
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat ilmu kimia mencakup dua bagian, yaitu kimia sebagai produk dan kimia

sebagai proses. Kimia sebagai produk meliputi sekumpulan pengetahuan yang

terdiri atas fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip kimia. Kimia sebagai

proses meliputi keterampilan-keterampilan dan sikap yang dimiliki para oleh para

ilmuwan untuk  memperoleh dan mengembangkan produk kimia. Keterampilan-

keterampilan tersebut merupakan keterampilan proses, sedangkan sikap yang di-

miliki oleh para ilmuwan dikenal sebagai sikap ilmiah (Tim Penyusun, 2006).

Pada pembelajaran kimia siswa tidak hanya diberikan fakta dan konsep, tetapi

siswa juga dilatih dalam menemukan fakta dan konsep melalui proses dan sikap

ilmiah. Hal ini membuat pembelajaran kimia di sekolah sesuai dengan penerapan

kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik dalam proses pembel-

ajarannya (Tim Penyusun, 2014).

Penerapan kurikulum 2013 tersebut merupakan salah satu upaya nyata pemerintah

dalam memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 didesain ber-

dasarkan pada budaya dan karakter bangsa, berbasis peradaban dan berbasis pada

kompetensi. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik mengembangkan

keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu,
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kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik

(Purnama,2014). Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indo-

nesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang

beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Proses

pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan

menggunakan pendekatan saintifik (Tim Penyusun, 2014).

Pendekatan saintifik dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran yang memandu

siswa untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang,

pengumpulan data yang cermat, dan analisis data yang teliti untuk menghasilkan

sebuah simpulan (Abidin, 2014). Pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat

mendorong siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi,

memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran

(Hosnan, 2014).

Pendekatan saintifik meliputi lima pengalaman belajar sebagaimana tercantum

dalam Permendikbud No. 59/2014, yaitu; mengamati (observing), menanya

(questioning), mengumpulkan informasi (experimenting), menalar/mengasosiasi

(associating), dan mengomunikasikan (communication). Pembelajaran dengan

pendekatan saintifik (pendekatan ilmiah) diharapkan dapat meningkatkan

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, salah satunya adalah keterampilan ber-

pikir kritis (Tim Penyusun, 2014).
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Berpikir kritis merupakan bagian dari pola berpikir tingkat tinggi yang bersifat

konvergen. Ennis (1985) telah mengembangkan daftar lengkap keterampilan

berpikir kritis yang meliputi: fokus pada pertanyaan, menganalisis argumen, dan

menilai kredibilitas sumber.  Selain keterampilan spesifik ini, berpikir kritis juga

melibatkan sifat umum di mana situasi didekati. Sekali lagi, Ennis telah mengem-

bangkan daftar yang komprehensif yang mencakup menjadi berpikiran terbuka,

berusaha untuk diinformasikan dengan baik, dan dengan mempertimbangkan

situasi keseluruhan (Ennis, 1985).

Pembelajaran kimia di sekolah sebaiknya melibatkan siswa secara aktif dalam

proses memperoleh pengetahuan yang akan dipelajarinya. Faktanya, pembelajar-

an kimia di sekolah masih belum melibatkan siswa secara aktif. Berdasarkan hasil

observasi dan wawancara dengan guru mitra yang dilakukan di SMA N 5 Bandar

Lampung, diperoleh informasi bahwa pembelajaran kimia yang dilakukan guru

telah menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai media pembelajaran akan

tetapi, LKS yang digunakan hanya berupa latihan-latihan soal tanpa adanya tahap-

an-tahapan pada pendekatan saintifik dan tidak meningkatkan suatu keterampilan

apapun. Untuk beberapa materi tertentu telah dilakukan praktikum yang bertujuan

untuk membuktikan teori, saat melakukan praktikum siswa tidak dituntut untuk

membuat prosedur percobaan melainkan hanya menggunakan prosedur percobaan

yang telah dibuat oleh guru. Pembelajaran kimia di SMA N 5 Bandar Lampung

masih berpusat pada guru dan belum sesuai dengan kurikulum 2013 karena belum

mengajak siswa untuk mengamati fenomena-fenomena di sekitar, mengajukan

pertanyaan, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasi-

kannya sehingga siswa cenderung mendengarkan penjelasan guru dan tidak
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terlibat secara aktif dalam menggali pengetahuan. Pembelajaran kimia yang

seperti diterapkan guru belum mengoptimalkan keterampilan berpikir kritis siswa

khususnya keterampilan menganalisis argumen. Hal ini tidak sejalan dengan

Permendikbud No 81 Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum bahwa ke-

mampuan peserta didik yang diperlukan yaitu kemampuan berkomunikasi, kreatif,

dan berpikir kritis (Tim Penyusun, 2013).

Berdasarkan kurikulum 2013, siswa harus menguasai Kompetensi Inti (KI) pada

setiap jenjang pendidikannya yang dijabarkan dalam bentuk Kompetensi Dasar

(KD). Salah satu KD yang harus dikuasai pada kelas X semester genap adalah

KD 3.8 yaitu menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan

daya hantar listrikya, serta KD 4.8 yaitu merancang, melakukan, dan menyimpul-

kan serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan

larutan non-elektrolit. KD 3.8 dan 4.8 merupakan KD untuk materi larutan elek-

trolit dan non-elektrolit (Purnama, 2014). Salah satu pembelajaran yang dapat

digunakan untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis pada materi ini adalah

pendekatan saintifik (pendekatan ilmiah). Pendekatan saintifik meliputi lima

pengalaman belajar yaitu; mengamati (observing), menanya (questioning),

mengumpulkan informasi (experimenting), menalar/mengasosiasi (associating),

dan mengomunikasikan (communication) (Tim Penyusun, 2014).

Penggunaan pendekatan saintifik (pendekatan ilmiah) pada materi ini, siswa dapat

diajak untuk mengamati gambar submikroskopis pergerakan ion-ion pada larutan

elektrolit (NaCl) dan larutan non-elektrolit (gula) dalam bentuk padatan, lelehan

dan larutan. Kemudian, akan timbul berbagai pertanyaan dari gambar tersebut,
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misalnya mengapa gambar pergerakan ion dalam bentuk padatan, lelehan dan

larutan pada senyawa NaCl berbeda dan mengapa padatannya tidak dapat menya-

lakan lampu? Lalu, siswa dilatih untuk mencari informasi dari berbagai sumber

mengenai pergerakan ion-ion pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Setelah

mendapat informasi, keterampilan menganalisis argumen siswa dilatihkan dengan

cara mengasosiasi atau menghubungkan informasi terkait dengan permasalahan

yang ada dalam rangka menemukan jawaban yang logis. Kemudian, siswa

mengomunikasikan jawaban hasil penalarannya, dengan demikian pembelajaran

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan pendekatan saintifik akan

dapat melatihkan keterampilan berpikir kritis yaitu keterampilan menganalisis

argumen.

Salah satu keterampilan berpikir kritis yaitu menganalisis argumen. Beberapa

subketerampilan menganalisis argumen yaitu mengidentifikasi alasan yang dinya-

takan serta melihat persamaan dan perbedaan. Pada dasarnya siswa mempunyai

keterampilan mengidentifikasi alasan yang dinyatakan serta melihat persamaan

dan perbedaan dalam belajar, tetapi keterampilan itu terkadang tidak berkembang

dengan baik maka diperlukan pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan

keterampilan menganalisis argumen dalam pembelajaran kimia. Salah satunya

yaitu dengan pendekatan saintifik.

Beberapa penelitian yang mengkaji pendekatan saintifik adalah Pratiwi (2014)

yang melakukan penelitian pada siswa kelas X MIA SMA Negeri 7 Pontianak

tentang pengaruh pendekatan saintifik terhadap keterampilan berpikir kritis siswa

pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hasil penelitian menunjukkan
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bahwa penggunaan pendekatan saintifik memberikan pengaruh terhadap pening-

katan keterampilan berpikir kritis siswa sebesar 28,23%. Saputra (2014) yang me-

lakukan penelitian pada siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Bangunrejo tentang

pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pembelajaran materi kesetimbangan kimia menggunakan pendekatan

ilmiah efektif terhadap keterampilan siswa dalam mengevaluasi. Beberapa pene-

litian sejenis tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dilakukannya penelitian

menggunakan pendekatan saintifik terhadap keterampilan menganalisis argumen.

Bedasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul “efektivitas

pendekatan saintifik pada pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam

meningkatkan keterampilan menganalisis argumen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimanakah efektivitas pendekatan saintifik pada pembelajaran larutan

elektrolit dan non-elektrolit dalam meningkatkan keterampilan menganalisis

argumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas pendekatan

saintifik pada pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam mening-

katkan keterampilan menganalisis argumen.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi siswa

Dengan diterapkannya pendekatan saintifik dalam kegiatan belajar mengajar

maka akan memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam memecahkan

masalah kimia dan meningkatkan keterampilan menganalisis argumen,

sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran dengan mudah khususnya

pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

2. Bagi guru

Pendekatan saintifik merupakan salah satu alternatif pembelajaran pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit.

3. Bagi sekolah

Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran merupakan alternatif

untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan keterampilan menganalisis

argumen apabila menunjukkan adanya perbedaan rata-rata n-Gain yang

signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol .

2. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang terdiri dari tahap-tahap,

yaitu : mengamati (observing), menanya (questioning), mengumpulkan
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informasi (experimenting), menalar/ mengasosiasi (associating), dan

mengkomunikasikan (communication) (Tim Penyusun, 2014).

3. Keterampilan berpikir kritis yang akan diteliti adalah keterampilan meng-

analisis argumen dengan sub-keterampilan mengidentifikasi alasan yang

dinyatakan serta melihat persamaan dan perbedaan (Ennis, 1985).


