34

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Identifikasi Kemampuan Complex-Problem Solving
Dalam mengidentifikasi kemampuan complex-problem solving
digunakan instrumen tes pilihan ganda beralasan yang terdiri dari 15 butir
soal dimana setiap tiga soal digunakan untuk mengukur satu aspek dalam
complex problem solving yang disajikan dalam Tabel 4.1:
Tabel 4.1 Distribusi Soal pada Instrumen Tes Pilihan Ganda Beralasan
No

Aspek

Complex-Problem Jumlah Soal

Nomor Soal

Solving
1

Mendefinisikan masalah

3

1,2,3

2

Memeriksa masalah

3

4,5,6

3

Merencanakan solusi

3

7,8,9

4

Melaksanakan rencana yang 3

10,11,12

dibuat
5

Mengevaluasi

3

13,14,15

Tabel 4.1 menunjukkan distribusi soal pada instrumen tes pilihan
ganda beralasan, penggunaan tiga butir soal dalam mengukur setiap aspek
complex-problem solving bertujuan untuk mengetahui apabila siswa dapat
menjawab 1 butir saja dengan tepat maka termasuk kategori rendah, 2 butir
soal dengan tepat maka termasuk kategori sedang dan tepat 3 butir soal
menunjukkan kategori tinggi. Hasil tes pilihan ganda beralasan
menunjukkan bahwa kemampuan complex-problem solving siswa pada
aspek mendefinisikan masalah termasuk kedalam kategori sangat rendah
(41,67%), aspek memeriksa masalah termasuk kategori rendah (67,61%),
aspek merencanakan solusi dengan kategori sangat rendah (41,90%), aspek
melaksanakan rencana yang telah dibuat dengan kategori tinggi (81,19%)
dan aspek mengevaluasi termasuk kategori tinggi (82,30%). Hasil
identifikasi kemampuan complex-problem solving siswa ditunjukkan dalam
Tabel 4.2:
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Tabel 4.2 Hasil Analisis Kemampuan Complex-Problem Solving Siswa
Aspek dalam ComplexProblem Solving
Mendefinisikan masalah
Memeriksa masalah
Merencanakan solusi
Melaksanakan rencana yang
telah dibuat
Mengevaluasi
Rata-rata kemampuan
Complex-Problem Solving

Persentase
Skor Siswa
(%)
41,67
67,61
41,90

Sangat rendah
Rendah
Sangat rendah

81,19

Tinggi

82,30

Tinggi

62,95

Rendah

Kategori

Secara keseluruhan rata-rata kemampuan complex-problem solving
siswa berada pada kategori rendah (62,95%), dalam beberapa aspek masih
menunjukkan bahwa kemampuan complex-problem solving berada dibawah
rata-rata seperti pada aspek mendefinisikan masalah dan merencanakan
solusi. Berikut ini adalah hasil penskoran dari setiap aspek dalam ComplexProblem Solving:
a)

Aspek Mendefinisikan Masalah
Mendefinisikan

masalah

sangat

diperlukan

untuk

menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan digunakan
untuk memecahkan masalah (Mourtos et al., 2004). Hasil penskoran
siswa dalam aspek mendefinisikan masalah disajikan dalam Tabel
4.3:
Tabel 4.3 Hasil Penskoran Siswa dalam Aspek Mendefinisikan
Masalah
Aspek

Persentase(%)

Mendefinisikan
Masalah

Soal Ke-1

Soal Ke-2

Soal Ke-3

37,85

34,28

52,85

Ratarata
(%)
41,67

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa aspek mendefinisikan
masalah pada soal nomor 1, 2 dan 3 diperoleh persentase sebesar
37,85%, 34,28% dan 52,85% dengan rata-rata aspek mendefinisikan
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masalah dalam kemampuan Complex-Problem Solving sebesar
41,67%, hal ini menunjukkan bahwa pada aspek mendefinisikan
masalah termasuk dalam kategori sangat rendah. Berdasarkan hasil
tes pilihan ganda beralasan jumlah siswa yang dapat menjawab
benar pada pertanyaan dan alasan lengkap pada soal nomor 1, 2 dan
3 adalah 5, 7 dan 10 siswa.
b)

Aspek Memeriksa Masalah
Memeriksa masalah merupakan tahapan untuk menentukan
kriteria yang akan digunakan untuk memberikan jawaban atau solusi
(Mourtos et al., 2004). Hasil penskoran siswa dalam aspek
memeriksa masalah dapat dilihat Tabel 4.4:
Tabel 4.4 Hasil Penskoran Siswa dalam Aspek Memeriksa Masalah
Aspek

Persentase(%)

Memeriksa
Masalah

Soal Ke-4

Soal Ke-5

Soal Ke-6

73,57

69,28

60

Ratarata
(%)
67,61

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil penskoran siswa dalam
aspek Memeriksa masalah pada soal nomor 4, 5 dan 6 diperoleh
persentase sebesar 73,57%, 69,28% dan 60% dengan rata-rata aspek
memeriksa masalah dalam kemampuan complex-problem solving
sebesar 67,61% dimana aspek tersebut berada dalam kategori
rendah. Berdasarkan hasil tes pilihan ganda beralasan jumlah siswa
yang dapat menjawab benar pada pertanyaan dan alasan lengkap
pada soal nomor 4, 5 dan 6 adalah 26, 18 dan 15 siswa.
c)

Aspek Merencanakan Solusi
Merencanakan solusi dapat dilakukan dengan menentukan
prinsip, teori maupun pendekatan yang dapat digunakan untuk
merencanakan solusi untuk memecahkan masalah (Mourtos et al.,
2004). Hasil penskoran siswa dalam aspek merencanakan solusi
pada disajikan dalam Tabel 4.5:
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Tabel 4.5 Hasil Penskoran Siswa dalam Aspek Merencanakan Solusi
Aspek

Persentase(%)

Merencanakan
solusi

Soal Ke-7

Soal Ke-8

Soal Ke-9

48,57

30

47,14

Ratarata
(%)
41,90

Tabel 4.5 hasil penskoran siswa dalam Aspek merencanakan
solusi pada soal nomor 7, 8 dan 9 diperoleh persentase sebesar
48,57%, 30% dan 47.14% dengan rata-rata aspek merencanakan
solusi dalam kemampuan complex-problem solving sebesar 41,90%
dimana aspek tersebut berada dalam kategori sangat rendah.
Berdasarkan hasil tes pilihan ganda beralasan jumlah siswa yang
dapat menjawab benar pada pertanyaan dan alasan lengkap pada
soal nomor 7, 8 dan 9 adalah 12,3 dan 12 siswa.
d)

Aspek Melaksanakan Rencana yang Telah Dibuat
Siswa dapat melaksanakan rencana yang telah dibuat dengan
menggunakan langkah-langkah tertentu (Mourtos et al., 2004). Hasil
penskoran siswa dalam aspek melaksanakan rencana yang telah
dibuat dapat dilihat dalam Tabel 4.6:
Tabel 4.6 Hasil Penskoran Siswa dalam Aspek Melaksanakan
Rencana yang Telah Dibuat
Aspek

Persentase(%)

Melaksanakan
Rencana yang
Telah Dibuat

Soal Ke10

Soal Ke-11

Soal Ke-12

86,42

76,42

80,71

Ratarata
(%)
81,19

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil penskoran siswa dalam
aspek melaksanakan rencana yang telah dibuat pada soal 10, 11 dan
12 diperoleh persentase sebesar 86,42%, 76,42% dan 80,71%
dengan rata-rata aspek melaksanakan rencana yang telah dibuat
dalam kemampuan complex-problem solving sebesar 81,19%
dimana aspek tersebut berada dalam kategori tinggi. Berdasarkan
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hasil tes pilihan ganda beralasan jumlah siswa yang dapat menjawab
benar pada pertanyaan dan alasan lengkap pada soal nomor 10, 11
dan 12 adalah 29, 24 dan 27 siswa.
e)

Aspek Mengevaluasi
Siswa harus dapat memberikan asumsi mengenai kelayakan
solusi

serta

memperkirakan hasil

yang

diperoleh apabila

menerapkan solusi tersebut (Mourtos et al., 2004). Hasil penskoran
siswa dalam aspek mengevaluasi disajikan dalam Tabel 4.7:
Tabel 4.7 Hasil Penskoran Siswa dalam Aspek Mengevaluasi
Aspek

Persentase(%)

Mengevaluasi

Soal Ke13
89,28

Soal Ke-14

Soal Ke-15

87,85

70

Ratarata
(%)
82,38

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil penskoran siswa dalam aspek
mengevaluasi pada soal nomor 13, 14 dan 15 diperoleh persentase
sebesar 89,28% , 87,85% dan 70% dengan rata-rata aspek
mengevaluasi dalam kemampuan complex-problem solving sebesar
82,38% dimana aspek tersebut berada dalam kategori tinggi.
Berdasarkan hasil tes pilihan ganda beralasan jumlah siswa yang
dapat menjawab benar pada pertanyaan dan alasan lengkap pada
soal nomor 13, 14 dan 15 adalah 31, 30 dan 16 siswa.
2.

Pembahasan Hasil Identifikasi Kemampuan Complex-Problem
Solving
a) Aspek Mendefinisikan Masalah
Aspek mendefinisikan masalah diukur dengan menggunakan
butir soal nomor 1, 2 dan 3 diperoleh persentase rata-rata 41,67%
dimana hal ini menunjukkan bahwa aspek tersebut berada pada kategori
sangat rendah. Hal ini disebabkan adanya kesulitan siswa dalam
menjawab tes pilihan ganda beralasan. Aspek mendefinisikan masalah
ini diukur dengan menentukan fakta, informasi maupun detail
permasalahan (Mourtos et al., 2004).
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Pada soal nomor 1, siswa mengalami kesulitan untuk
mengidentifikasi fakta maupun informasi guna menjawab tes pilihan
ganda beralasan, siswa tersebut mengalami kesalahan penafsiran
senyawa asam menurut teori asam-basa Bronsted-Lowry serta
kesalahan dalam menentukan konsep atau teori yang digunakan untuk
menjelaskan senyawa NH3 merupakan senyawa asam berdasarkan
reaksi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gazali &
Yusmaita, (2018) dimana kebanyakan siswa yang tidak mampu
menjawab pertanyaan dikarenakan kesulitan menerapkan teori atau
konsep asam basa dalam suatu reaksi. Menurut Schmidt-Mccormack et
al., (2019) siswa sering mengalami kesulitan untuk membedakan teori
yang berbeda dari kimia asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan
Lewis. Siswa harus memiliki pengetahuan konseptual dan prosedural
dimana pengetahuan konseptual ini mencakup pemahaman teori kimia
dan pemahaman prosedural mencakup pemahaman tentang bagaimana
menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam memecahkan
masalah (Surif et al., 2012).
Pada soal nomor 2, siswa mengalami kesulitan untuk menjawab
tes pilihan ganda beralasan, hal ini dikarenakan siswa tersebut mudah
memberikan asumsi tanpa memahami konsep maupun teori yang
digunakan untuk menentukan jawaban yang tepat sesuai dengan
persamaan reaksi kimia dalam soal. Sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Sadhu (2019) penyebab siswa tidak dapat memecahkan
masalah adalah siswa tersebut tidak paham konsep dan tidak
memahami reaksi. Siswa juga cenderung mengandalkan intuisi untuk
menjawab soal tanpa memahami konsep maupun langkah-langkah
penyelesaian (Lin et al., 2004).
Pada soal nomor 3, siswa mengalami kesulitan untuk menjawab
pertanyaan dikarenakan kurangnya pemahaman siswa terhadap teori
asam basa Arrhenius, dalam soal tersebut siswa diminta untuk
menentukan informasi mengenai pernyataan yang tidak sesuai dengan
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teori asam basa Arrhenius. Berikut ini merupakan alasan yang
dikemukakan siswa:

Gambar 4. 1 Alasan Siswa pada Nomor 3
Berdasarkan Gambar 4.1 siswa memberikan asumsi bahwa
valensi asam basa hanya dapat dijelaskan oleh teori asam basa Lewis,
padahal valensi asam basa juga dapat dijelaskan melalui teori asam basa
Arrhenius melalui reaksi pengionan senyawa asam dan basa dalam air.
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvarado et al (2014)
dimana kesulitan siswa untuk menjawab pertanyaan berasal dari
ketidakpahaman siswa terhadap keterbatasan masing-masing teori asam
basa mengenai mengapa digunakan dan apakah dapat digunakan.
Menurut Yaman & Ayas (2015) siswa harus memiliki pemahaman
konseptual yang baik agar dapat memecahkan masalah.
Hasil wawancara pada aspek mendefinisikan masalah dalam
complex-problem solving, siswa tidak dapat memberikan argumen
untuk mendefinisikan masalah secara rinci dengan mengidentifikasi
fakta, maupun informasi yang diperlukan dalam memecahkan masalah.
Berikut ini merupakan kutipan wawancara dengan siswa S14 dalam
aspek mendefinisikan masalah:
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Gambar 4. 2 Kutipan Wawancara Aspek Mendefinisikan Masalah
Berdasarkan Gambar 4.2 hasil wawancara pada siswa dalam
aspek mendefinisikan masalah diperoleh siswa tersebut belum dapat
menggungkapkan argumen secara rinci mengenai fakta, informasi
maupun detail permasalahan dari hujan asam. Menurut Maisya et al.,
(2020) mendefinisikan masalah sangat penting untuk memahami situasi
kompleks dimana masalah terjadi sehingga dapat menentukan dengan
tepat apa masalahnya, untuk itu siswa harus dapat mendefinisikan
masalah dengan mengungkap fakta, informasi dan detail permasalahan
secara rinci.
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan complexproblem solving siswa dengan persentase 41.67% yang berada pada
kategori sangat rendah. Berdasarkan uraian diatas, rendahnya
kemampuan complex-problem solving dikarenakan siswa mengalami
kesulitan dalam mengidentifikasi fakta, informasi maupun detail
masalah yang disebabkan karena kurangnya pemahaman konseptual
siswa terhadap konsep asam basa serta kebiasaan siswa yang
mengandalkan intuisi untuk menjawab soal, sehingga siswa tidak dapat
memecahkan masalah.
b) Aspek Memeriksa Masalah

42

Aspek memeriksa masalah diukur dengan menggunakan butir
soal nomor 4, 5 dan 6 diperoleh persentase rata-rata sebesar 67.61%
dimana hal ini menunjukkan bahwa aspek tersebut berada pada kategori
rendah. Rendahnya aspek tersebut disebabkan adanya kesulitan siswa
dalam menjawab

tes pilihan ganda beralasan. Aspek memeriksa

masalah ini diukur dengan mengidentifikasi akar permasalahan dan
hubungan timbal-balik atau sebab akibat (Mourtos et al., 2004).
Pada soal nomor 4, siswa mengalami kesulitan untuk mengukur
besarnya nilai pH air limbah yang keberadaannya disebabkan oleh
industri baja dan kegiatan rumah tangga sehari-hari untuk diketahui
kesesuaiannya dengan baku mutu air limbah menggunakan indikator
larutan asam basa. Kesulitan yang dialami siswa ini disebabkan karena
siswa tersebut tidak dapat menggambarkan trayek pH untuk
mempermudah dalam menentukan besarnya nilai pH air limbah
tersebut. Berikut ini merupakan jawaban siswa pada soal nomor 4:

Gambar 4.3 Jawaban Siswa pada Soal Nomor 4
Gambar 4.3 menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak dapat
menggambarkan trayek pH yang digunakan untuk menentukan
besarnya pH dari air limbah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Fajri et al., (2020) siswa tidak dapat menjawab pertanyaan karena
tidak dapat menuliskan konsep perhitungan pH secara runtut dan
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sistemis. Hal ini sesuai dengan jawaban siswa tersebut dimana siswa
tersebut tidak mampu menuliskan trayek pH sehingga dalam
menentukan nilai pH yang sesuai berdasarkan data uji air limbah
mengalami kekeliruan. Menurut Nurhayati & Natasukma, (2019)
adanya trayek pH mempermudah dalam menentukan besarnya nilai pH
dari hasil data percobaan dengan indikator larutan asam basa. Kesulitan
siswa dalam materi asam basa sering kali berasal dari penggunaan
trayek pH berdasarkan indikator larutan asam basa (Tri Astuti &
Marzuki, 2018)
Pada soal nomor 5, siswa diharapkan dapat mengetahui
hubungan timbal balik antara sifat hujan asam dengan kerusakan
bangunan dengan bahan logam. Pada soal ini siswa mengalami
kesulitan untuk menentukan sifat hujan asam yang sesuai. Siswa
mengasumsikan bahwa senyawa asam bersifat iritan sehingga merusak
lapisan luar logam sehingga logam tersebut menjadi rapuh. Jawaban
siswa tersebut menunjukkan bahwa siswa mengandalkan intuisinya
bahwa senyawa asam pasti iritan. Padahal, berdasarkan konteks dalam
pertanyaan disebutkan bahwa dapat dari sifat hujan asam tersebut dapat
merusak bangunan yang berasal dari logam. Menurut Lin et al., (2004)
kebiasaan siswa yang sering mengandalkan intuisi dengan langsung
memberikan kesimpulan tanpa memperhatikan konteks yang lain dapat
menyebabkan kegagalan dalam memecahkan masalah. Pengabaian
konteks dalam permasalahan menyebabkan siswa tersebut tidak mampu
memecahkan masalah(Muchtar & Harizal, 2012).
Pada soal nomor 6, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi
hubungan sebab akibat untuk menetralisir kelebihan CO2 dalam darah.
Beberapa siswa mengalami kesulitan untuk menentukan bagaimana
menetralisir kelebihan CO2 dalam darah yang mengakibatkan darah
bersifat asam dari pada pH normal. Berikut ini merupakan alasan yang
diberikan siswa untuk menjawab soal nomor 6:
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Gambar 4.4 Jawaban Siswa pada Nomor 6
Gambar 4.4 menunjukkan bahwa menurut siswa senyawa yang
akan bereaksi dengan gas CO2 dalam pH darah adalah H2O. Padahal
keberadaan gas CO2 dalam darah akan menyebabkan pH darah menjadi
lebih asam maka, untuk menetralkan keasaman ini diperlukan senyawa
yang bersifat basa. Pada cairan dalam darah senyawa yang bersifat basa
adalah H2CO3. Siswa tidak memahami bagaimana penetralan keasaman
pada cairan dalam darah sehingga dalam menjawab pertanyaan tersebut
menjadi salah.
Menurut Muchtar & Harizal, (2012), siswa tidak dapat
menjawab pertanyaan selain karena tidak memahami konsep yang
digunakan juga pengabaian konteks asam basa. Hal ini sesuai pada
jawaban siswa tersebut dimana siswa mengabaikan bahwa kelebihan
CO2 dalam darah dapat menyebabkan pH darah menjadi lebih asam.
Untuk mencapai pemahaman yang tepat mengenai konsep pH, siswa
harus memahami pengetahuan dasar tentang asam basa berupa sifat,
reaksi serta hubungan antara sifat dan reaksinya (Alvarado et al., 2014).
Hasil wawancara siswa dalam aspek memeriksa masalah
diperolah siswa tidak dapat secara jelas mengemukakan akar masalah
serta hubungan timbal balik dari hujan asam. Berikut ini merupakan
cuplikan hasil wawancara siswa S17:
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Gambar 4.5 Cuplikan Wawancara Siswa dalam Aspek Memeriksa
Masalah
Gambar 4.5 menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak dapat
secara rinci dan berurutan untuk mengungkapkan akar masalah yang
menjadi penyebab hujan asam serta hubungan timbal balik antara polusi
dan hujan asam. Untuk dapat memeriksa suatu permasalahan
diperlukan kemampuan untuk mengungkapkan akar masalah serta
bagaimana hubungan timbal balik dari penyebab masalah tersebut
dengan dampak yang ditimbulkan (Mourtos et al., 2004). Siswa harus
dapat mengungkapkan informasi yang tertera dalam pertanyaan secara
teliti dan berurutan untuk dapat memeriksa suatu permasalahan
(Lestanti & Supriyono, 2016).
Tabel 4.3 menunjukkan rata-rata kemampuan complex-problem
solving siswa dengan persentase sebesar 67,61% dengan kategori
rendah. Rendahnya aspek ini disebabkan siswa tidak dapat
mengungkapkan akar masalah dan hubungan timbal balik, hal ini terjadi
karena

siswa

banyak

melakukan

pengabaian

konteks

dan

mengandalkan intuisi tanpa memahami konsep atau proses yang terjadi.
c) Aspek Merencanakan Solusi
Aspek merencanakan solusi diukur dengan menggunakan soal
nomor 7, 8 dan 9 diperoleh persentase rata-rata sebesar 41.90% hal ini
menunjukkan bahwa aspek tersebut berada dalam kategori sangat
rendah.

Aspek tersebut berada dalam kategori sangat rendah

disebabkan karena siswa mengalami kesulitan untuk menjawab tes
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pilihan ganda beralasan. Aspek merencanakan solusi diukur dengan
menentukan rencana pemecahan masalah berdasarkan akar masalah
serta memilih teori, konsep atau pendekatan yang digunakan untuk
memecahkan masalah (Mourtos et al., 2004).
Pada soal nomor 7, siswa diharapkan dapat mengembangkan
rencana pemecahan masalah berdasarkan akar masalah. Pada soal
tersebut disajikan deskripsi mengenai hujan asam serta dampaknya bagi
lingkungan. Untuk dapat menjawab soal nomor 7 siswa harus dapat
mengidentifikasi sifat senyawa asam pada hujan asam yang sesuai
dengan teks dalam soal. Berikut ini merupakan soal nomor 7 dalam tes
pilihan ganda beralasan:

Gambar 4.6 Soal Nomor 6
Terdapat kesulitan siswa dalam menjawab pertanyaan pada
Gambar 4.6, kesulitan siswa tersebut disebabkan karena siswa tidak
tepat dalam menentukan sifat hujan asam yang sesuai dengan
pertanyaan. Siswa memberikan jawaban bahwa sifat yang sesuai
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dengan pertanyaan tersebut adalah hujan asam memiliki rasa asam.
Padahal didalam pertanyaan tersebut diberikan uraian dampak dari
hujan asam seperti merapuhkan besi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa
hanya fokus pada satu konteks saja dan mengabaikan konteks asam
basa yang lain. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muchtar
& Harizal, (2012) siswa yang hanya memperhatikan satu konteks
permasalahan dan mengabaikan konteks lain menyebabkan siswa
tersebut tidak mampu memecahkan masalah. Siswa yang tidak
memperhatikan keseluruhan konteks dan konsep dalam permasalahan,
menyebabkan siswa tersebut tidak dapat memecahkan masalah
(Çetingul & Geban, 2011).
Pada soal nomor 8, siswa diharapkan dapat menentukan suatu
konsep yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalah. Pada soal
nomor 8 siswa diminta untuk menentukan konsep yang menjelaskan
bahwa asam asetat merupakan asam serta bagaimana menunjukkan
bahwa asam asetat merupakan senyawa asam lemah. Siswa tidak dapat
memberikan jawaban yang sesuai dikarenakan siswa tersebut tidak
dapat menentukan konsep yang tepat untuk menjelaskan bahwa asam
asetat merupakan senyawa asam. Berikut ini merupakan jawaban siswa
pada nomor 8:

Gambar 4.7 Jawaban Siswa pada Soal Nomor 8
Gambar 4.7 menunjukkan bahwa siswa tersebut mengira bahwa
asam asetat merupakan senyawa asam berdasarkan teori asam basa
Lewis. Padahal, asam asetat yang dilarutkan dalam air akan
menghasilkan ion H+ sehingga hal ini menunjukkan bahwa senyawa
tersebut dapat dijelaskan menggunakan teori asam basa Arrhenius.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gazali & Yusmaita,
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(2018) bahwa siswa tidak dapat menjawab pertanyaan dengan tepat
karena bingung dalam membedakan konsep asam basa serta
pengaplikasiannya dalam reaksi. Sebagian besar siswa memiliki
kelemahan dalam pengetahuan konseptual sehingga tidak dapat
menjawab pertanyaan berdasarkan konsep yang terlibat (Rahmah &
Rohaeti, 2018).
Pada soal nomor 9, siswa diharapkan dapat menentukan konsep
yang sesuai untuk menjelaskan reaksi yang terjadi antara kapur CaO
dengan gas SO2 yang berasal dari proses pembakaran batu bara. Siswa
mengalami kesulitan untuk menentukan konsep yang sesuai untuk
menjelaskan reaksi tersebut. Berikut ini merupakan jawaban siswa
untuk menjawab soal nomor 9:

Gambar 4.8 Jawaban Siswa pada Soal Nomor 9
Gambar

4.8

menunjukkan

bahwa

siswa

salah dalam

menentukan konsep yang digunakan untuk menjawab soal nomor 9.
Siswa menganggap bahwa reaksi yang terjadi antara CaO dengan gas
SO2 dapat ditentukan jenis senyawanya berdasarkan konsep asam basa
Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Padahal, dalam reaksi antara CaO dan
gas SO2 melibatkan serah terima elektron dimana senyawa asam
merupakan senyawa yang menerima sepasang elektron dan senyawa
basa karena memberi sepasang elektron, berdasarkan konsep asam basa
Lewis, senyawa yang berperan sebagai asam adalah SO2, sedangkan
CaO adalah senyawa basa.
Kesulitan siswa ini terjadi karena siswa tidak dapat menentukan
konsep yang tepat. Menurut Muchtar & Harizal, (2012), siswa yang
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tidak dapat memahami konsep biasanya tidak dapat menyelesaikan
permasalahan. Siswa yang hanya menghafal teori atau konsep tanpa
memahami pengaplikasian dalam reaksi menyebabkan siswa tersebut
mengalami kekeliruan untuk menentukan konsep yang digunakan.
(Sadhu, 2019)
Hasil

wawancara

pada

aspek

merencanakan

solusi

menunjukkan bahwa siswa belum dapat merencanakan solusi yang
tepat untuk memecahkan masalah. Berikut ini merupakan cuplikan
wawancara pada aspek merencanakan solusi:

Gambar 4.9 Cuplikan Wawancara pada Aspek Merencanakan Solusi
Gambar

4.9 menunjukkan bahwa siswa belum dapat

merencanakan solusi untuk memecahkan permasalahan yang menjadi
penyebab timbulnya hujan asam. Siswa tersebut tidak mampu
menjelaskan rencana-rencana yang akan digunakan, siswa hanya
menyebutkan bahwa rencana untuk menangani penyebab hujan asam
hanyalah mengantisipasi, tidak ada penjelasan sencara detail bagaimana
langkah-langkah untuk melakukan antisipasi penyebab hujan asam.
Menurut Ratnaningdyah, (2017) siswa harus dapat merancang solusi
dari masalah yang telah digambarkan dengan sedetail-detailnya. Solusi
yang dirancang dengan rinci diperlukan untuk memecahkan masalah
(Hadi, 2019).
Tabel 4.3 menunjukkan rata-rata kemampuan complex-problem
solving dalam aspek merencanakan solusi diperoleh persentase 41,90%
dengan kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena siswa tidak
dapat merancang solusi serta sering mengalami ketidakpahaman
terhadap konsep maupun teori yang dapat digunakan untuk
merencanakan solusi.
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d) Aspek Melaksanakan Rencana yang Telah Dibuat
Aspek melaksanakan rencana yang telah dibuat diukur
menggunakan soal nomor 10, 11 dan 12 diperoleh rata-rata persentase
sebesar 81,19% yang menunjukkan bahwa aspek tersebut berada dalam
kategori tinggi. Tingginya kemampuan complex-problem solving dalam
aspek melaksanakan rencana yang telah dibuat ini disebabkan karena
siswa sudah dapat memberikan alasan yang tepat untuk menjawab tes
pilihan ganda beralasan. Aspek melaksanakan rencana yang telah
dibuat ini dapat diukur dengan menggunakan indikator mengurutkan
langkah kerja yang sesuai dengan rencana solusi yang telah dibuat
(Mourtos et al., 2004).
Pada soal nomor 10, siswa diharapkan dapat mengukur
besarnya nilai pH dari asam benzoat dengan menggunakan langkahlangkah yang sesuai. Pada soal nomor 10 ini siswa sudah dapat
mengukur nilai pH asam benzoat dengan langkah-langkah yang sesuai.
Berikut ini merupakan jawaban yang siswa pada soal nomor 10:

Gambar 4.10 Jawaban Siswa pada Nomor 10
Gambar 4.10 menunjukkan bahwa siswa sudah dapat mengukur
nilai pH asam benzoat dengan menggunakan langkah-langkah yang
sesuai. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajri et al.,
(2020) pemecahan masalah dalam perhitungan nilai pH memerlukan
penyelesaian secara sistemis dan runtut. Untuk menyelidiki kekuatan
asam basa dengan menggunakan pH diperlukan penyelesaian dengan
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pemahaman prosedural, dimana harus memperhatikan langkah-langkah
untuk menentukan nilai pH(Tumay, 2016).
Pada soal nomor 11, siswa diharapkan dapat mengukur
besarnya pH dari suatu campuran dengan menggunakan langkahlangkah yang sesuai. Berikut ini merupakan jawaban siswa pada soal
nomor 11:

Gambar 4.11 Jawaban Siswa pada Nomor 11
Gambar 4.11 menunjukkan bahwa siswa dapat mengukur nilai
pH dengan langkah yang runtut dimulai dari menuliskan rumus yang
digunakan kemudian tepat dalam memasukan informasi-informasi
yang diperoleh kedalam rumus serta tepat dalam melakukan
perhitungan untuk menentukan nilai pH.
Menurut Sanjiwani et al., (2020) kesulitan yang sering
ditemukan dalam mempelajari kimia asam basa adalah menghitung
besarnya pH. Mengukur besarnya nilai pH dengan memperhatikan
langkah-langkah secara sistematis dan runtut dapat meminimalisir
kesalahan siswa (Fajri et al., 2020). Hal ini sesuai dengan jawaban
siswa untuk soal nomor 11 dimana siswa sudah dapat mengukur
besarnya nilai pH dengan menggunakan langkah-langkah yang runtut.
Pada soal nomor 12, siswa diharapkan dapat mengukur
besarnya nilai pH larutan asam asetil salisilat dengan menggunakan
langkah-langkah secara runtut. Berikut ini merupakan jawaban siswa
pada soal nomor 12:
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Gambar 4.12 Jawaban Siswa pada Nomor 12
Gambr 4.12 menunjukkan bahwa siswa dapat mengukur
besarnya nilai pH dengan langkah yang runtut diawali dengan
menghitung besarnya massa molekul relatif (Mr) dengan menghitung
jumlah dari keseluruhan massa atom relatir (Ar) kemudian menghitung
molaritas dengan diawali dengan menuliskan rumus dan memasukkan
informasi kedalam rumus. Langkah selanjutnya siswa menuliskan
rumus yang digunakan untuk menentukan konsentrasi H+ dan
memasukkan informasi kedalam rumus tersebut lalu menghitung
besarnya nilai pH.
Menurut Sanjiwani et al., (2020) kesulitan yang sering
ditemukan dalam mempelajari kimia asam basa adalah menghitung
besarnya pH. Mengukur besarnya nilai pH dengan memperhatikan
langkah-langkah secara sistematis dan runtut dapat meminimalisir
kesalahan siswa (Fajri et al., 2020). Hal ini sesuai dengan jawaban
siswa untuk soal nomor 12 dimana siswa sudah dapat mengukur
besarnya nilai pH dengan menggunakan langkah-langkah yang runtut.
Hasil wawancara pada aspek melaksanakan rencana yang telah
dibuat diperoleh siswa sudah dapat memberikan argumen yang baik
dalam mengemukakan langkah-langkah untuk melaksanakan rencana
pemecahan masalah. Berikut ini merupakan cuplikan wawancara
dengan siswa S17 pada aspek melaksanakan rencana yang telah dibuat:
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Gambar 4.13 Cuplikan Wawancara Siswa pada Aspek Melaksanakan
Rencana yang Telah Dibuat
Gambar 4.13 menunjukkan bahwa siswa dalam aspek
melaksanakan rencana yang telah dibuat dapat mengungkapkan
argumen mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam rencana
untuk menanggulangi dampak hujan asam secara runtut. Menurut
Ratnaningdyah, (2017) siswa harus dapat mengungkapkan rancangan
langkah-langkah secara rinci agar dapat memecahkan permasalahan.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dimana langkah-langkah dalam
melaksanakan rencana pemecahan masalah sudah dapat diungkapkan
secara rinci.
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil Persentase rata-rata
kemampuan complex-problem solving dalam aspek melaksanakan
rencana yang telah dibuat sebesar 81,19% sehingga berada pada
kategori tinggi, Tingginya kemampuan dalam aspek ini disebabkan
karena siswa sudah dapat melaksanakan rencana yang telah dibuat
dengan menggunakan langkah-langkah yang runtut dan sistemis.
e) Aspek Mengevaluasi
Aspek mengevaluasi diukur dengan menggunakan soal nomor
13, 14 dan 15 diperoleh rata-rata persentase sebesar 82,30% yang
menunjukkan bahwa aspek ini berada dalam kategori tinggi. Tingginya
kemampuan complex-problem solving dalam aspek mengevaluasi
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disebabkan karena siswa sudah dapat menjawab tes pilihan ganda
beralasan dengan tepat. Aspek mengevaluasi dapat diukur dengan
indikator

membuat

asumsi terkait

solusi

yang

dibuat

serta

memperkirakan hasil yang akan diperoleh melalui solusi yang telah di
buat (Mourtos et al., 2004)
Pada soal nomor 13, siswa diharapkan dapat menyimpulkan
asumsi menyimpulkan asumsi untuk menentukan konsentrasi pentiter
dalam titrasi asam basa. Berikut ini merupakan jawaban siswa pada soal
nomor 13:

Gambar 4.14 Jawaban Siswa pada Nomor 13
Gambar 4.14 menunjukkan bahwa siswa sudah dapat
menyimpulkan konsentrasi dari pentiter yang ditanyakan dalam
pertanyaan dengan menggunakan rumus yang sesuai. Namun, didalam
menyimpulkan besarnya konsentrasi pentiter tersebut siswa belum
menuliskan satuan secara lengkap dari awal perhitungan. Menurut
Mentari et al., (2014) siswa harus memperhatikan penggunaan satuan
agar tidak terjadi kekeliruan saat melakukan perhitungan.
Pada soal nomor 14, siswa diharapkan dapat menyimpulkan
asumsi mengenai konsentrasi zat. Berikut ini merupakan soal pada
nomor 14 yang digunakan dalam aspek mengevaluasi:
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Gambar 4.15 Soal Nomor 14
Gambar 4.15 menunjukkan bahwa siswa harus dapat
menyimpulkan perbandingan konsentrasi antara asam laktat dan
natrium laktat. Berikut ini merupakan jawaban siswa pada soal nomor
14:

Gambar 4.16 Jawaban Siswa pada Soal Nomor 14
Gambar 4.16 menunjukkan bahwa siswa sudah dapat
menyimpulkan

konsentrasi

zat

dengan

menggunakan

konsep

perhitungan yang runtut dimulai dari menuliskan rumus, memasukkan
informasi kedalam rumus serta melakukan perhitungan. Mengukur
besarnya nilai pH dengan memperhatikan langkah-langkah secara
sistematis dan runtut dapat meminimalisir kesalahan siswa (Fajri et al.,
2020). Hal ini sesuai dengan jawaban siswa tersebut dimana siswa
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tersebut sudah secara runtut dalam menjawab pertanyaan yang
berhubungan dengan perhitungan.
Pada soal nomor 15, siswa diharapkan dapat memperkirakan
hasil yang diperoleh dari titrasi. Berikut ini merupakan soal pada nomor
15 yang digunakan dalam aspek mengevaluasi:

Gambar 4.17 Soal Nomor 15
Gambar 4.17 menunjukkan bahwa siswa harus dapat
memperkirakan hasil yang sesuai untuk titrasi dari etil amina dan HCl
dengan memilih kemungkinan-kemungkinan hasil yang terdapat pada
pilihan ganda. Berikut ini jawaban siswa pada soal nomor 15:
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Gambar 4.18 Jawaban Siswa pada Nomor 15
Gambar 4.18 menunjukkan bahwa siswa sudah dapat
memperkirakan hasil yang sesuai dengan titrasi dari etil amina dan HCl.
Siswa memberikan jawaban dengan runtut dan lengkap. Sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Fajri et al., 2020) dimana dalam konsep
perhitungan harus dikerjakan secara runtut agar tidak terjadi kekeliruan
dalam menjawab pertanyan.
Hasil wawancara pada siswa dalam aspek mengevaluasi
diperoleh siswa sudah dapat menyimpulkan asumsi atau hasil yang
sesuai dari perencanaan solusi yang sudah dibuat. Berikut merupakan
cuplikan wawancara siswa S27:
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Gambar 4.19 Cuplikan Wawancara Siswa pada Aspek Mengevaluasi
Gambar

4.19

cuplikan wawancara

siswa

pada

aspek

mengevaluasi menunjukkan bahwa siswa sudah dapat memberikan
asumsi serta perkiraan hasil yang sesuai. Menurut (Adams & Wieman,
2015) kemampuan untuk memperkirakan hasil sangat penting dalam
memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dimana
siswa sudah dapat memperkirakan hasil serta asumsi dalam aspek
mengevaluasi.
Berdasarkan hasil dan pembahasan, tes pilihan ganda beralasan
dapat mendiagnosis kemampuan complex-problem solving siswa
dengan melihat proses siswa dalam memecahkan masalah melalui
alasan yang disampaikan oleh siswa. Sejalan dengan penelitian Rapono,
Safrial & Wijaya (2019) untuk mengetahui kemampuan siswa dalam
memecahkan masalah dapat dilihat dari alasan yang disampaikan siswa.
Dari tes pilihan ganda beralasan ini dapat didiagnosis jenis kesalahan
yang menyebabkan siswa tersebut tidak dapat memecahkan masalah
dalam complex-problem solving. Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Widiyawati, Nurwahidah & Sari (2019) yang mana dari
tes pilihan ganda beralasan memiliki kelebihan untuk diagnosis
pemahaman serta jenis kesalahan yang sering muncul pada siswa dalam
memecahkan permasalahan.
Rata-rata kemampuan complex-problem solving siswa berada
pada kategori rendah (62,95%) Rendahnya kemampuan complexproblem solving siswa ini disebabkan karena:
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1)

Terjadinya fragmentasi pemahaman dimana siswa kurang
memiliki pemahaman konseptual dan prosedural untuk
memecahkan masalah (Surif et al., 2012).

2)

Siswa mengandalkan intuisi untuk memberikan jawaban tanpa
memperhatikan konsep maupun prosesnya (Lin et al., 2004).

3)

Pengabaian konteks dalam pertanyaan. Siswa hanya terfokus
pada satu konteks tanpa memperhatikan konteks lain yang
terdapat didalam pertanyaan (Muchtar & Harizal, 2012).
Kemampuan multipel representasi tetrahedral kimia siswa pada

soal nomor 1-3, kebanyakan siswa belum dapat mengkaitkan
keseluruhan level dalam multipel representasi tetrahedral kimia yang
terdiri dari makroskopis, submikroskopis, simbolis dan human element.
Hal ini dapat dilihat pada salah satu jawaban siswa dibawah ini:

Gambar 4. 20 Contoh Jawaban Siswa
Berdasarkan jawaban siswa diatas, siswa hanya mampu
mengungkapkan tiga level dalam multipel representasi tetrahedral
kimia yaitu simbolis, submikroskopis dan human element. Siswa tidak
mengungkapkan level makroskopis dalam memberikan jawaban.
Padahal, seharusnya siswa dapat menuliskan level makroskopis dengan
menyebutkan ciri-ciri dari senyawa amonia seperti berbau tajam. Level
makroskopis juga dapat ditunjukkan dengan melihat adanya perubahan
seperti perubahan warna dan terjadinya endapan (Annisak et al., 2019).
Level makroskopis ini seharusnya dapat dipahami oleh siswa karena
berasal dari fenomena yang dapat diamati (Zuhroti et al., 2018)
Kemampuan multipel representasi tetrahedral kimia siswa pada
soal nomor 4-6, kebanyakan siswa belum dapat mengkaitkan
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keseluruhan level dalam multipel representasi tetrahedral kimia yang
terdiri dari makroskopis, submikroskopis, simbolis dan human element.
Hal ini dapat dilihat pada salah satu jawaban siswa dibawah ini:

Gambar 4. 21 Contoh Jawaban Siswa
Berdasarkan jawaban siswa diatas, siswa hanya mampu
mengungkapkan dua level dalam multipel representasi tetrahedral
kimia

yaitu

human

element

dan

makroskopis.

Siswa

tidak

mengungkapkan level simbolis, dan submikro dalam memberikan
jawaban. Padahal, seharusnya siswa dapat menuliskan reaksi yang
terjadi pada hujan asam sehingga dapat memunculkan level simbolis,
dan submikro dalam menjawab pertanyaan tersebut. Level submikroskopis yaitu pemberian penjelasan pada tingkat partikulat dimana
materi digambarkan terdiri atas atom, molekul, serta ion, sedangkan
level simbolik yaitu melibatkan penggunaan simbol-simbol dalam
kimia, rumus dan persamaan, serta penggambaran struktur molekul,
diagram, model, dan animasi komputer yang melambangkan materi.
Kunci pokok dalam pemecahan masalah kimia adalah pada kemampuan
merepresentasikan fenomena kimia pada level sub-mikroskopik
(Treagust & Mocerino, 2007). Ketidakmampuan siswa dalam
merepresentasikan fenomena kimia pada level sub-mikro dapat
menghambat kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah kimia
yang berkaitan dengan fenomena baik makroskopik maupun simbolik
(Kozma & Russell, 2005)
Kemampuan multipel representasi tetrahedral kimia siswa pada
soal nomor 7-9, kebanyakan siswa belum dapat mengkaitkan
keseluruhan level dalam multipel representasi tetrahedral kimia yang
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terdiri dari makroskopis, submikroskopis, simbolis dan human element.
Hal ini dapat dilihat pada salah satu jawaban siswa dibawah ini:

Gambar 4. 22 Jawaban Siswa
Berdasarkan jawaban siswa diatas, siswa hanya mampu
mengungkapkan satu level dalam multipel representasi tetrahedral
kimia yaitu simbolis. Siswa tidak mengungkapkan level makroskopis,
submikroskopik, dan human element dalam memberikan jawaban.
Padahal, seharusnya siswa dapat menuliskan level makroskopis dengan
menyebutkan ciri-ciri yang dapat dilihat secara makroskopis seperti
rasa, dan bau serta perubahan warna dari senyawa tersebut, kemudian
siswa dapat menuliskan level human element dengan menyebutkan
manfaat senyawa tersebut dalam kehidupan sehari-hari serta dapat
menuliskan level submikro dengan menjelaskan penggunaan pasangan
elektron bebas untuk menentukan suatu senyawa termasuk asam atau
basa lewis. Pada soal nomor 10-11, kebanyakan siswa belum dapat
mengkaitkan keseluruhan level dalam multipel representasi tetrahedral
kimia yang terdiri dari makroskopis, submikroskopis, simbolis dan
human element. Hal ini dapat dilihat pada salah satu jawaban siswa
dibawah ini:

Gambar 4. 23 Jawaban Siswa
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Berdasarkan jawaban siswa diatas, siswa hanya mampu
mengungkapkan tiga level dalam multipel representasi tetrahedral
kimia yaitu simbolis, makroskopis dan submikroskopis. Siswa tidak
mengungkapkan level human element dalam memberikan jawaban.
Padahal, seharusnya siswa dapat menuliskan level human element
dengan menyebutkan manfaat senyawa tersebut dalam kehidupan
sehari-hari. Jawaban siswa pada soal nomor 13-15, kebanyakan siswa
belum dapat

mengkaitkan keseluruhan level dalam multipel

representasi tetrahedral kimia yang terdiri dari makroskopis,
submikroskopis, simbolis dan human element. Hal ini dapat dilihat pada
salah satu jawaban siswa dibawah ini:

Gambar 4. 24 Jawaban Siswa
Berdasarkan jawaban siswa diatas, siswa hanya mampu
mengungkapkan tiga level dalam multipel representasi tetrahedral
kimia yaitu simbolis, submikroskopis dan makroskopis. Siswa tidak
mengungkapkan level human element dalam memberikan jawaban.
Padahal, seharusnya siswa level human element dengan menyebutkan
manfaat senyawa tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Pembelajaran kimia hendaknya ditekankan pada penerapan
keempat level representasi tersebut

(Mahaffy, 2006). Siswa

dikategorikan memiliki pemahaman konsep yang baik dalam
memecahkan masalah jika mampu mentransfer dan menghubungkan
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fenomena makroskopis, sub-mikroskopis, simbolik, serta human
element. Pembelajaran kimia dapat menjadi semakin bermakna karena
siswa dapat membuat koneksi antara setiap level dalam multipel
representasi tetrahedral kimia (Indriyanti et al., 2020). Koneksi yang
tercipta dari setiap level dalam representasi tetrahedral kimia ini akan
memberikan pemahaman konsep yang baik kepada siswa. Adanya
representasi

tetrahedral

kimia

ini

membantu

peserta

didik

mengembangkan pemahaman yang lebih baik dari pada sekedar
konseptual dengan menginterpretasikan pada suatu hal yang akrab
dengan kehidupan sehari-hari (Lee & Tan, 2019). Hal ini menunjukkan
bahwa multipel representasi tetrahedral kimia sangat penting
diterapkan dalam pembelajaran di sekolah.

