BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR
A. Kajian Pustaka
1.

Pendidikan Abad 21
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa 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 ketrampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata
laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia
melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara dan pembuatan
mendidik. Sehingga pendidikan merupakan suatu usaha yang dapat
dilakukan untuk mewujudkan kegiatan belajar yang dapat mengubah
tingkah laku dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi semakin baik.
Pendidikan abad 21 ialah pendidikan yang menerapkan kemampuan
literasi, pengetahuan, sikap dan kemampuan teknologi. Seiring berjalannya
waktu, dunia pendidikan memiliki tuntutan yang berat untuk menciptakan
sumberdaya manusia yang berkompeten dalam menyikapi kompetensi abad
21 (Wijaya, Sudjimat, & Nyoto, 2016). Sistem pendidikan kita perlu
direstrukturisasi sehingga relevan dengan dunia saat ini dan berfokus pada
kompetensi: pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dibutuhkan
orang untuk memahami dan mengatasi masalah yang kompleks.
Menurut Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, Pendidikan nasional
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis
serta bertanggung jawab. Salah satu tujuan lain dari pendidikan adalah
untuk memberi kaum muda keterampilan dan sertifikasi yang akan
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memberdayakan mereka untuk mendapatkan pekerjaan, dan tujuan sosial
dari pendidikan adalah untuk meningkatkan indeks sosial ekonomi.
Menurut Trilling & Fadel (2010) terdapat 12 komponen kompetensi
abad 21, yang terbagi menjadi tiga kemampuan yaitu Learning and
Inovation, Digital literacies, life and careers skills.
Tabel 2. 1 Competences 21th Century
3 Skills set

Learning
and
Inovation
12
-Critical thinking
competences and
problem
solving
Communication Collaboration Creativity and
innovation

Berdasarkan

tabel

Digital
literacies
-Information
literacy
-Media
literacy
-Technology
literacy

kompetensi

abad

Life and Career
skills
-Flexibility
and
adaptability
-Initiative and selfdirection
-Social and crosscultural interaction
-Productivity
and
accountability
-Leadership
and
responsibility
21

diatas,

kemampuan

memecahkan masalah berada pada salah satu dari 12 kompetensi yang
diperlukan dalam abad 21. Tuntutan kompetensi pada abad 21 yang telah
diuraikan mengharuskan adanya perubahan dalam pendidikan nasional,
dimana pendidikan saat ini merupakan warisan dari sistem pendidikan
terdahulu yang hanya menghafal fakta tanpa makna (Wijaya, Sudjimat, &
Nyoto, 2016). Suatu keharusan bagi kita untuk mengikuti perubahan agar
tidak tertinggal perubahan zaman.
Kompetensi abad 21 wajib dikembangkan dalam setiap mata pelajaran
tidak terkecuali pada pembelajaran kimia. Keterampilan dalam kompetensi
abad 21 ini tidak dibawa dari lahir tetapi diperoleh dari pengalaman.
Keterampilan dan kompetensi dalam abad 21 harus dikuasi oleh peserta
didik guna menghadapi tantangan di abad 21. Beberapa hal yang dapat
dilakukan oleh pendidik dalam mengembangkan keterampilan abad 21
dalam mata pelajaran:
1.

Buatlah masalah terbuka (Open ended) dan kurang terstruktur.
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2.

Menugaskan peserta didik untuk memecahkan masalah secara
kolaboratif

3.

Membimbing

peserta

didik

untuk

mengemukakan pertanyaan

investigative dan rumusan hipotesis
4.

Menugaskan peserta didik untuk mengumpulkan informasi melalui
berbagai sumber.

5.

Menugaskan peserta didik untuk menganalisis informasi-informasi
yang sudah dikumpulkan.

6.

Melaksanakan pembelajaran blanded learning.
(Redhana, 2019)
Pembelajaran kimia bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep

yang diterima di sekolah dalam konteks yang sebenarnya. Beberapa
permasalahan dalam pembelajaran kimia dapat disebabkan oleh konsep
kimia yang bersifat abstrak, kimia yang berkembang dengan cepat serta
penekanan pengetahuan antara fakta dan konsep yang dipelajari sangat
banyak (Rahmawati, 2018)
2.

Complex-Problem Solving
Complex-problem solving merupakan kemampuan untuk memecahkan
suatu permasalahan melalui proses identifikasi, melihat elemen utama
permasalahan, melihat kemungkinan solusi yang dapat digunakan,
melaksanakan tindakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan
menemukan nilai-nilai yang dapat dipelajari dari pemecahan masalah
tersebut (Maisya et.al, 2020). CPS dapat dianggap menjadi salah satu
kompetensi kunci suatu pembelajaran sains dan ilmiah, serta dapat
digunakan dalam membuat keputusan yang tepat, cermat, sistemis, logis dan
mempertimbangkan berbagai sudut pandang (Funke & Frensch, 2007).
Dibawah ini merupakan 10 top skills yang diperlukan dimasa depan menurut
World Economic Forum (2015):

8

Tabel 2. 2 Ten Top Skills
Tahun 2020
Complex-problem solving
Coordinating with other
People management
Critical thinking
Negotiation
Quality control
Service orientation
Judgement
and
Decision
making
Active listening
Creativity

Tahun 2015
Complex-problem solving
Critical thinking
Creativity
People management
Coordinating with other
Emotional intelligence
Judgement and Decision making
Service orientation
Negotiation
Cognitive flexibility

Karakteristik Complex-problem sangat berbeda dari masalah yang
sederhana. Berikut merupakan lima ciri Complex-problem menurut Funke,
J. (2012) :
1)

Complexity the problem situation
Kompleksitas menuntut penyederhanaan dari pemecah masalah
dengan cara melakukan reduksi

2)

Connectivity between involved variabels
Diperlukan konektivitas atau hubungan dari setiap pemecahan
masalah yang dirancang. Hubungan antara setiap variabel dalam
permasalahan akan membantu dalam penentuan cara pemecahan
suatu permasalahan.

3)

Dynamic of situation
Suatu permasalahan tidak akan menunggu orang yang memecahkan
masalah

berikut

dengan

keputusannya,

situasi

munculnya

permasalahan akan berubah seiring dengan perubahan waktu.
Dinamis

memerlukan

pertimbangan

faktor

waktu

untuk

memecahkan masalah.
4)

Intransparency
Dalam memecahkan masalah diperlukan adanya informasi secara
transparan dan aktif untuk menemukan tujuan dari pemecahan
masalah tersebut. Tidak semua informasi mengenai variabel dalam
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permasalahan akan di sampaikan, hal ini merujuk pada suatu situasi
intransparan.
5)

Polytely
Dalam situasi yang kompleks, tidak hanya terdapat satu tujuan yang
harus dipertimbangkan, oleh karena itu diperlukan penentuan
prioritas agar tidak terjadi konflik.
Indikator complex - problem solving skills yang dapat diukur terdapat

dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2. 3 Indikator Complex-Problem Solving Skills
Aspek
Mendefinisikan
masalah

Indikator
Menyebutkan fakta terkait masalah.
Menentukan informasi/data terkait masalah yang
diberikan.
Menentukan detail masalah (waktu, tempat,
pelaku).
Memeriksa
Mengidentifikasi akar masalah.
masalah
Memeriksa hubungan timbal balik (sebab-akibat)
dari permasalahan yang diberikan.
Memeriksa tingkat keparahan masalah.
Merencanakan
Mengembangkan rencana pemecahan masalah
solusi
berdasarkan akar masalah.
Memilih teori, prinsip dan pendekatan untuk
memecahkan masalah terkait.
Melaksanakan
Mengurutkan langkah kerja terkait solusi yang telah
rencana
yang dibuat.
dibuat
Mengevaluasi
Membuat asumsi terkait solusi yang dibuat.
Memperkirakan hasil yang akan diperoleh melalui
solusi yang telah di buat.
(Mourtos, Okamoto & Rhee, 2004)
Dibawah ini merupakan ciri-ciri complex problem menurut Ahern,
Leavy & Byrne, (2014):
a) Terdapat hubungan dalam setiap tahap pemecahan masalah
b) Tugas tersebut terlalu rumit untuk dipahami oleh satu orang
c) Terdapat kebaharuan pada dunia sehingga memunculkan ide dan teknik
pemecahan masalah yang berbeda.
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Menurut Greiff & Funke (2009), terdapat empat skala untuk
mengetahui Complex problem solving siswa:
1. Memahami dan mengkarakterisasi masalah
2. Menyajikan masalah
3. Memecahkan masalah
4. Refleksi dan mengemukakan solusi
Dalam penelitian ini, untuk mengidentifikasi kemampuan CPS
siswa dipilih indikator yang dikemukakan oleh Mourtos, Okamoto & Rhee
(2004) karena aspek serta indikator Complex problem solving yang
disebutkan lebih spesifik dan jelas. Dengan adanya aspek dan indikator ini
akan memberikan hasil yang lebih detail dalam mengukur kemampuan CPS.
Masalah kompleks merupakan masalah yang lebih berorientasi
kepada kehidupan nyata. Complex problem solving tidak hanya
mengandalkan pengetahuan dan aplikasi pengetahuan, melainkan juga suatu
proses yang terjadi secara dinamis yang berlangsung seiring berjalannya
waktu (Dörner, D., & Funke, J. 2017).
Complex problem memiliki perbedaan yang menonjol dari pada
simple problem dan complicated problem. Dibawah ini merupakan
perbedaan dari complex problem dengan jenis masalah lainnya yang
diuraikan dalam Tabel 2.4:
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Tabel 2. 4 Simple problem, Complicated Problem and Complex Problem
Masalah simpel
Rumus sangat penting

Rumus mudah ditiru

Masalah rumit
Rumus sangat penting

Masalah komplek
Rumus
diaplikasikan
terbatas
satu Memberikan
tahap pengalaman yang
dapat lebih baik

Menyelesaikan
tahap
maka
selanjutnya
diselesaikan.
Keahlian
sangat Keahlian yang tinggi Keahlian
dapat
membantu tetapi tidak sangat diperlukan
berkontribusi tetapi
diperlukan
belum tentu hasil
sukses
Menghasilkan produk Menciptakan
hal-hal Setiap
anak
standar
krisis
memiliki langkah
yang unik
Rumus
yang
baik Terdapat
kepastian Ketidakpastian hasil
memberikan hasil yang yang tinggi untuk hasil tetap ada
baik
yang diperoleh
(Glouberman, S., & Zimmerman, B (2002)
Perbedaan yang menonjol antara simple problem, complicated
problem dan complex-problem dalam Cynefin Framework terdapat dalam
hubungan sebab akibatnya, dimana dalam simple problem merupakan
situasi dimana akar permasalahan dapat dididentifikasi karena hubungan
sebab akibat sudah jelas dan mudah dipahami, sedangkan complicated
problem menunjukkan dimana hubungan antara sebab dan akibat cukup
jelas tetapi tidak dapat dipahami karena memiliki beberapa solusi yang
dapat diterapkan. Complex problem menunjukkan bahwa hubungan sebab
akibat sulit ditentukan, memiliki kemungkinan-kemungkinan solusi yang
dapat diambil sehingga pendekatan terbaik adalah probe – sense – respond,
yang menyarankan untuk mencari pola dalam memecahkan masalah
(McLeod dan Childs, 2013). Kemampuan Complex-problem solving dapat
dikelompokkan dalam beberapa kategori yang disebutkan dalam tabel 2.5:
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Tabel 2. 5 Kategori Kemampuan Complex-Problem Solving
Interval Persentase Kemampuan
Complex-Problem Solving
0 – 54
55 - 69
70 – 79
80 - 89
90 - 100
(Aras, 2020)
3.

Kategori Peserta didik
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Multipel Representasi Tetrahedral Kimia
Pada awal abad 20 Jacobus Van’t Hoff memperoleh medali nobel atas

kerja kerasnya dalam mengemukakan bentuk tetrahedral kimia. Pada abad 21
pengajaran pendidikan kimia di masa depan menjadi lebih bervariasi dan
beragam bentuk. Tetrahedral kimia menekankan pada dimensi abad 21 yang
memiliki ketertkaitan antara hubungan manusia dengan reaksi kimia beserta
prosesnya. Adanya tetrahedral kimia didasari dengan empat alasan yaitu :
1) Fundamental changes
Perubahan dasar dalam ilmu kimia mendasari kemunculan tetrahedral
kimia. Seiring dengan berjalannya waktu maka penelitian dan ilmu kimia
akan semakin berkembang, seperti dengan ditemukannya daerah penelitian
baru, hal-hal yang menyangkut mengenai kimia dan terbarukan.
2) Pendidikan di masa depan
Pendidikan akan terus berkembang mengikuti arus perubahan zaman
dimana hal ini akan memberikan pengaruh pada bagaimana suatu proses
belajar dapat menjadikan seorang pelajar paham. Dalam pembelajaran
pendidikan kimia, segala bentuk pembelajaran harus dapat memberikan
pemahaman bagi pelajar guna di aplikasikan dalam kehidupan
3) Perkembangan teknologi, komputer dan informasi
Teknologi dari waktu kewaktu akan semakin maju, ini adalah satu faktor
yang akan mempengaruhi pendidikan kimia di masa depan. Teknologi
sangat dipertimbangkan dalam pembelajaran di masa depan dengan fungsi
untuk memvisualisasikan fenomena ilmiah yang kompleks.
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4) Faktor eksternal
Beberapa faktor eksternal yang mendasari adanya tetrahedral kimia adalah
kekhawatiran tentang sumber daya energy yang semakin menipis, sumber
daya alam, lingkungan dan literasi kimia-sains.
Tetrahedron merupakan suatu dimensi baru untuk mengatasi
kekhawatiran mengenai literasi ilmiah dan pemahaman public mengenai peran
kimia dalam kehidupan sehari-hari (Mahaffy, 2004). Tetrahedron ini
mengupgrade segitiga jhonstone dengan menambahkan element manusia.

Gambar 2. 1 Segitiga Johnstone dan Tetrahedral Kimia
Menurut Mahaffy (2004) pemahaman yang diberikan oleh segitiga
planar (segitiga Johnstone) memberikan nilai yang besar, membentuk
kurikulum sekolah menengah dan pasca menengah termasuk buku teks,
pedoman dan visualisasi laboratorium. Pemahaman representasi segitiga planar
telah menjadi tolak ukur sains di Amerika Serikat (Mahaffy, 2006). Tetrahedral
kimia menekankan antara hubungan kimia dengan pengalaman siswa. Elemen
manusia memberikan alasan yang kuat dalam melakukan studi kasus,
pembelajaran yang aktif, serta proses menginvestigasi “kimia di sekolah”
dengan kehidupan sehari-hari (Mahaffy, 2006).
Salah satu contoh penerapan kimia asam basa dalam kehidupan seharihari dapat ditemukan pada penggunaan senyawa asam asetat (CH 3COOH),
senyawa asam lemah tersebut dapat digunakan sebagai pengatur keasaaman
dalam makanan. Asam asetat atau lebih dikenal dengan asam cuka ini dapat
ditemukan ketika memakan bakso, dimana senyawa ini akan ditambahkan
dalam makanan untuk menambahkan rasa asam pada makanan.
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4.

Tes Pilihan Ganda Beralasan
Alat evaluasi yang digunakan untuk melakukan pegukuran terhadap

ketercapaian tujuan pengajaran disebut dengan tes (Arikunto & Jabar, 2004).
Syarat suatu tes dapat digunakan yaitu bersifat efisien, baku, memiliki aturan,
objektif, reliabel dan valid. Tes pilihan ganda merupakan salah satu bentuk tes
yang bersifat objektif dengan setiap butir soal disediakan lebih dari dua
kemungkinan jawaban serta hanya satu jawaban yang benar maupun paling
benar.
Keunggulan tes pilihan ganda yaitu; 1) komprehensif, yaitu didalam
waktu yang singkat memuat banyak item, 2) mudah dalam memeriksa dan
melakukan penskoran, 3) efisien dan hemat dengan menggunakan lembar
jawaban, 4) setiap butir soal dapat dinilai kualitasnya secara empiris, 5)
memiliki objektifitas dan reliabilitas yang tinggi. Selan memiliki keunggulan,
tes pilihan ganda juga memiliki kelemahan yang terdiri dari; 1) Sulit dalam
pembuatan, memerlukan tenaga dan waktu yang banyak 2) Sulit digunakan
untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan yang tinggi, 3) Memungkinkan
jawaban benar karena tebakan (Azwar, 2003)
Untuk mengantisipasi jawaban benar karena tebakan, maka tes pilihan
ganda ini dimodifikasi menjadi tes pilihan ganda beralasan. Tes ini dibagi
menjadi dua yaitu tes pilihan ganda beralasan terbuka dan tertutup. Tes pilihan
ganda beralasan terbuka merupakan alat evaluasi dengan instruksi memilih
jawaban pada pilihan ganda dan memberikan alasan dalam memilih jawaban
tersebut(Cengiz, T. ysuuml; z, 2009).
Tes pilihan ganda dengan alasan terbuka mempunyai kelebihan untuk
menganalisis pemahaman siswa, guru mampu mengungkapkan jenis kesalahan
yang sering muncul pada siswa serta meminimalisir resiko jawaban benar
karena tebakan (Widiyawati, Nurwahidah & Sari, 2019). Jawaban siswa dapat
dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana langkah-langkah siswa dalam
melakukan problem solving untuk memecahkan permasalahan dalam soal
tersebut.
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5.

Materi Asam Basa
Asam Basa adalah materi awal yang akan disampaikan pada kelas XI

MIPA semester 2. Materi asam basa ialah salah satu materi yang kaya akan
konsep-konsep yang bersifat abstrak, dan kompleks (Immadudin, 2018). Asam
basa ialah materi yang krusial untuk dipelajari sebelum memasuki materi lain
seperti titrasi, hidrolisis garam, dan KSP. Siswa yang dapat memahami konsep
materi asam basa dengan baik, maka dapat memahami materi (Irawati, 2019).
Materi asam basa ini dianggap sebagai materi yang sulit bagi siswa.
Musrin dalam (Andriani, Muhali & Dewi, 2019) mengemukakan bahwa
materi asam basa ialah materi yang sangat kompleks jika dilihat dari segi
karakteristiknya yang berupa makroskopis, mikroskopis dan simbolik. Berikut
merupakan tabel kompetensi dasar dan materi pembelajaran asam basa:
Tabel 2. 6 Kompetensi Dasar dan Materi Pembelajaran
Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

3.10 Memahami konsep asam dan Asam dan Basa
basa

serta

kekuatannya

kesetimbangan

dan

pengionannya

dalam larutan
4.10



Menentukan

trayek

Perkembangan konsep asam dan
basa



Indikator asam basa



pH asam kuat, basa kuat, asam

perubahan pH beberapa indikator

lemah dan basa lemah

yang diekstrak dari bahan alam
3.11 Menganalisis kesetimbangan Kesetimbangan ion dan Ph larutan
ion dalam larutan garam dan garam
menghitung pH nya



Reaksi pelarutan garam

4.11 Melakukan percobaan untuk



Garam yang bersifat netral

menunjukkan sifat asam basa



Garam yang bersifat asam

berbagai larutan garam



Garam yang bersifat basa



pH larutan garam

3.12
larutan

Menentukan
asam

konsentrasi Titrasi
atau

basa



Titrasi asam basa
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berdasarkan data hasil titrasi asam



Kurva titrasi

basa
4.12 merancang, melakukan, dan
menyimpulkan serta menyajikan
hasil percobaan titrasi asam basa
Berikut ini merupakan materi asam basa kelas XI : (Chang, 2006)
1. Teori asam-basa
Pada tahun 1887 Arrhenius menjelaskan bahwa senyawa asam, bila
dilarutkan kedalam air akan terionisasi membentuk ion hidrogen (H+)
sedangkan senyawa basa, bila dilarutkan dalam air akan terionisasi
membentuk ion hidroksil (OH- )
Contoh:

Gambar 2. 2 Senyawa Asam Basa Arrhenius
Teori asam basa yang diuraikan Arrhenius mempunyai kelemahan,
dimana senyawa asam dan basa ternyata tidak hanya terdapat dalam pelarut
air melainkan juga terdapat dalam pelarut bukan air. Hal ini menyebabkan
J.N Bronsted danT. Lowry mencetuskan konsep baru tentang senyawa asam
dan basa dimana asam merupakan zat yang dapat mendonorkan proton
sedangkan basa merupakan zat yang dapat menerima proton (akseptor
proton).
Contoh :
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Gambar 2. 3 Senyawa Asam Basa Bronsted-Lowry
Seiring berkembangnya waktu, muncul teori asam basa yang
dijelaskan oleh GN. Lewis (1923). Munculnya teori ini untuk menjelaskan
kelemahan dari teori asam basa Bronsted-Lowry dimana teori tersebut tidak
dapat menjelaskan bagaimana menentukan suatu senyawa termasuk asam
maupun basa jika tidak memiliki proton. Konsep asam basa yang
dikemukaka oleh Lewis, asam disebut juga sebagai zat yang menjadi
akseptor pasangan elektron sedangkan basa merupakan zat yang dapat
mendonorkan pasang elektron.
Contoh :

Gambar 2. 4 Senyawa Asam Basa Lewis
2.

Menentukan pH suatu larutan
Untuk

menentukan

derajat

keasaman

suatu

larutan

perlu

memperhatikan besarnya konsentrasi ion H+ dalam larutan, dimana semakin
besar konsentrasi ion H+ maka larutan tersebut akan semakin asam. Untuk
menyatakan konsep pH dalam larutan dinyatakan dengan negatif logaritma
konsentrasi ion H+ , karena pada umumnya nilai konsentrasi H+ sangat kecil.
Berikut ini merupakan persamaan untuk menyatakan nilai pH:
pH = - log (H+)
Untuk dapat menentukan konsentrasi ion OH– dinyatakan dalam
formula:
pOH = - log (OH–)
Derajat keasaman suatu zat (pH) dinyatakan dalam skala 0-14, dimana
pH < 7 menunjukkan larutan bersifat asam, pH = 7 maka larutan bersifat
netral, dan pH > 7 menunjukkan sifat larutan adalah basa.
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Dalam mengidentifikasi senyawa asam basa diperlukan indikator asam
basa dimana indikator tersebut adalah senyawa yang bersifat kompleks dan
dapat bereaksi dengan senyawa yang akan diidentifikasi. Ciri dari terjadinya
reaksi pada indikator asam basa ini ditandainya dengan munculnya warna
tertentu. Adanya indikator ini dapat diketahui suatu larutan termasuk
senyawa asam atau basa. Dalam mengidentifikasi senyawa asam basa dapat
digunakan indikator antara lain: kertas lakmus, indikator alami, larutan
indikator, pH meter, larutan universal.
Jumlah zat yang dapat terionisasi di dalam larutan disebut juga dengan
derajat ionisasi (α). Nilai α dapat ditentukan dari formula berikut:
α=

Derajat ionisasi digunakan untuk menjelaskan kekuatan relatif asam atau
basa dalam satuan persen. Jika nilai α ; 100%, maka dapat dikategorikan asam
atau basa kuat, jika nilai α < 20%, dapat dikategorikan sebagai asam atau basa
lemah. Derajat ionisasi pada asam dan basa pada larutan ditentukan oleh sifat
komponen penyusunnya, adapun campuran asam dan basa dibagi menjadi :
a) Asam Kuat dan Basa Kuat
Asam kuat merupakan senyawa yang dapat terionisasi dengan
sempurna didalam air dan hampir keseluruhannya dapat terurai
membentuk ion H+ dan ion negatif sisa asam. HCl, HNO3, dan H2SO4
merupakan salah satu contoh asam kuat. Basa kuat didefinisikan sebagai
zat yang dapat terionisasi sempurna di dalam air (α ; 100).
b) Asam dan Basa Lemah
Senyawa yang dapat terionisasi sebagian didalam air disebut
sebagai senyawa asam dan basa lemah, dimana zat tersebut akan
membentuk kesetimbangan diantara molekul asam dan basa yang lemah
dengan ion-ionnya. Contohnya, jika asam lemah HA dilarutkan dalam
air, larutan tersebut akan terionisasi membentuk ion-ion H+ dan A–. Akan
tetapi pada waktu bersamaan ion-ion tersebut bereaksi kembali
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membentuk molekul HA sehingga tercapai keadaan kesetimbangan.
Persamaan reaksinya:
HA (aq)
Tetapan kesetimbangan untuk asam lemah dinamakan tetapan
ionisasi asam, dilambangkan dengan Ka dengan formula:

Basa lemah merupakan basa yang hanya dapat terionisasi sebagian
dalam air. Sama seperti pada asam lemah, dalam larutan basa lemah terjadi
kesetimbangan di

antara molekul basa lemah dan ion-ionnya.Tetapan

kesetimbangan basa lemah atau tetapan ionisasi basa dilambangkan dengan
Kb. Besarnya tetapan ionisasinya sebagai berikut:

c) Asam dan Basa Lemah

Hubungan derajat

ionisasi dengan tetapan ionisasi dapat

mengunakan formula dibawah ini :
atau

Hubungan antara tetapan ionisasi basa lemah monovalen (

)

dan derajat ionisasinya (α) sama seperti pada penjelasan asam lemah.
Tetapan ionisasi basanya sebagai berikut,
atau
3.

Titrasi asam basa
Suatu peristiwa yang dapat menentukan konsentrasi larutan
dengan langkah mereaksikan sejumlah senyawa dengan volume yang
terukur dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya disebut
dengan titrasi. Titrasi asam basa merupakan penerapan dari tetapan
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kesetimbangan

ionisasi.

Nilai

tetapan kesetimbangan

ionisasi

digunakan sebagai dasar dalam menentukan besarnya nilai pH dalam
titik ekivalen. Titik yang menunjukkan bahwa banyaknya senyawa
asam maupun basa dengan tepat

setara secara stoikiometri

menunjukkan banyaknya senyawa tersebut disebut dengan titik
ekivalen (Chang, 2006).
Dalam proses titrasi asam basa dapat membentuk garam, hal ini
terjadi jika jumlah mol asam dan basa yang bereaksi memiliki jumlah
yang sama, maka akan membentuk garam yang bersifat netral dan
reaksi telah mencapai titik ekuivalensi. Indikator digunakan sebagai zat
yang dapat menunjukkan bahwa suatu reaksi telah mencapai titik
ekivalen. Warna yang berbeda indikator dan senyawa digunakan untuk
menunjukkan titik ekivalen pada larutan asam dan basa. Dalam
menentukan kadar zat pada titrasi dapat menggunakan rumus dibawah
ini:
a x Va x na = b x Vb x nb
Dimana:
a = valensi asam
b = valensi basa
Va = volume asam yang digunakan
Vb = volume basa yang digunakan
na = mol asam
nb = mol basa

B. Kerangka Berpikir
Dalam melaksanakan tuntutan pendidikan abad 21 siswa harus memiliki
kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, kreativitas,
berkomunikasi serta bekerjasama disamping penguasaan terhadap materi dan
konsep pembelajaran disekolah (Wijaya, Sudjimat & Nyoto, 2016). Sukses
dalam abad 21 memerlukan banyak kompetensi yang salah satunya adalah
kemampuan memecahkan masalah yang kompleks (Mainzer, 2007). Dalam
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menghadapi dunia kerja yang kompetitif membutuhkan kemampuan ComplexProblem solving (CPS) sebagai nilai tambah dalam mencari pekerjaan,
kemampuan Complex-Problem solving (CPS) ini menduduki posisi nomor 1
dalam ten top skills menurut World Economic Forum (2015), sehingga
kemampuan CPS ini perlu diukur.
Tes pilihan ganda beralasan merupakan salah satu instrumen yang dapat
digunakan untuk mengukur kemampuan. Tes ini dipilih berdasarkan modifikasi
dari penelitian terdahulu oleh Hadi (2019) yang dalam penelitiannya
menggunakan tes uraian untuk diagnosis kemampuan pemecahan masalah
mahasiswa calon guru IPA pada penyelesaian soal titrasi, dalam penelitian
tersebut diperoleh hasil yang rendah. Rendahnya hasil pemecahan soal ini
dikarenakan mahasiswa kurang dapat menganalisis dan memecahkan soal
dengan baik terutama pada soal yang kompleks, jawaban siswa dalam
pemecahan soal tersebut cenderung tidak terbatas dan sulit dianalis.
Materi asam basa dipilih karena merupakan materi yang kaya akan
konsep abstrak, dan kompleks (Immadudin, 2018), komponen multipel
representasi tetrahedral kimia yang terdiri dari submikroskopik, makroskopik,
simbolik dan human element dapat di implementasikan dalam materi tersebut
sehingga menjadi materi asam basa berbasis multipel representasi tetrahedral
kimia. Materi asam basa menjadi materi dasar sebelum memasuki materi-materi
lainnya seperti larutan penyangga, kelarutan dan hasil kali kelarutan (KSP) serta
materi hidrolisis garam.
Hasil pekerjaan siswa dalam mengerjakan tes pilihan ganda beralasan
akan dianalisis berdasarkan aspek dan indikator problem solving. Kemudian
dilakukan pengelompokkan berdasarkan kategori kemampuan CPS siswa agar
dapat diidentifikasi seberapa besar kemampuan CPS siswa.
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Dunia kerja yang kompetitif, Tuntutan
pendidikan abad 21 memunculkan CPS
sebagai salah satu kemampuan yang perlu
dimiliki siswa.

Diperlukan suatu tes untuk mengukur
kemampuan CPS yang dimiliki siswa

Menggunakan
tes pilihan ganda
beralasan

Dipilih materi asam basa karena bersifat
abstrak, konseptual dan kompleks serta
multipel representasi tetrahedral kimia
menekankan kimia yang diimplementasikan
dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil pekerjaan siswa akan dianalisis dan
dikategorikan berdasarkan kemampuan
memecahkan masalah yang kompleks

Penarikan kesimpulan dan saran

Gambar 2. 5 Skema kerangka berpikir

