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I. PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 59

tahun 2014 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Menengah

Atas/ Madrasah Aliyah, Kurikulum 2013 menerapkan pendekatan saintifik dalam

pembelajaran dan penilaian otentik. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan

saintifik tersebut, kegiatan yang dilakukan adalah mengamati, menanya, mengum-

pulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan. Kegiatan tersebut akan men-

dorong siswa mencari tahu dari berbagai sumber observasi, mampu merumuskan

masalah (menanya) bukan hanya menyelesaikan masalah, agar mempersiapkan

siswa yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif sehingga mencapai

pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam

berbagai situasi di sekolah dan masyarakat (Tim Penyusun, 2014).

Pencapaian pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan merupakan 3

ranah pencapaian dalam pendekatan saintifik, dimana ranah pengetahuan ber-

tujuan agar siswa tahu ‘apa’, ranah sikap bertujuan agar siswa tahu ‘mengapa’,

dan ranah keterampilan bertujuan agar siswa tahu ‘bagaimana’ (Hosnan, 2014).

Mengacu pada pencapaian 3 ranah dalam pendekatan saintifik tersebut sesuai

dengan kimia yakni ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa
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dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan

sifat, perubahan, dinamika dan energetika zat (Tim Penyusun, 2014), yang di-

peroleh melalui karakteristik ilmu kimia sebagai proses (kerja ilmiah) yang me-

liputi mengamati, menafsirkan pengamatan, meramalkan, menerapkan konsep,

merencanakan percobaan, mengkomunikasikan percobaan, dan mengajukan

pertanyaan. Konten ilmu kimia yang berupa konsep, hukum, danteori, pada

dasarnya merupakan suatu produk dari rangkaian proses dan sikap ilmiah.  Oleh

sebab itu pembelajaran kimia harus memperhatikan karakteristik ilmu kimia

sebagai proses, produk, dan sikap (Fadiawati, 2011). Pembelajaran kimia sebagai

proses, ketika mengamati, menafsirkan pengamatan, merencanakan percobaan dan

mengajukan pertanyaan , siswa dituntut melatih keterampilan berpikir kritisnya.

Berdasarkan karakteristik tersebut, pendekatan saintifik dinilai mampu mening-

katkan keterampilan berpikir kritis siswa. Menurut Sembel dalam Suyanti (2010)

berpikir kritis merupakan sebuah proses. Proses berpikir ini bermuara pada tujuan

akhir yang membuat kesimpulan ataupun keputusan yang masuk akal tentang apa

yang harus kita percayai dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Menurut Ennis

(1985), berpikir kritis merupakan suatu proses berpikir secara beralasan dan ref-

lektif dengan menekankan pembuatan keputusan, sebagai apa yang harus diper-

caya atau diputuskan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mitra yang dilakukan di

SMA Negeri 5 Bandar Lampung, diperoleh informasi bahwa pembelajaran kimia

masih berpusat pada guru, siswa jarang melakukan percobaan ataupun merancang

percobaan dan percobaan yang pernah dilakukan merupakan pembuktian teori,
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siswa menggunakan media pembelajaran berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) yang

isinya berupa latihan soal.  Siswa lebih sering mencatat apa yang guru bacakan

atau tulis di papan tulis, oleh karena itu siswa cenderung bertindak sesuai dengan

apa yang diinstruksikan oleh guru, tanpa berusaha sendiri untuk berpikir apa yang

sebaiknya dilakukan untuk mencapai tujuan belajarnya, sehingga kemampuan

berpikir kritis siswa kurang terlatih.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diadakan suatu perbaikan dalam proses pembela-

jaran, salah satunya dengan menggunakan pendekatan saintifik . Hal ini didukung

oleh penelitian Fauziah (2013) yang menyimpulkan bahwa tahap-tahap pendekat-

an saintifik dapat meningkatkan kemampuan peserta didik kelas X program keah-

lian TEI di SMK Negeri 1 Kota Cimahi periode 2013-2014 yang sedang menem-

puh mata pelajaran Elektronika Dasar dalam mengamati, menanya, menalar, men-

coba dan mengkomunikasikan temuannya, sehingga berdampak positif terhadap

kemampuan soft skill-nya.

Salah satu kompetensi dasar yang dapat dicapai dengan melatih keterampilan

menginduksi dan mempertimbangkan hasil iduksi siswa kelas X semester genap

dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah KD 3.8 yaitu menganali-

sis sifat larutan elektrolit dan larutan nonelektrolit berdasarkan daya hantar listri-

nya dan KD 4.8 yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyaji-

kan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan larutan

nonelektrolit.

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada materi tersebut, mengajak siswa

untuk mengamati fenomena larutan elektrolit dan nonelektrolit dalam kehidupan
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sehari-hari berupa wacana mengenai fungsi aki pada kendaraan motor dan mobil.

Pada kegiatan mengumpulkan informasi, siswa dilatih untuk menentukan langkah

percobaan terlebih dahulu dengan menentukan variabel bebas, kontrol dan terikat,

alat, bahan. Pada kegiatan menalar, siswa diajak menjawab pertanyaan dan

menyimpulkannya, maka siswa akan terlatih untuk berpikir kritis pada kete-

rampilan menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi.

Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pendekatan

Saintifik pada Pembelajaran Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit dalam

Meningkatkan Keterampilan Menginduksi dan Mempertimbangkan Hasil

Induksi”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektifitas pendekatan

saintifik pada pembelajaran larutan elektrolit dan nonelektrolit dalam mening-

katkan keterampilan menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektifitas pendekatan

saintifik pada pembelajaran larutan elektrolit dan nonelektrolit dalam mening-

katkan keterampilan menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu;

1. Bagi Siswa

Dengan diterapkannya pembelajaran dengan pendekatan saintifik maka

akan meningkatkan kemampuan berpikir siswa karena siswa belajar

mengemukakan kesimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang diamati.

2. Bagi Guru

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik menjadi salah satu alternatif

pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan produktif.

3. Bagi Sekolah

Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran merupakan alternatif

untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap istilah yang diguna-

kan, maka perlu dikembangkan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik dikatakan efektif meningkatkan

keterampilan mencari penjelasan yang mungkin dan mengemukakan

kesimpulan berdasarkan fakta siswa, apabila secara statistik ada perbedaan n-

Gain yang signifikan antara kelas control dan kelas eksperimen.

2. Langkah-langkah umum pembelajaran dengan pendekatan saintifik yaitu

mengamati (observing), menanya (questioning), mengumpulkan informasi
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(experimenting), menalar (associating) dan mengkomunikasikan

(communicating) (Tim Penyusun, 2014).

3. Keterampilan berpikir kritis yang diteliti adalah keterampilan menginduksi

dan mempertimbangkan hasil induksi yang berfokus pada subketerampilan

mencari penjelasan yang mungkin dan mengemukakan kesimpulan

berdasarkan fakta (Ennis, 1985).


