BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dunia pendidikan dituntut untuk menghasilkan sumberdaya manusia
yang dapat menguasai keterampilan abad ke-21. Keterampilan ini terdiri dari
keterampilan berpikir kritis, komunikatif, kreatif serta mampu bekerjasama.
Pengembangan keterampilan abad ke- 21 dapat dilakukan pada semua disiplin
ilmu termasuk dalam pembelajaran kimia. Pentingnya penguasaan terhadap
keterampilan abad ke-21 ini dikarenakan peserta didik dituntut untuk mampu
mengembangkan life skills dan soft skills, yang meliputi kemampuan berpikir
kritis, mampu memecahkan masalah, kreativitas, berkomunikasi serta
berkerjasama disamping penguasaan terhadap materi dan konsep pembelajaran
di sekolah (Wijaya, Sudjimat, & Nyoto, 2016).
Sukses dalam abad ke-21 memerlukan banyak kompetensi, salah
satunya adalah kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks
(Mainzer, 2009). Dunia kerja merupakan dunia yang sangat kompetitif, oleh
karena itu kemampuan Complex-Problem Solving seseorang sangat diperlukan
sebagai nilai tambah dalam mencari pekerjaaan. Complex-problem solving
menduduki urutan nomor 1 pada top 10 skills yang dibutuhkan dimasa depan
oleh World Economic Forum (WEF, 2015). Selain itu, mengutip argumen dari
Stephen Hawking yang mengatakan bahwa “ I think the next century will be
the century of complexity” yang menunjukkan jika dimasa depan merupakan
abad kompleksitas (Hawking, 2000)
Complex-Problem Solving (CPS) adalah suatu kemampuan untuk
menyelesaikan masalah yang diawali dari proses mengidentifikasi, melihat
elemen utama permasalahan, melihat berbagai kemungkinan solusi, aksi
maupun tindakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, dan
memperoleh pelajaran dari proses penyelesaian masalah tersebut(Acedo &
Hughes, 2014). Complex-Problem Solving (CPS) diukur dengan menggunakan
indikator a) mendefinisikan masalah, b) mencari alternatif, c) mengevaluasi
dan memilih alternatif, d) menerapkan solusi (Maisya et.al, 2020). Belum
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banyak penelitian mengenai CPS. Padahal, untuk mampu membuat keputusan
yang tepat, cermat, sistemis, logis, dan mempertimbangkan berbagai sudut
pandang, siswa memerlukan kemampuan CPS (Funke & Frensch, 2007).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hepta, Ariani & Saputro (
2020) hasil kemampuan problem solving siswa pada materi larutan penyangga
di SMAN 1 Karanganyar dengan menggunakan angket diperoleh rata-rata
85,291 yang menunjukkan kemampuan problem solving tinggi. Untuk itu perlu
dilakukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi kemampuan problem
solving yang lebih lanjut yaitu Complex-problem solving. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2019), diagnosis kemampuan pemecahan
masalah mahasiswa calon guru IPA pada penyelesaian soal titrasi
menggunakan tes uraian memiliki hasil yang rendah. Rendahnya hasil
pemecahan soal ini dikarenakan mahasiswa kurang dapat menganalisis dan
memecahkan soal dengan tepat khususnya pada soal yang bersifat kompleks,
jawaban siswa dalam pemecahan soal tersebut cenderung tidak terbatas dan
sulit dianalis. Menurut (Rapono, Safrial & Wijaya, 2019), tes uraian
memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah secara bebas sehingga
jawaban siswa tidak terbatas dan sulit bagi guru untuk mengklasifikasikan
jawaban siswa.
Oleh karena itu maka tes uraian ini dimodifikasi dengan tes pilihan
ganda menjadi tes pilihan ganda beralasan. Tes ini mengharuskan siswa untuk
memilih opsi yang tersedia serta memberikan alasan yang menjadi dasar siswa
untuk

memilih

jawaban

tersebut.

Kelebihan

tes

ini

yaitu

dapat

mengidentifikasi penalaran, memecahkan masalah dan sekaligus memudahkan
guru dalam menganalisis, mengklasifikasikan jawaban serta alasan siswa
dalam memecahkan masalah. Dengan adanya tes ini, siswa yang sudah paham
dan mengalami kesulitan dapat dikelompokkan (Widiyawati, Nurwahidah &
Sari, 2019)
Menurut Mahaffy (2004), pendidikan kimia dimasa depan tidak hanya
menekankan untuk mengetahui suatu struktur, molekul maupun simbol pada
senyawa saja melainkan juga menekankan bagaimana pendidikan kimia yang
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di implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur representasi
tetrahedral kimia berupa simbolis, makroskopik, molekular dan elemen
manusia dapat ditemukan dalam materi asam basa, selain itu pendekatan
multipel representasi tetrahedral kimia dapat diterapkan dalam materi tersebut.
Materi asam basa adalah suatu materi yang kaya dengan konsep-konsep
abstrak dan bersifat kompleks (Immadudin, 2018). Jika siswa paham konsep
materi asam basa dengan baik, maka pemahaman siswa pada materi
selanjutnya seperti titrasi, hidrolisis garam, KSP akan tercapai dengan baik
pula (Irawati, 2019). Menurut penjelasan diatas, perlu dilakukan penelitian
untuk mengukur kemampuan Complex-Problem Solving siswa kelas XI
SMAN 1 Karanganyar pada materi asam basa berbasis multipel representasi
tetrahedral kimia menggunakan tes pilihan ganda beralasan.
B. Rumusan Masalah
Menurut latar belakang yang diuraikan, permasalahan penelitian yang
dapat dirumuskan yaitu meliputi:
1. Bagaimanakah Tes Pilihan Ganda Beralasan Dapat Mengukur ComplexProblem Solving Pada Materi Asam Basa Berbasis Multipel Representasi
Tetrahedral Kimia?
2. Bagaimanakah Kemampuan Complex-Problem Solving Siswa Kelas XI
SMAN 1 Karanganyar Pada Materi Asam Basa Berbasis Multipel
Representasi Tetrahedral Kimia Menggunakan Tes Pilihan Ganda
Beralasan ?
C. Tujuan Penelitian
Menurut rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini antara lain:
1. Untuk mengetahui tes pilihan ganda beralasan dapat mengukur ComplexProblem Solving Pada Materi Asam Basa Berbasis Multipel Representasi
Tetrahedral Kimia
2. Untuk mengetahui kemampuan Complex-Problem Solving siswa kelas XI
SMAN 1 Karanganyar pada materi asam basa berbasis multipel
representasi tetrahedral kimia menggunakan tes pilihan ganda beralasan.
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Siswa
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan
Complex-Problem Solving siswa guna mempersiapkan diri menghadapi
tantangan abad 21.
2. Bagi Guru
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan guru dalam
menentukan model pembelajaran yang cocok bagi siswa untuk
mempersiapkan bekal menghadapi tantangan abad 21.
3. Bagi peneliti lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti
berikutnya mengenai complex-problem solving.

