
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang gejala

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.  Pendidikan IPA diharapkan dapat

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dan menerapkannya dalam

kehidupan sehari-hari (Tim Penyusun, 2006).

Ilmu kimia merupakan salah satu ilmu sains yang memiliki karakteristik yang

sama dengan IPA, yang berkembang berdasarkan pada fenomena alam. Kimia

adalah ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana

gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, per-

ubahan, dinamika, dan energetika zat. Ada tiga hal yang berkaitan dengan kimia

yaitu, kimia sebagai produk yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori;

kimia sebagai proses atau kerja ilmiah; dan kimia sebagai sikap.  Oleh sebab itu

pembelajaran kimia harus memperhatikan karakteristik kimia sebagai proses,

produk, dan sikap (Fadiawati, 2011).
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Kimia sebagai proses meliputi cara berpikir, sikap, dan langkah-langkah kegiatan

ilmiah untuk memperoleh produk-produk kimia, mulai dari menemukan masalah,

mengumpulkan fakta-fakta terkait masalah, membuat asumsi, mengendalikan

variabel, melakukan observasi, melakukan pengukuran, melakukan inferensi

memprediksi, mengumpulkan dan mengolah data hasil observasi/pengukuran,

serta menyimpulkan dan mengomunikasikan. Kimia bukan sekadar bagaimana

cara bekerja, melihat, dan cara berpikir, melainkan sebagai jalan untuk

mengetahui/menemukan (Tim Penyusun, 2014). Terkait dengan kebutuhan siswa

untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari, maka

diperlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang salah satunya yaitu

keterampilan menjawab pertanyaan klarifikasi.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru kimia yang telah dilakukan di

SMA Negeri 5 Bandar Lampung, diperoleh informasi bahwa selama proses pem-

belajaran, siswa menyerap dan menerima informasi yang diberikan oleh guru serta

mengerjakan tugas-tugas dengan hanya sesekali berdiskusi. Siswa hanya

mengandalkan hafalan tanpa dituntut untuk berpikir kritis sehingga tidak sedikit

siswa yang menjadi pasif.  Hal ini karena pembelajaran kimia di SMA Negeri 5

Bandar Lampung yang diterapkan masih berpusat pada guru sehingga siswa cen-

derung bertindak sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh guru. LKS yang

diberikan hanya berisi latihan-latihan soal. Prosedur percobaan yang akan

digunakan untuk praktikum dibuat oleh guru. Siswa tidak dilatih untuk

merancang prosedur percobaan. Percobaan yang dilakukan hanya digunakan

untuk membuktikan suatu teori yang dipelajari. Berdasarkan fakta tersebut, dapat
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dikatakan bahwa pembelajaran di SMA Negeri 5 kurang melatih siswa untuk

berpikir kritis.

Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan untuk berpikir secara

rasional dan reflektif berdasarkan apa yang diyakini atau yang dilakukan, dengan

keterampilan berpikir kritis, siswa diharapkan mempunyai cara terbaik dalam

menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai pengetahuan ataupun teori

yang telah ia pelajari (Ennis, 1985).

Untuk melatih berpikir kritis, pembelajaran kimia harus lebih diarahkan pada

prinsip pembelajaran yang terdapat dalam Permendikbud No. 59 tahun 2014

tentang kurikulum 2013, yaitu peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu;

peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar; dan proses pembelajaran

menggunakan pendekatan saintifik. Pengalaman belajar yang harus diperoleh

siswa dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik yaitu mengamati

(observing), menanya (questioning), mengumpulkan informasi (experimenting),

menalar/mengasosiasi (associating), dan mengkomunikasikan (communicating).

Berdasarkan penelitian Kristianingrum (2014) yang dilakukan pada kelas XI AP1

SMK Negeri 1 Purwodadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi

pembelajaran problem solving dengan pendekatan scientific yang diterapkan dapat

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, yang terlihat dari peningkatan

jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas nilai standar.

Berdasarkan kurikulum 2013, materi larutan elektrolit dan non-elektrolit

merupakan salah satu materi dalam pembelajaran kimia di kelas X yang terdapat

pada KD 3.8 dan 4.8. KD 3.8 adalah menganalisis sifat larutan elektrolit dan
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larutan non elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. KD 4.8 adalah

merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan

untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan larutan non elektrolit.

Pembelajaran pendekatan saintifik pada larutan elektrolit dan non-elektrolit dapat

dihubungkan dengan fenomena yang ada pada kehidupan sehari-hari. Misalnya

pada tahap mengamati, siswa diminta untuk membaca wacana mengenai

kegunaan air aki pada kehidupan sehari-hari. Tahap menanya, guru mengarahkan

siswa untuk memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

Pada tahap mengumpulkan informasi, siswa akan mengumpulkan data dengan

melakukan praktikum mengenai uji daya hantar listik larutan elektrolit dan non-

elektrolit. Tahap menalar, siswa berdiskusi dengan teman kelompok untuk

mencari jawaban atas fakta yang telah ditemukan. Kegiatan selanjutnya yaitu

mengkomunikasikan. Pada tahap ini siswa diminta untuk mempresentasikan hasil

diskusi yang telah dilakukan di depan kelas serta mengemukakan alasan mengapa

siswa menjawab demikian.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dilakukan penelitian

dengan judul: “Efektivitas Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Larutan

Elektrolit dan Non-Elektrolit dalam Meningkatkan Keterampilan Menjawab

Pertanyaan Klarifikasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :
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Bagaimanakah efektivitas pendekatan saintifik pada pembelajaran larutan elektro-

lit dan non-elektrolit dalam meningkatkan keterampilan menjawab pertanyaan

klarifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini

adalah untuk mendeskripsikan efektivitas pendekatan saintifik pada pembelajaran

larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam meningkatkan keterampilan menjawab

pertanyaan klarifikasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi siswa

Melalui penerapan pendekatan saintifik diharapkan dapat meningkatkan ke-

mampuan berpikir kritis siswa pada permasalahan yang berhubungan dengan

larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit karena siswa belajar berdasarkan

fenomena yang terjadi sehari-hari, sehingga dapat mempermudah siswa untuk

memahami materi pelajaran

b. Bagi guru dan calon guru

Memberi referensi sebagai salah satu alternatif pembelajaran pada materi

pokok larutan elektrolit dan non-elektrolit maupun materi lain yang memiliki

karakteristik yang sama
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c. Bagi sekolah

Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan

mutu pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik dikatakan efektif meningkatkan

keterampilan menjawab pertanyaan klarifikasi apabila menunjukkan adanya

perbedaan rata-rata n-Gain yang signifikan antara kelas kontrol dan

eksperimen.

2. Pendekatan saintifik memiliki langkah-langkah pokok yaitu mengamati,

menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan (Tim

Penyusun, 2014).

3. Keterampilan berpikir kritis yang diteliti adalah keterampilan menjawab

pertanyaan klarifikasi dengan sub-keterampilan apa faktanya dan apa yang

menjadi contoh (Ennis, 1985).


