiri dalam memecahakan masalah dan 

mengupayakan berbagai macam solusinya, yang mendorong siswa untuk berpikir 

kreatif.  

Menurut Purnamaningrum (2012) Problem Based Learning dapat 

mengakomodasi siswa untuk memberdayakan keterampilan berpikir kreatifnya, 

melalui aktivitas mengutarakan gagasan, menginterpretasikan fenomena. Aktivitas 

ini dapat mengakomodasi aspek keterampilan berpikir kreatif, fluency dan 

flexibility. Tahap selanjutnya siswa mengumpulkan informasi yang sesuai untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, siswa dapat menambahkan ide-

ide orisinilnya dalam pemecahan masalah, kegiatan ini akan membantu siswa 
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mengembangkan aspek originality. Siswa kemudian merencanakan dan 

menyiapkan laporan dan menyajikannya kepada teman-teman yang lain, pada 

kegiatan ini diharapkan siswa lain dapat menambahkan gagasannya untuk 

memperkaya gagasan yang sudah dipresentasikan, sehingga mengembangkan 

aspek keterampilan memperinci atau elaboration. Selain itu, Problem Based 

Learning melibatkan siswa secara aktif dalam menemukan masalah dan 

mengutarakan alternatif-alternatif pemecahannya. Sehingga siswa tidak merasa 

jenuh karena dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran.  

Menurut Barrow (dalam Huda, 2013) mendefinisikan Problem Based 

Learning atau PBL sebagai “Pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju 

pemahaman atau resolusi suatu masalah”. Sementara itu menurut (Sujana, 2014) 

“PBL adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah 

yang autentik dan berfungsi bagi siswa, sehingga masalah tersebut dapat dijadikan 

batu loncatan untuk melakukan investigasi dan penelitian”. Maka dari itu PBL 

merupakan sebuah pembelajaran yang menuntut siswa untuk mengkonstruksi 

pengetahuan mereka sendiri melalui permasalahan. Dari beberapa pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa PBL merupakan suatu pembelajaran yang menekankan 

pada pemberian masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang harus 

dipecahkan oleh siswa melalui investigasi mandiri untuk mengasah keterampilan 

berpikir kreatif dalam pemecahan masalah agar terbentuk solusi dari 

permasalahan tersebut sebagai pengetahuan dan konsep yang esensial dari 

pembelajaran. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dapat menjadi 

pedoman bagi peneliti, yaitu seperti penelitian yang telah dilakukan oleh 
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(Suparman dan Husen, 2015) tentang peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

siswa melalui penerapan model problem based learning, yang mana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan model problem based learning 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya peningkatkan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa di 

siklus I dan siklus II. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Purmaningrum, 

dkk (2012) disimpulkan bahwa penerapan PBL mampu meningkatkan 

keterampilan berpikir kreatif  siswa kelas X-10 SMA Negeri 3 Surakarta. Hal ini 

dibuktikan dengan meningkatnya kemampuan siswa dalam menyampaikan 

banyak gagasan, kemampuan siswa dalam mengajukan banyak pertanyaan, 

kemampuan siswa dalam merancang langkah-langkah secara terperinci meningkat 

dari sebelum diterapkannya PBL.  

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Abdurrozak, Jayadinata dan 

Atun (2016) tentang pengaruh model problem based learning terhadap 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Pembelajaran IPA dengan menggunakan 

model PBL terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir keatif siswa. Hal 

tersebut dilihat dari hasil perhitungan uji statistik yang diperoleh. hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Pembelajaran dengan menggunakan model PBL lebih baik 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dibandingkan dengan 

menggunakan model konvensional.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Model Problem 

Based Learning dengan Scaffolding Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif 

Siswa Pada Materi Larutan Penyangga Di Kelas XI IPA SMA Negeri 10 Kota 
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Jambi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penilitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah penerapan model problem based learning dengan scaffolding 

pada materi larutan penyangga di kelas XI IPA SMA Negeri 10 Kota Jambi. 

2. Bagaimanakah pengaruh penerapan model problem based learning dengan 

scaffolding terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa pada materi larutan 

penyangga di kelas XI IPA SMA Negeri 10 Kota Jambi. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui penerapan model problem based learning dengan scaffolding 

pada materi larutan penyangga di kelas XI IPA SMA Negeri 10 Kota Jambi. 

2. Mengetahui pengaruh penerapan problem based learning dengan  

scaffolding terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa pada materi larutan 

penyangga di kelas XI IPA SMA Negeri 10 Kota Jambi. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Materi yang diajarkan yaitu larutan penyangga yang ditinjau dari beberapa 

aspek yaitu berdasarkan komponen larutan penyangga, cara kerja larutan 

penyangga, perhitungan pH larutan penyangga, dan fungsi larutan 

penyangga dalam tubuh makhluk hidup. 
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2. Keterampilan berpikir kreatif yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 

afektif siswa untuk aspek fluency, flexibility, sensitivity, originality, dan 

elaboration dengan materi larutan penyangga di SMA Negeri 10 Kota 

Jambi. 

1.5   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis, Sebagai pedoman bagi penulis sebagai calon guru untuk 

diterapkan nantinya di lapangan 

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

proses belajar mengajar  

3. Bagi Siswa, Sebagai pengalaman belajar untuk siswa dengan menggunakan 

model problem based learning dengan scaffolding 

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

meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dapat meningkatkan kualitas 

belajar siswa.  

1.6 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman istilah, maka perlu diberikan definisi 

operasional sebagai berikut : 

1. Menurut Purmaningrum (2012) Model Problem Based Learning merupakan 

pembelajaran yang dilakukan dengan menghadapkan siswa pada 

permasalahan yang nyata pada kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat 

menyusun pengetahuannya sendiri dalam memecahakan masalah dan 

mengupayakan berbagai macam solusinya, yang mendorong siswa untuk 

berpikir kreatif.  
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2. Menurut Munandar (2012), berpikir divergen (juga disebut berpikir kreatif) 

ialah memberikan macam-macam kemungkinan jawaban berdasarkan 

informasi yang diberikan dengan penekanan pada keragaman jumlah dan 

kesesuaian. Menurut Evans, Guilford dan Torrance (Jazuli,2009) untuk 

mengetahui tingkat keterampilan berpikir kreatif dalam pembelajaran 

menggunakan indikator sebagai berikut : (a) kelancaran menjawab (fluency) 

kemampuan siswa dalam menjawab masalah secara tepat. (b) keluwesan 

menjawab (flexibility) adalah kemampuan siswa dalam menjawab masalah 

melalui cara yang tidak baku. (c) keaslian menjawab (originality) adalah 

kemampuan siswa dalam menjawab masalah dengan menggunakan bahasa, 

cara, atau idenya sendiri .(d) menguraikan jawaban (elaboration) adalah 

kemampuan memperluas jawaban masalah atau gagasan baru. (e) Kepekaan 

masalah (Problem sensitivity) adalah kemampuan mengenal adanya suatu 

masalah atau mengabaikan fakta yang kurang sesuai untuk mengenal 

masalah yang sebenarnya. 


