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SARI 
 

Purwaningsih, Asih. 2005. Pembelajaran Kimia Berpendekatan SETS untuk 
Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Siswa Kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Semarang Tahun Pelajaran 2004 /2005. Skripsi, Jurusan 
Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 
Semarang. 

Kata Kunci: Pembelajaran Kimia Berpendekatan SETS, Kemampuan Berpikir  Kritis, 
Kemampuan Berpikir Kreatif. 

 
Dalam rangka memenuhi tujuan manusia Indonesia yang kritis dan kreatif, 

terutama bagi siswa kelas X SMA Muhammadiyah Semarang, perlu di usahakan 
pembelajaran kimia yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan dan 
pemahaman saja. Akan tetapi diperlukan pembelajaran yang  diusahakan dapat 
melatih siswa untuk mengembangkan daya nalarnya dalam memecahkan 
permasalahan dan memahami pengaplikasian konsep-konsep yang dipelajari dan 
dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.  Hal itu dapat dilakukan  dengan menganalisis, 
mensintesis, mengevaluasi suatu informasi, data, argumen, atau kejadian-kejadian 
yang terjadi di lingkungannya,  sehingga kemampuan kritis-kreatifnya bisa  
berkembang. Untuk meningkatkan kemampuan kritis dan kreatif, guru bisa 
merancang pembelajaran dengan pendekatan yang tepat.  Dalam pembelajaran 
berpendekatan SETS (Sains, Environment, Technology and Society) siswa diminta 
menghubungkaitkan antara konsep sains yang dipelajari dengan benda-benda yang 
berkenaan dengan konsep tersebut pada unsur lain dalam SETS, sehingga 
memungkinkan siswa memperoleh gambaran lebih jelas tentang keterkaitan konsep 
tersebut dengan unsur lain dalam SETS baik dalam bentuk kelebihan maupun 
kekurangannnya. Dengan demikian diharapkan siswa mampu berpikir kritis-kreatif 
dalam mencermati keterhubungkaitan tersebut, karena dalam prosesnya diperlukan 
kemampuan untuk mengamati, menganalisis , mensintesis dan memecahkan masalah 
yang merupakan unsur dasar/karakter dalam kemampuan berpikir kritis-kreatif.  Oleh 
karena itu penulis tertarik untuk mencoba menerapkan pendekatan SETS dalam 
pembelajaran kimia di kelas X SMA Muhammadiyah 1 Semarang. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menciptakan kondisi optimum 
pembelajaran SETS di mana proses pembelajaran memenuhi karakter pendekatan 
SETS, kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa meningkat.  Di lain pihak, 
ketuntasan belajar klasikal tercapai dan tugas siswa terpenuhi.  Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang menggunakan data pengamatan langsung 
terhadap jalannya proses pembelajaran di kelas, yang dilakukan melalui 3 siklus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi optimum tercapai pada siklus 
ke-3 dimana proses pembelajaran memenuhi karakter pendekatan SETS, kemampuan 
berpikir kritis dan kreatif siswa meningkat secara signifikan, ketuntasan belajar 
klasikal tercapai dan tugas-tugas siswa  bernuansa SETS terpenuhi. 

Dari hasil penelitian tersebut disarankan agar guru berani mencoba untuk 
menggunakan pendekatan SETS dan membiasakannya pada proses pembelajaran 
kimia di kelasnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat-

giatnya membangun.  Untuk keperluan pembangunan ini, maka disamping 

diperlukan sumber daya modal, diperlukan juga sumber daya manusia yang 

berkualitas untuk keperluan pembangunan.  Upaya untuk menciptakan dan 

meningkatkan sumber daya tersebut adalah melalui pendidikan. Diharapkan 

melalui pendidikan dapat tercipta individu-individu anggota masyarakat yang 

mempunyai kemampuan untuk bisa mengikuti perkembangan IPTEK yang 

bisa mendukung kebutuhan pembangunan. 

Adanya perkembangan pesat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

saat memasuki era globalisasi di abad 21 ini, menjadikan persaingan antar-

individu, antar-bangsa semakin ketat. Maka yang berkualitas lebih, bisa 

memenangkan persaingan ini. Mereka yang berkualitas antara lain adalah 

manusia-manusia yang mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya 

sehingga bisa “melek” ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan mampu 

mengikuti kemajuannya. 

Melalui pendidikan, persiapan sedini mungkin dapat dilakukan untuk 

menghadapi tantangan tersebut yang secara kualitatif cenderung meningkat. 

Pendidikan IPA sebagai bagian dari pendidikan umumnya memiliki peran 

penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya di dalam 

1 
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menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia Indonesia yang 

mampu berpikir kritis, kreatif, logis dan berinisiatif dalam menanggapi isu di 

masyarakat yang diakibatkan oleh dampak perkembangan IPA dan teknologi.    

Kemampuan berpikir kritis mengacu pada “kebenaran”  (truth) yang 

bertumpu pada kriteria, aturan-aturan dan hukum.  Sementara itu kemampuan 

berpikir kreatif  mengacu pada “kebermaknaan” (meaning) yang merujuk pada 

nilai guna dan kemanfaatannya. Meskipun kedua jenis kemampuan itu 

berbeda namun keberadaannya tidak bisa dipisahkan.  Artinya tidak ada 

kreatifitas tanpa disertai daya kritis, demikian pula sebaliknya daya kritis 

selalu disertai proses kreatif (Sri Sulistyorini, 1998: 85).    

Pendidikan Kimia sebagai bagian dari pendidikan IPA turut berperan 

dalam upaya menghasilkan peserta didik yang berkualitas dengan terus 

memperbaharui kurikulum sesuai dengan situasi yang ada, seperti Kurikulum 

2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi).  Dalam KBK fungsi dan tujuan mata 

pelajaran Kimia adalah sebagai berikut: 

1. Menanamkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keindahan yang terkandung dalam aturan alam ciptaan-Nya. 

2. Memupuk sikap ilmiah yang mencakup: 

a. Sikap jujur dan obyektif  terhadap data 

b. Sikap terbuka, yaitu bersedia menerima pendapat orang lain serta mau 

mengubah pandangannya jika terbukti bahwa pandangannya tidak 

benar. 

c. Ulet dan tidak cepat putus asa 
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d. Kritis terhadap pernyataan ilmiah, yaitu tidak mudah percaya tanpa ada 

dukungan hasil observasi empiris. 

e. Dapat bekerjasama dengan orang lain.  

3. Memperoleh pengalaman dalam penerapan metode ilmiah melalui 

percobaan atau eksperimen melalui pemasangan instrumen, pengambilan, 

pengolahan dan intrepetasi data serta mengkomunikasikan hasil 

eksperimen secara lisan dan tertulis. 

4. Meningkatkan kesadaran tentang aplikasi sains yang bermanfaat dan juga 

merugikan bagi individu, masyarakat dan lingkungan demi kesejahteraan 

masyarakat. 

5. Memahami konsep-konsep kimia dan saling keterkaitannya dan 

penerapannya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

dan teknologi. 

6. Pembentukan sifat yang positif  terhadap Kimia, yaitu merasa tertarik 

untuk mempelajari Kimia lebih lanjut karena merasakan keindahan dalam 

keteraturan perilaku dan serta kemampuan Kimia dalam menjelaskan 

berbagai peristiwa alam dan penerapannya dalam teknologi.     

           Tujuan tersebut di atas sebenarnya sudah dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia Indonesia sekarang ini, namun kenyataan yang 

dihadapi di lapangan masih jauh dari yang diharapkan. Menurut              

Redhana (2003), hal ini dibuktikan dengan keadaan dimana ketika siswa sudah 

tamat dari SMU, kebanyakan tidak dapat memecahkan permasalahan- 

permasalahan  yang dihadapi  dalam kehidupan sehari-hari dan juga tidak   
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dapat mengambil keputusan dengan tepat walaupun siswa tersebut telah 

menyelesaikan pendidikan SMUnya dengan nilai baik.  

Keadaan ini diungkapkan Redhana, tidak terlepas dari pembelajaran oleh 

guru yang selama ini lebih banyak memberi ceramah dan latihan mengerjakan 

soal-soal dengan cepat tanpa memahami konsep secara mendalam, karena 

guru dibebani target kurikulum padat yang harus diselesaikan dalam waktu 

tertentu. Pembelajaran seperti ini lebih banyak menekankan pada aspek 

pengetahuan dan pemahaman sedangkan aspek aplikasi, analisis, evaluasi, dan 

sintesis yang merupakan ciri dari kemampuan kritis-kreatif  hanya mendapat 

penekanan yang kecil dari pembelajaran yang dilakukan. Keadaan ini 

menyebabkan siswa kurang terlatih untuk mengembangkan daya nalarnya 

dalam memecahkan permasalahan atau  mengaplikasikan konsep-konsep yang 

dipelajarinya yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Siswa kurang dilatih 

untuk menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi suatu informasi, data, atau 

argumen sehingga kemampuan berpikir kritis siswa kurang dapat berkembang 

dengan baik.  Hal senada juga diungkapkan Arief Rachman (Kompas, Januari 

2004), dimana proses belajar mengajar di sekolah yang sampai saat ini masih 

terpusat pada guru dan proses belajar mengajarnya cenderung tidak 

mengembangkan cara berpikir kritis, kreatif dan inovatif.   

Hasil diskusi dengan guru Kimia yang mengajar di kelas I SMU 

Muhammadiyah 1 Semarang diperoleh hasil yang tidak jauh beda dengan 

kenyataan di atas, yaitu bahwa: 

 



 5

1. Guru lebih dominan menggunakan metode ceramah. 

2. Guru jarang mengaitkan aplikasi konsep dengan kehidupan sehari-hari, 

apalagi mengajak siswa menghubungkan konsep tersebut dengan 

teknologi, lingkungan, dan masyarakat. 

3. Guru dalam memberikan latihan soal lebih menekankan aspek 

pengetahuan dan pemahaman, jarang sekali memberi soal tipe aplikasi, 

analisis, sintesis,dan evaluasi. 

4. Selama pembelajaran, siswa memang sering bertanya pada guru perihal 

materi yang disampaikan tetapi tipe pertanyaan hanya tentang 

kebelumpahaman siswa akan materi yang disampaikan. Jadi belum 

berkembang kepada tipe pertanyaan yang mencerminkan kemampuan 

kritis-kreatif. 

5. Guru belum pernah mengajak siswa berlatih untuk menganalisis, 

mensintesis, mengevaluasi suatu informasi data atau argumen.  

Sejalan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Kurikulum 2004) yang 

menekankan penguasaan standar kompetensi  diintegrasikan dengan Life Skill 

(Kecakapan hidup) yang salah satu contohnya adalah kecakapan berpikir, 

maka penulis dan guru Kimia kelas I di SMA Muhammadiyah I Semarang 

merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis-kreatif siswa.      

Untuk bisa menghasilkan siswa yang  bisa mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis-kreatif, guru bisa merancang pembelajaran dengan memilih 

pendekatan yang tepat. Menurut Nurhalim Shahib (2003:131) hasil 

pembelajaran sangat bergantung kepada pendekatan yang digunakan, apakah 
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pendekatan itu menghasilkan kemampuan yang reproduktif ataukah yang 

analitik.  Pendekatan pembelajaran yang reproduktif akan menghasilkan siswa 

yang mampu menyimpan/melestarikan, mengingat dan meniru, tetapi sukar 

untuk mengembangkan pengetahuan dan berpikir kritis. Sebaliknya 

pendekatan pembelajaran yang mengedepankan kemampuan analisis akan 

mampu menghasilkan siswa berpikir kritis. 

Guru juga dapat mengajarkan berpikir kreatif sehingga potensi kreatif 

yang dimiliki siswa tidak akan hilang.  Menurut Moch. Sholeh (1988:197), 

dengan memahami kondisi-kondisi yang diperlukan untuk berpikir kreatif, 

guru akan dapat mendorong dan memelihara perkembangan serta 

merealisasikan bakat kreatif siswa yang masih terpendam. 

Dalam dunia pendidikan sekarang ini, dikenal Pendekatan SETS 

(Science, Environment, Technology, Society) atau dalam istilah Indonesianya 

SaLingTeMas singkatan dari Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat.  

Dari akronim SETS dapat diketahui bahwa pendidikan SETS akan mencakup 

topik dan konsep yang berhubungan dengan sains, lingkungan, teknologi dan 

hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat.  Inti tujuan pendidikan SETS 

adalah agar pendidikan ini dapat membuat siswa mengerti unsur-unsur utama 

SETS serta keterkaitan antar unsur tersebut pada saat mempelajari sains. 

Dengan kata lain, diperlukan pemikiran yang kritis untuk belajar setiap elemen 

SETS dengan memperhatikan berbagai keterhubungkaitan antara unsur-unsur 

SETS tersebut (Binadja, 1999). 
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Melalui pendekatan SETS ini diharapkan agar siswa memandang sesuatu 

secara terintegratif, yaitu dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat 

dalam SETS.  Guru dapat menghubungkan konsep-konsep sains yang 

diajarkan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, 

lingkungan sehari-hari siswa sehingga dapat membantu siswa menerapkan 

hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari agar pembelajaran yang 

dilakukan di sekolah bermanfaat bagi masyarakat dengan tetap 

memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan.  Dengan demikian 

diharapkan siswa akan mampu berpikir kritis-kreatif dalam mencermati 

keterhubungkaitan tersebut.    

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan pemikiran 

kritis kreatif  adalah:  

1. Penelitian dari Sri Sulistyorini (1998) yang simpulannya antara lain 

menyatakan bahwa pembelajaran dengan menerapkan strategi ‘Flex Your 

Brain” (penalaran) dapat meningkatkan berpikir kritis siswa. 

2. Penelitian dari M Faza Mafaza (2001) yang salah satu kesimpulannya 

menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kreatifitas 

terhadap prestasi belajar kimia siswa. 

3. Penelitian dari I Wayan Redhana, memberi kesimpulan bahwa aktifitas 

belajar dan keterampilan berpikir kritis siswa dapat ditingkatkan melalui 

penerapan pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah. 

4. Penelitian dari Puji Rahayu (2004) memberi kesimpulan yaitu proses 

pembelajaran berpendekatan SETS dapat meningkatkan kreativitas siswa. 
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     Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pembelajaran Kimia Berpendekatan SETS  untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Siswa Kelas X SMA 

Muhammadiyah 1 Semarang Tahun Pelajaran 2004/2005”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah: 

bagaimana mengoptimalkan pendekatan SETS (Sains, Environment, 

Technology, and Society) dalam pembelajaran kimia untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa sebenarnya yang 

ingin dibicarakan pada permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis 

mengemukakan arti dan masalah dari kalimat dan istilah atau kata-kata yang 

terkandung dalam judul penelitian ini, atau yang disebut penegasan istilah, 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Kimia berpendekatan SETS 

Pembelajaran, adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berpikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang 

dipelajari (Max Darsono dkk, 2000: 24). 
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Pendekatan adalah  sesuatu yang  dapat menjawab kegiatan mental yang 

mana yang digunakan dalam belajar (Arifin, 1995: 67). 

SETS merupakan singkatan dari Science, Environment, Technology, 

Society.  Akronim SETS bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

memiliki kepanjangan Sains, Lingkungan, Tekonologi, dan Masyarakat 

(Binadja, 1999: 1). 

Pembelajaran SETS di sini berarti bahwa dalam proses pembelajaran 

kimia dikaitkan dengan unsur-unsur lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat secara terintegratif (menyeluruh, satu kesatuan). 

2. Kemampuan Berpikir Kritis-Kreatif 

Dalam kamus karya tulis ilmiah, definisi berpikir kritis adalah suatu proses 

simbolis dalam memecahkan masalah melalui penilaian dan pertimbangan 

yang krusial. Proses berpikir kritis dilakukan melalui pengujian fakta, 

peristiwa, atau pikiran. Arti fakta, peristiwa, atau pikiran dilakukan 

dengan pertimbangan melalui pelbagai alternatif pemecahan masalah dan 

kesimpulan yang dapat ditarik dan selanjutnya memperoleh pendapat yang 

didasarkan pada analisis obyektif. (Komarudin&Tjuparmah, 2000: 29) 

Kemampuan berpikir kreatif merupakan pola berpikir yang didasarkan 

pada suatu cara yang mendorong kita untuk menghasilkan produk yang 

kreatif. (Hassoubah, 2004: 50) 

Berpikir kritis-kreatif di sini merupakan kemampuan  berpikir kritis-kreatif 

yang dikaitkan dengan materi kimia khususnya materi hidrokarbon dan 

minyak bumi.  
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3. Optimum 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimum berarti (yang) terbaik; 

(yang) paling menguntungkan. Kondisi optimum disini berarti kondisi 

pembelajaran kimia berpendekatan SETS yang paling menguntungkan, 

yaitu dengan ukuran proses pembelajaran memenuhi karakteristik 

pendekatan SETS dan hasil belajar siswa mencapai ketuntasan 85% secara 

klasikal, dan tugas-tugas siswa terpenuhi. 

. 

D. Tujuan Penelitian 

Selaras dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa kelas X SMU 

Muhammadiyah I Semarang tahun Pelajaran 2004/2005. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak 

yang terlibat dan memiliki kepentingan dengan masalah yang diteliti, 

khususnya: 

  1. Bagi siswa:  

a. Menarik minat  dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

karena penyajian materi disertai contoh yang bersifat aplikatif, mudah 

diingat dan dijumpai nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mengembangkan kekritisan dan kekreatifan siswa dalam mengikuti, 

memahami perkembangan sains, dampak teknologi terhadap 
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lingkungan dan pengaruhnya terhadap masyarakat sehingga siswa 

merasa perlu atau tertantang untuk mengetahui materi secara lebih 

mendalam.   

c. Mengembangkan kekreatifan siswa dalam menuangkan ide atau 

gagasan materi pembelajaran yang dikaitkan dengan SETS dalam 

bentuk kliping, slogan,atau poster. 

d. Mampu menerapkan cara berpikir kritis-kreatifnya dalam mengambil 

keputusan untuk memecahkan suatu masalah terkait dengan konsep 

kimia yang telah dipelajari yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi Guru: 

a. Sebagai masukan bagi guru untuk meningkatkan kekreatifannya dalam 

memilih pendekatan pembelajaran. 

b. Meningkatkan kemauan untuk selalu mengikuti perkembangan sains, 

teknologi, lingkungan dan masyarakat. 

c. Meningkatkan kekritisan dan kekreatifan guru dalam memilih 

masalah-masalah riil yang dijumpai/berkembang di lingkungan dan 

kehidupan masyarakat sehari-hari terkait dengan materi yang akan 

diajarkan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pembelajaran 

a. Pengertian dan Tujuan Pembelajaran 

Belajar dan Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan manusia.  Sebelum memahami hakekat 

pembelajaran, maka perlu diperhatikan tentang pengertian belajar 

terlebih dahulu karena hakekat pembelajaran tidak bisa lepas dari 

hakekat belajar. 

Banyak pengertian belajar yang dicetuskan oleh para ahli, namun 

umumnya ahli-ahli tersebut (baik ahli psikologi maupun pendidikan) 

mempunyai pendapat yang sama bahwa hasil suatu aktivitas belajar 

adalah “perubahan”.  Bahwa perubahan itu terjadi akibat 

“pengalaman”.  Dari kesamaan ini lahir pengertian belajar secara 

umum atau popular.  Pengertian umum inilah yang banyak digunakan 

oleh para praktisi di lapangan khususnya guru.  Secara umum, belajar 

adalah terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar karena 

pengalaman.  Perubahan tersebut bisa dalam bentuk pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, nilai-sikap. 

Sesuai dengan pengertian belajar secara umum, yaitu bahwa 

belajar merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya 

12 
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perubahan tingkah laku, maka pengertian pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah 

laku siswa berubah ke arah yang lebih baik (Darsono, 2000: 24). 

Dengan melihat teori pembelajaran behavioristik, kognitif dan 

gestalt, bentuk kegiatan guru dapat berupa penyediaan lingkungan atau 

stimulus, pemberian kesempatan atau pemberian materi sedemikian 

rupa sehingga siswa bisa meresponnya  dan berpikir unuk mengenali, 

memahami, mengorganisirnya menjadi suatu pola yang bermakna. 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar 

dan sengaja, oleh karena itu pembelajaran pasti mempunyai tujuan. 

Tujuan pembelajaran adalah membantu para siswa agar memperoleh 

berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa 

bertambah, baik kuantitas maupun kualitas. Tingkah laku yang 

dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma 

yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. 

b. Ciri-ciri Pembelajaran 

Yang dimaksud cirri-ciri pembelajaran adalah sifat atau keadaan 

yang khas dimiliki oleh kegiatan pembelajaran, dengan demikian ciri-

ciri pembelajaran ini akan membedakannya dengan kegiatan yang 

bukan belajar. 

Sesuai dengan ciri-ciri belajar, maka ciri-ciri pembelajaran dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 
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1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis. 

2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa 

dalam belajar. 

3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa. 

4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik. 

5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

6) Pembelajaran dapat membuat siswa menerima pelajaran secara 

fisik maupun psikologis. 

 

2. Berpikir Kritis 

a. Pengertian dan Tujuan 

Istilah berpikir kritis (critical thinking) sering disamakan artinya 

dengan berpikir konvergen, berpikir logis (logical thinking) dan 

reasoning.  Seiring dengan itu perumusan hakekat berpikir kritis juga 

bermacam-macam.  R. Swartz dan D.N. Perkins dalam Hassoubah 

(2004: 86) menyatakan bahwa berpikir kritis berarti: 

1) bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa yang 

akan diterima atau apa yang akan dilakukan dengan alasan yang 

logis 
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2) memakai standar penilaian sebagai hasil dari berpikir kritis dalam 

membuat keputusan 

3) menerapkan berbagai strategi yang tersusun dan memberikan 

alasan untuk menentukan serta menerapkan standar tersebut 

4) mencari dan menghimpun informasi yang dapat dipercaya untuk 

dipakai sebagai bukti yang mendukung suatu penilaian 

Dalam rangka mengetahui bagaimana mengembangkan berpikir 

kritis pada diri seseorang, R.H Ennis memberikan sebuah definisi 

“berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan 

menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai 

atau dilakukan” (Hassoubah, 2004: 87). 

Tujuan dari berpikir kritis adalah agar dapat menjauhkan 

seseorang dari keputusan yang keliru dan tergesa-gesa sehingga tidak 

dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Unsur-unsur Dasar 

Menurut Ennis (1996: 364) terdapat 6 unsur dasar dalam 

berpikir kritis yang disingkat menjadi FRISCO :  

F (Focus): Untuk membuat sebuah keputusan tentang apa yang 

diyakini maka harus bisa memperjelas pertanyaan atau isu yang 

tersedia, yang coba diputuskan itu mengenai apa. 

R (Reason):  Mengetahui alasan-alasan yang mendukung atau 

melawan putusan-putusan yang dibuat berdasar situasi dan fakta yang 

relevan. 
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I (Inference): Membuat kesimpulan yang beralasan atau 

menyungguhkan. Bagian penting dari langkah penyimpulan ini adalah 

mengidentifikasi asumsi dan mencari pemecahan, pertimbangan dari 

interpretasi akan situasi dan bukti. 

S (Situation): Memahami situasi dan selalu menjaga situasi dalam  

berpikir akan membantu memperjelas pertanyaan (dalam F) dan 

mengetahui arti istilah-istilah kunci, bagian-bagian yang relevan 

sebagai pendukung. 

C (Clarity): Menjelaskan arti atau istilah-istilah yang digunakan. 

O (Overview): Melangkah kembali dan meneliti secara menyeluruh 

keputusan yang diambil. 

Berdasarkan unsur-unsur dasar di atas, beberapa sumber telah 

memberikan contoh-contoh keterampilan berpikir kritis antara lain:  

1) Beyer, yang meringkas hasil penelitian M Lippman, R.H. Ennis 

dan R Paul, menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis ini 

meliputi keterampilan untuk menentukan kredibilitas suatu 

sumber, membedakan antara yang relevan dan yang tidak relevan, 

membedakan fakta dari penilaian, mengidentifikasi dan 

mengevaluasi asumsi yang tidak terucapkan, mengidentifikasi bias 

yang ada, mengidentifikasi sudut pandang, mengevaluasi bukti 

yang ditawarkan ( Hassoubah, 2004: 92). 

2) Dalam http: //mahirkbkk.tripod.com contoh-contoh kemahiran 

berpikir kritis adalah sebagai berikut: membanding dan membeda, 
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membuat kategori, meneliti bagian-bagian kecil dan keseluruhan, 

menerangkan sebab, membuat urutan, menentukan sumber yang 

dipercayai, membuat ramalan, mengusul periksa andaian dan 

membuat kesimpulan.  

3) Dalam Merrill Life Science keterampilan berpikir kritis/pemecahan 

masalah ini meliputi keterampilan untuk: mengembangkan 

perspektif/ pandangan, mengamati dan menduga, membandingkan 

dan membedakan, membuat dugaan/kesimpulan, prediksi atau 

penafsiran, menguji dan mengevaluasi dugaan, mengenal sebab 

dan akibat, membedakan fakta-fakta yang relevan dan yang tidak 

relevan, menarik kesimpulan, membangkitkan dan menilai solusi, 

mengenal kontradiksi dan meringkas. 

c. Cara Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 

Di dalam kelas atau ketika berinteraksi dengan orang lain, cara-

cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan berpikir kritis adalah: 

1) Membaca dengan kritis. 

Untuk berpikir secara kritis seseorang harus membaca dengan 

kritis pula. Dengan membaca secara kritis, diterapkan 

keterampilan-keterampilan berpikir kritis  seperti mengamati, 

menghubungkan teks dengan konteksnya, mengevaluasi teks dari 

segi logika dan kredibilitasnya, merefleksikan kandungan teks 

dengan pendapat sendiri, membandingkan teks satu dengan teks 

lain yang sejenis.  
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2) Meningkatkan daya analisis 

Dalam suatu diskusi dicari cara penyelesaian yang baik, untuk 

suatu permasalahan, kemudian mendiskusikan akibat terburuk 

yang mungkin terjadi. 

3) Mengembangkan kemampuan observasi atau mengamati 

Dengan mengamati akan didapat penyelesaian masalah yang 

misalnya menghendaki untuk menyebutkan  kelebihan dan 

kekurangan, pro dan kontra akan suatu benda, kejadian atau hal-hal 

yang diamati.  Dengan demikian memudahkan seseorang untuk 

menggali kemampuan kritisnya. 

4) Meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan bertanya dan refleksi 

Pengajuan pertanyaan yang bermutu, yaitu pertanyaan yang tidak 

mempunyai jawaban benar atau salah atau tidak hanya satu 

jawaban benar, akan menuntut siswa untuk mencari jawaban 

sehingga mereka banyak berpikir. 

3. Berpikir Kreatif 

a. Hakekat Berpikir Kreatif 

Dalam http: //www.mahirkbkk.tripod.com dikatakan bahwa 

kemahiran berpikir secara kreatif adalah: 

Kecekapan menggunakan minda untuk: 
1) menjana dan menghasilkan ide 
2) mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa, pelbagai, dan 

bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan. 
3) merokai dan mencari makna, pemahaman dan penyelesaian 

masalah secara inovatif. 
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Pernyataan di atas mengungkapkan bahwa berpikir kreatif 

merupakan kecakapan menggunakan akal untuk menghasilkan ide, 

mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa, bernilai, baik bersifat 

abstrak, nyata berupa ide atau gagasan, mencari makna dan 

penyelesaian masalah secara inovatif. 

Secara singkat berpikir kreatif dapat dikatakan sebagai pola 

berpikir yang didasarkan pada suatu cara yang mendorong kita untuk 

menghasilkan produk yang kreatif. 

Masih banyak definisi yang berkaitan dengan kreativitas, namun 

pada intinya ada persamaan antara definisi-definisi tersebut, yaitu 

kemampuan berpikir kreatif  merupakan kemampuan seseorang untuk 

melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya 

nyata yang relatif  berbeda dengan yang telah ada sebelumnya.  

Sesuatu yang baru disini tidak harus berupa hasil/ciptaan yang benar-

benar baru walaupun hasil akhirnya mungkin akan tampak sebagai 

sesuatu yang baru, tetapi dapat berupa hasil penggabungan dua atau 

lebih konsep-konsep yang sudah ada.  

Kriteria produk yang kreatif tidak bergantung kepada satu sifat 

saja, yaitu ide yang baru, tetapi melibatkan banyak komponen, yang 

meliputi: 

a) Berpikir kreatif melibatkan sisi estetik dan standar praktis. 

b) Berpikir kreatif bergantung pada perhatian terhadap tujuan dan 

hasil. 
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c) Berpikir kreatif lebih banyak bergantung kepada mobilitas daripada 

kelancaran. 

d) Berpikir kreatif tidak hanya obyektif  tapi juga subyektif. 

e) Berpikir kreatif lebih banyak bergantung kepada motivasi 

ekstrinsik. 

(Hassoubah, 2004: 55). 

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa kreativitas bukan saja 

berhubungan dengan penemuan yang bagus dan menarik, tetapi lebih 

banyak berhubungan dengan penemuan yang menunjukkan penerapan.  

Dalam menjalani proses kreatif seseorang tidak bisa terpaku hanya 

pada satu hal karena kaku dan terobsesai dengan obyektifitas. 

Kekakuan bukanlah kreativitas.  Kadang-kadang diperlukan sifat 

subyektif dan memperhatikan pendapat yang berdasarkan perasaan.  

Selain itu diperlukan juga sikap proaktif dalam bertindak, melakukan 

sesuatu karena memang perlu dilakukan, bukan karena orang lain. 

Slameto mengutip pendapat Moreno menyatakan bahwa yang 

penting dalam kreativitas bukanlah penemuan sesuatu yang belum 

pernah diketahui orang sebelumnya, melainkan bahwa produk 

kreativitas itu merupakan sesuatu yang baru bagi diri sendiri dan tidak 

harus merupakan sesuatu yang baru bagi orang lain  atau dunia pada 

umumnya. 

 

 



 21

b. Karakteristik Berpikir Kreatif 

Berdasar analisis faktor, Guilford menemukan sifat-sifat yang 

menjadi ciri kemampuan berpikir kreatif, yaitu kelancaran (fluency), 

keluwesan (flexibility), keaslian (originality), penguraian (elaboration) 

dan perumusan kembali (redefinition).  (Supriadi,1997: 7). 

1) Fluency (kelancaran) 

Kelancaran adalah kemampuan untuk memberikan berbagai 

respon. Kelancaran pada umumnya berkaitan dengan kemampuan 

melahirkan alternatif-alternatif pada saat diperlukan. 

2) Flexibility (keluwesan) 

Keluwesan adalah kemampuan untuk mengemukakan bermacam-

macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. Keluwesan 

berkaitan dengan kemampuan untuk membuat variasi terhadap satu 

ide dan kemampuan memperoleh cara baru. 

3) Originality (keaslian) 

Keaslian adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan 

cara-cara yang asli, tidak klise. Keaslian berkaitan dengan 

kemampuan memberikan respon yang khas/unik yang berbeda 

dengan yang biasa dilakukan orang lain. 

4) Elaboration (penguraian) 

Penguraian adalah kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara 

lebih terinci. Dapat dikatakan, elaborasi merupakan penambahan 

detail atau keterangan terhadap ide yang sudah ada.    
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5) Redefinition (redefinisi/perumusan kembali) 

Redefinisi merupakan kemampuan untuk meninjau suatu persoalan 

berdasarkan perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah 

diketahui oleh banyak orang.  Menurut Utami Munandar redefinisi 

memerlukan kemampuan untuk menghentikan interpretasi lama 

dari obyek-obyek yang telah dikenal dalam rangka 

menggunakannya atau bagian-bagiannya dalam beberapa cara baru.     

c. Cara Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Untuk bisa mengembangkan kreativitas, faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan adalah: 

1) Sikap Individu 

Guru perlu membantu mengembangkan kepercayaan diri siswa dan 

membangkitkan rasa keingintahuan siswa. 

2) Kemampuan dasar yang diperlukan 

Kemampuan yang diperlukan mencakup berbagai kemampuan 

berpikir konvergen dan divergen.   

3) Teknik-teknik yang digunakan  

Teknik yang khusus untuk pengembangan kreativitas dapat 

diterapkan dalam pengajaran  disertai kondisi yang menunjang, 

misalnya:     

a) Melakukan Brainstorming 

b) Menggunakan cara SHEMAP (Spekulasi, Hipotesis, Ekspansi, 

Modifikasi, Analogi, Prediksi). 
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c) Melatih berpikir Spasial 

d) Melakukan pendekatan inquiry 

e) Penyajian bahan-bahan pelajaran dengan cara-cara baru melalui 

banyak media  

f) Menerapkan model-model pertanyaan dari cara berpikir 

divergen. 

 

4. Pendekatan SETS 

a. Hakekat dan Tujuan Pendekatan SETS 

SETS (Science, Environment, Technology, Society), bila 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki kepanjangan Sains, 

Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat. SETS diturunkan dengan 

landasan filofofis yang mencerminkan kesatuan unsur SETS dengan 

mengingat urutan unsur-unsur SETS dalam susunan akronim tersebut. 

Dalam konteks pendidikan SETS, urutan ringkasan SETS 

membawa pesan bahwa untuk menggunakan sains ke bentuk teknologi 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dipikirkan berbagai implikasi 

pada lingkungan secara fisik maupun mental. 

Pendidikan SETS ditujukan untuk membantu peserta didik  

mengetahui sains, perkembangannya dan bagaimana perkembangan 

sains dapat mempengaruhi lingkungan, teknologi dan masyarakat 

secara timbal balik. Program ini sekurang-kurangnya dapat membuka 
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wawasan peserta didik hakikat pendidikan sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat (SETS) secara utuh (Binadja, 1999: 3).  

b. Cakupan Pendidikan SETS 

Pendidikan SETS mencakup topik dan konsep yang 

berhubungan dengan sains, lingkungan, teknologi dan hal-hal yang 

berkenaan dengan masyarakat. SETS membahas tentang hal-hal  

bersifat nyata, yang dapat dipahami, dapat dibahas dan dapat dilihat. 

Membicarakan unsur-unsur SETS secara terpisah berarti perhatian 

khusus sedang diberikan pada unsur SETS tersebut. Dari unsur ini 

selanjutnya dicoba untuk menghubungkan keberadaan konsep sains 

dalam semua unsur SETS agar bisa didapatkan gambaran umum dari 

peran konsep tersebut dalam unsur-unsur SETS yang lainnya. 

c. Penerapan Pendekatan SETS pada Pembelajaran di Sekolah 

Penerapan SETS dalam pembelajaran untuk tingkat sekolah 

disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa.  Sebuah program untuk 

memenuhi kepentingan peserta didik harus dibuat dengan 

menyesuaikan tingkat pendidikan peserta didik tersebut.  Topik-topik 

yang menyangkut isi SETS di luar materi pengajaran dipersiapkan 

oleh guru sesuai dengan jenjang pendidikan siswa. 

Dalam pendidikan SETS, pendekatan yang paling sesuai 

adalah pendekatan SETS itu sendiri. Sejumlah ciri atau karakteristik 

dari pendekatan SETS (Binadja, 2000: 6) adalah: 
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1) Tetap memberi pengajaran sains. 

2) Murid dibawa ke situasi untuk memanfaatkan konsep sains ke 

bentuk teknologi untuk kepentingan masyarakat. 

3) Murid diminta untuk berpikir tentang berbagai kemungkinan akibat 

yang terjadi dalam proses pentransferan sains ke bentuk teknologi. 

4) Murid diminta untuk menjelaskan keterhubungkaitan antara unsur 

sains yang diperbincangkan dengan unsur-unsur lain dalam SETS 

yang mempengaruhi keterkaitan antara unsur tersebut bila diubah 

dalam bentuk teknologi berkenaan. 

5) Dalam konteks kontruktivisme murid dapat diajak berbincang 

tentang SETS dari berbagai macam titik awal tergantung 

pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa bersangkutan. 

Di dalam pengajaran menggunakan pendekatan SETS murid 

diminta menghubungkan antar  unsur SETS.  Maksudnya adalah 

murid menghubungkaitkan antara konsep sains yang dipelajari dengan 

benda-benda yang berkenaan dengan konsep tersebut pada unsur lain 

dalam SETS, sehingga memungkinkan murid memperoleh gambaran 

yang lebih jelas tentang keterkaitan konsep tersebut dengan unsur lain 

dalam SETS baik dalam bentuk kelebihan maupun kekurangannya.  

Hubungan tersebut dapat digambarkan: 
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Gambar 1: Keterkaitan antar unsur SETS 

(Binadja, 1999c: 4). 

 

5. Hubungan Pendekatan SETS dengan Kemampuan Berpikir Kritis-Kreatif 

Pendekatan SETS (Sains, Environment, Technology, and Society) 

atau dalam istilah Indonesianya SaLingTeMas singkatan dari Sains, 

Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat.  Di dalam pengajaran 

menggunakan pndekatan SETS siswa diminta menghubungkaitkan antar 

unsur SETS.  Yang dimaksudkan adalah siswa menghubungkaitkan antara 

konsep sains yang dipelajari dengan benda-benda berkenaan dengan 

konsep tersebut pada unsur lain dalam SETS, sehingga memungkinkan 

siswa memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keterkaitan konsep 
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tersebut dengan unsur lain dalam SETS, baik dalam bentuk kelebihan 

ataupun kekurangannya. 

Untuk bisa menghubungkaitkan antar unsur SETS, diperlukan 

pemikiran yang mendalam berupa identifikasi dan analisis tentang apa dan 

bagaimana konsep yang sedang dipelajari.  Selanjutnya dipikirkan 

mengapa dan bagaimana konsep tersebut bisa digunakan pada teknologi 

yang terkait.  Setelah itu diperlukan pertimbangan atau evaluasi 

berdasarkan fakta-fakta yang diketahui akan dampak positif maupun 

negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan konsep sains ke bentuk 

teknologi terhadap lingkungan dan masyarakat, kemudian bagaimana 

siswa harus bersikap atau bertindak bila berhadapan/menemui keadaan 

atau masalah terkait dengan konsep yang telah dipelajarinya tersebut. 

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa diperlukan pemikiran yang 

kritis untuk belajar setiap elemen SETS, karena dalam prosesnya 

diperlukan keterampilan yang merupakan unsur dasar dalam berpikir kritis 

seperti keterampilan untuk untuk mengidentifikasi, menganalisis, 

mengevaluasi, mencari dan mengamati fakta-fakta yang dijumpai siswa 

terkait materi/konsep yang diajarkan. Dengan demikian kemampuan 

berpikir kritis siswa akan tergali dan terlatih. 

Pendekatan SETS kaitannya dengan berpikir kreatif  dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Dalam pembelajaran dengan pendekatan SETS, siswa tidak hanya 

diajak untuk mempelajari sains saja tetapi juga diajak untuk  
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memanfaatkan atau mempelajari pemanfaatan konsep sains yang sedang 

dipelajari ke bentuk teknologi untuk kepentingan masyarakat.  

Pemanfaatan atau penerapan konsep sains menghasilkan suatu produk 

teknologi dapat dikategorikan sebagai hasil dari proses kreatif.   Dalam 

prosesnya diperlukan keterampilan-keterampilan yang merupakan sifat 

dari kemampuan berpikir kreatif, yaitu  keluwesan, kelancaran, keaslian, 

penguraian ataupun perumusan kembali.   

Dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SETS, siswa 

tidak hanya diajak untuk berpikir tentang pemanfaatan konsep sains ke 

bentuk teknologi terkait, tetapi juga  berbagai kemungkinan akibat yang 

terjadi dalam proses pentransferan sains yang sedang dipelajari ke bentuk 

teknologi terhadap masyarakat dan lingkungannya.  Memikirkan 

kemungkinan akibat dari sesuatu hal, memerlukan kemampuan berpikir 

kreatif, dalam hal ini yang paling menonjol adalah penguraian 

(elaboration) dan kelancaran (fluency). Setelah itu siswa diajak untuk 

memecahkan masalah yang terkait dengan  akibat negatif dari proses 

pentransferan tersebut.  Diharapkan siswa dapat menemukan upaya 

meminimalkan dampak negatif  yang ada atau menemukan solusi alternatif 

yang tidak merugikan.  Dalam proses pemecahan masalah ini, siswa akan 

terangsang untuk menggunakan kemampuan kreatifnya berupa 

ide/gagasan sesuai taraf kemampuannya. 

Salah satu karakteristik pendekatan SETS yaitu mengajak siswa 

berbincang tentang SETS dari berbagai macam titik awal tergantung 
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pengetahuan dasar siswa, memungkinkan siswa untuk secara kreatif 

mencari dan menentukan salah satu atau beberapa unsur SETS yang 

diambilnya sebagai titik awal untuk membahas konsep yang sedang 

dipelajari.  Dalam proses pencarian dan penemuan keterhubungkaitan 

antar unsur SETS tersebut diperlukan kemampuan kreatif siswa untuk 

menentukan hubungan antar unsur SETS dari masalah yang dipilihnya 

terkait konsep yang dipelajari.  Hal ini juga dapat memperlihatkan keaslian 

atau orisinalitas dan keluwesan berpikir siswa. 

6. Materi Pembelajaran Kimia Pokok Bahasan Hidrokarbon 1 dan Minyak 

Bumi. 

a. Kajian Sains 

Kajian sains pada pembelajaran ini membahas tentang pengertian, 

rumus umum, tata nama, sifat-sifat serta reaksi kimia dari alkana, 

alkena dan alkuna ditambah dengan proses terjadinya minyak bumi, 

komponen minyak bumi dan sekilas tentang petrokimia.  

b. Kajian Teknologi 

1) Pemanfaatan alkana 

Alkana dapat digunakan sebagai: bahan bakar, pelarut, sumber 

hidrogen dan pelumas 

2) Pemanfaatan alkena 

Alkena dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan plastik 

dan karet sintetis dan bahan baku pembuatan senyawa organik lain.  

3) Pemanfatan alkuna 
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Alkuna digunakan dalam proses pengelasan logam dan pematangan 

buah secara cepat. 

4) Teknik penyulingan minyak bumi dan pemanfaatan fraksi-fraksi 

minyak bumi. 

c. Kajian Lingkungan  

1) Menguntungkan  

Lingkungan menyediakan sumber ladang gas dan minyak bumi. 

2) Merugikan 

a) Pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara 

dan gas alam menghasilkan senyawa CO, CO2, NOx, SOx yang 

bisa menimbulkan pencemaran udara. 

b) Plastik menimbulkan pencemaran tanah karena sifatnya yang 

tidak bisa didegradasi. 

c) Adanya timbal sebagai zat tambahan dalam bensin dapat 

menimbulkan pencemaran udara. 

d) Kemungkinan lebih lanjut dari adanya oksida-oksida C, S, N 

hasil dari pembakaran bahan bakar fosil akan menimbulkan 

smog, hujan asam, pemanasan global. 

d. Kajian Sosial Masyarakat 

1) Menguntungkan 

a) Kerosin atau minyak tanah merupakan bahan bakar yang relatif 

aman, praktis, mudah penyimpanan dan pemakaiannya 

sehingga bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. 
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b) Penggunaan LPG sebagai bahan bakar menghasilkan panas 

yang lebih baik dan tidak menimbulkan jelaga. 

c) Alat-alat rumah tangga, mainan yang terbuat dari plastik 

harganya lebih murah, ringan sehingga mudah dibawa kemana-

mana, bentuk dan warnanya dapat dibuat bermacam-macam 

sehingga lebih menarik. 

d) Dari senyawa alkena dapat dihasilkan berbagai macam plastik 

untuk bahan dasar pembuatan pipa, tali, dan perlengkapan 

rumah tangga. 

e) Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar, bahan baku 

industri petrokimia dan lain-lain, menunjang dan melengkapi 

kebutuhan manusia. 

2) Merugikan  

a) Peningkatan kadar CO2 di udara menimbulkan peningkatan 

suhu udara membuat manusia cepat lelah dan haus sehingga 

mengganggu ativitas manusia. 

b) Tanah yang tercemar plastik akan menjadi  tandus dan tidak 

subur dapat menggangu pertumbuhan tanaman. 

c) Pemanasan global dapat menimbulkan kerugian seperti 

perubahan iklim dan mencairnya sungkup es. 

d) Timbal yang terserap tubuh manusia dapat menimbulkan 

kerusakan saraf. 
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e) Udara yang mengandung SO2 atau SO3 bila terhirup akan 

bereaksi dalam saluran pernafasan membentuk asam yang akan 

merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit, selain itu SO2 

dan SO3 juga bisa menimbulkan hujan asam. 

f) Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. 

e. Usaha Penanggulangan dampak negatif penggunaan hidrokarbon dan 

minyak bumi 

1) Penanggulangan bahan pencemar akibat pembakaran. 

2) Penanggulangan hujan asam. 

3) Penanggulangan pencemaran tanah karena plastik. 

4) Penanggulangan penipisan sumber minyak bumi. 

B. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan kepustakaan serta melihat kondisi siswa di sekolah 

target penelitian maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 

“Pembelajaran Kimia dengan Pendekatan SETS akan dapat meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 

1 Semarang”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

menggunakan data pengamatan langsung terhadap jalannya proses pembelajaran 

di kelas. Dalam prosesnya, pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini saling 

mendukung satu sama lain, dilengkapi dengan fakta-fakta dan mengembangkan 

kemampuan analisis untuk memecahkan masalah yang ada. 

A. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas X-1 dan X-3 SMA Muhammadiyah I 

Semarang tahun pelajaran 2004/2005, dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Kelas X-1, jumlah siswa 35 orang terdiri dari 18 orang siswa laki-laki dan 

17 orang siswa perempuan. Rata-rata hasil belajar adalah 68. Rata-rata 

skor kemampuan berpikir kreatif sebelum perlakuan adalah 31,1 dan 

berpikir kritis 23,4. 

2. Kelas X-3, jumlah siswa 34 orang terdiri dari 19 orang siswa laki-laki dan 

15 orang siswa perempuan. Rata-rata hasil belajar adalah 68. Rata-rata 

skor kemampuan berpikir kreatif dan kritis masing-masing 32,4 dan 20. 

 

B. Fokus Variabel Penelitian 

Fokus penelitian merupakan apa yang menjadi titik perhatian dalam 

suatu penelitian. Fokus penelitian juga biasa disebut dengan obyek penelitian 

atau variabel penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas ini, yang menjadi 

fokusnya adalah kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa dan proses 

pembelajaran Kimia dengan pendekatan SETS. 

33 
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C. Rancangan Penelitian 

Penelitian Tindakan ini dilaksanakan dengan menggunakan model 

rancangan dari Kemmis & Mc Taggart, yang dibuat melalui beberapa siklus 

dimana masing-masing siklus terdiri dari komponen-komponen:  

Perencanaaan (planning), Tindakan (acting), Pengamatan (observing), 

Refleksi (reflecting).  Gambaran bentuk desainnya adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Gambar 1. 

             Penelitian Tindakan Menurut Kemmis & Mc Taggart (1998) 

 

Rincian untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) 

Membuat rancangan pembelajaran untuk tiap siklus yang meliputi 

a. Rencana pembelajaran materi Hidrokarbon dan Minyak Bumi 

berpendekatan SETS 

b. Bahan ajar berpendekatan SETS 

c. Menyiapkan alat evaluasi 

d. Menyiapkan artikel atau brosur atau data lain yang berkaitan dengan 

materi Hidrokarbon dan Minyak Bumi. 
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2. Tindakan (Acting) 

Melaksanakan skenario pembelajaran berwawasan SETS yang telah 

direncanakan dalam tiap siklus untuk masing-masing kelas, yang meliputi: 

a. Pendahuluan  

Menyiapkan apersepsi berupa salah satu komponen SETS yang ada 

hubungannya dengan materi pelajaran. 

b. Kegiatan inti 

Menyiapkan materi pembelajaran (sesuai dengan kurikulum) disertai 

dengan mengaitkan materi tersebut dengan SETS dalam setiap 

kesempatan. 

c. Penutup 

Menyimpulkan materi yang telah diberikan disertai tugas kelompok 

kepada siswa untuk membuat salah satu diantara: kliping, poster, 

artikel berwawasan SETS yang berhubungan dengan materi yang telah 

disampaikan guru. 

3. Pengamatan (Observing) 

a. Melaksanakan proses observasi terhadap pelaksanaan tindakan 

menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan 

b. Mengisi catatan kejadian selama pembelajaran berlangsung 

c. Memeriksa hasil tes tiap siklus 

4. Refleksi (Reflecting) 

a. Mengumpulkan data yang didapat dari tahap observasi 

b. Menilai, menganalisa data, mengambil kesimpulan untuk menemukan 

hambatan-hambatan atau kemajuan yang terjadi setelah tindakan  

berlangsung. 

c. Mencari solusi alternatif untuk perbaikan siklus berikutnya. 
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D. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam Prosedur Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) ini adalah: 

1. Persiapan  

Sebelum melakukan tindakan di kelas, langkah-langkah yang dilakukan 

adalah: 

a. Mempersiapkan Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran meliputi silabus, rencana pembelajaran dan 

bahan ajar.  Perangkat pembelajaran seperti terdapat pada lampiran 5.  

1).  Silabus 

 Silabus berisi kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, 

penilaian, alokasi waktu dan sumber atau alat dalam pembelajaran 

materi  Hidrokarbon dan Minyak Bumi. 

2).  Rencana Pembelajaran 

 Rencana pembelajaran digunakan sebagai acuan dalam kegiatan 

belajar mengajar di kelas untuk satu pertemuan. 

3).  Bahan Ajar 

 Bahan ajar digunakan dalam proses pembelajaran dan dibagikan 

kepada siswa untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 

Bahan ajar ini disusun berlandaskan pada perangkat pembelajaran 

materi Hidrokarbon dan Minyak Bumi dengan pendekatan SETS.  

Bahan ajar dibuat menjadi 3 pokok kajian yaitu: pokok kajian 

alkana, pokok kajian alkena dan alkuna, pokok kajian Minyak 

Bumi dan Petrokimia.  Satu pokok kajian diberikan uintuk satu 

siklus.  Contoh bahan ajar ada pada lampiran 5.  

Semua perangkat pembelajaran sebelum digunakan dikonsultasikan 

dengan ahli pendidikan dalam hal ini dosen pembimbing skripsi. 
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b. Mempersiapkan Instrumen 

Instrumen adalah alat pada waktu peneliti menggunakan suatu metode 

(Arikunto, 1998: 137). Dalam hal ini, instrumen yang dipergunakan 

adalah: 

1).  Lembar observasi 

 Lembar observasi disusun dengan mengacu pada karakteristik 

pendekatan SETS. Disusun terpisah untuk mengamati 

pembelajaran oleh guru (fokus guru) dan mengamati pembelajaran 

oleh siswa (fokus siswa). Karakteristik pendekatan SETS dalam 

lembar observasi fokus guru ini dipecah menjadi 20 indikator yang 

bisa diamati pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Sedangkan untuk pembelajaran SETS fokus siswa ada 8 indikator 

yang diamati.  Contoh  lembar observasi ada pada lampiran 9.  

2). Perangkat Tes 

 Perangkat tes yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a) Tes Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif 

Bentuk tes yang digunakan adalah tes interpretive. Bentuk tes 

interpretive digunakan karena kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif merupakan berpikir tingkat tinggi yang merupakan 

proses kompleks. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Gronlund. 

“The most promissing from for measuring a variety of 

complex learning outcomes, in most school subject is the 

interpretive exercise” (Gronlund: 202) 

yang artinya kira-kira: 
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Bentuk paling menjanjikan untuk mengukur bermacam-

macam hasil belajar komplek dalam sebagaian besar mata 

pelajaran sekolah adalah latihan interpretive/menafsirkan/ 

interpretasi. 

Latihan interpretasi terdiri dari serangkaian soal-soal 

berdasarkan pada seperangkat data biasa. Data bisa jadi dalam 

bentuk bahan-bahan tertulis, tabel, chart, grafik, peta atau 

gambar.   

Penyusunan soal mengacu pada unsur-unsur, karakteristik atau 

contoh-contoh dari kemampuan berpikir kritis dan kreatif. 

Data atau bahan-bahan tertulis yang digunakan dalam soal ini 

berupa artikel, informasi yang terkait dengan materi 

Hidrokarbon dan Minyak Bumi sesuai pokok kajian untuk 

masing-masing siklus.  Bentuk soal yang digunakan untuk tes 

berpikir kritis dan kreatif adalah essay.   

Jumlah soal kemampuan berpikir kritis adalah 16 butir untuk 

masing-masing siklus, dengan skor maksimum untuk  tiap 

butir soal bervariasi ada yang 3 dan ada yang 5.  Jumlah skor 

total untuk masing-masing soal tes tiap siklus adalah 62. 

Perlengkapan soal kemampuan berpikir kritis ada pada 

lampiran 8.  

Soal tes kemampuan berpikir kreatif  berjumlah 8 butir untuk 

masing-masing siklus, dengan skor maksimum untuk tiap butir 

soal bervariasi ada yang 5, 7, 8, 10 atau 12 tergantung pada 
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indikator-indikator berpikir kreatif yang ditampilkan dalam 

satu butir soal. Jumlah skor total adalah 62 untuk masing-

masing tes tiap siklus.  Kriteria penilaian didasarkan pada 

seberapa banyak variasi jawaban (keluwesan), seberapa 

banyak jumlah jawaban (kelancaran), seberapa rinci jawaban 

(penguraian) yang diberikan, serta seberapa jauh jawaban yang 

diberikan berbeda dengan yang lainnya (keaslian).  

Perlengkapan soal kemampuan berpikir kreatif seperti terdapat 

pada lampiran 7.   

b) Tes Hasil Belajar 

Tes ini digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa 

berupa pengetahuan, pemahaman dan aplikasi setelah 

mengikuti pembelajaran materi Hidrokarbon dan Minyak 

Bumi berpendekatan SETS. Bentuk soal yang digunakan 

adalah pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban, dengan jumlah 

soal 20 untuk masing-masing siklus. Sebelum digunakan untuk 

mengukur, perangkat tes tersebut terlebih dahulu dianalisis 

untuk ditentukan validitasnya. Instrumen hasil belajar seperti 

tercantum pada lampiran 6. 

Langkah-langkah penyusunan instrumen tes penelitian: 

a) Menetapkan tujuan tes 

b) Menentukan indikator, dimana untuk tes berpikir kritis-kreatif 

diungkapkan dengan mengacu pada unsur-unsurnya, karakteristik, 

contoh-contoh kemampuan berpikir kritis-kreatif, sedangkan untuk 

tes hasil belajar ditentukan berdasar standar kompetensi yang telah 

ditentukan dalam kurikulum. 
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c) Menganalisis kurikulum, buku pelajaran dan sumber-sumber 

pendukung. 

d) Menyusun kisi-kisi 

e) Menulis soal 

f) Mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing 

g) Menguji coba soal 

h) Menganalisis soal  

i) Merevisi soal 

j) Merakit soal menjadi tes 

c. Menguji coba Instrumen 

Uji instrumen penelitian bertujuan untuk mengetahui kualitas 

perangkat intrumen yang digunakan yang meliputi validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. 

1). Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu intrumen (Arikunto, 1999: 58). 

Intrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas 

intrumen menunjukkan sejauh mana data yang dikumpulkan tidak 

menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud, validitas ini 

dinamakan validitas isi. 

Insrumen yang diungkap validitasnya adalah perangkat 

pembelajaran, bahan ajar, perangkat tes, lembar observasi. 

Validitas perangkat pembelajaran, bahan ajar, lembar 

observasi dilakukan secara expert validity, yang dilakukan oleh 

dosen pembimbing skripsi dengan memberikan penilaian terhadap 
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instrumen tersebut. Sedangkan validasi perangkat tes adalah 

menggunakan teknik statistik, disamping penilaian oleh dosen 

pembimbing. 

Validitas item diketahui dengan menganalisis soal setelah di 

uji coba. Sebuah item soal dikatakan valid apabila mempunyai 

dukungan besar terhadap skor total. Skor pada item mempengaruhi 

skor total menjadi tinggi atau rendah. 

Untuk menentukan validitas item soal bentuk pilihan ganda 

maupun essay digunakan rumus korelasi produk moment sebagai  

berikut : 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑=

2222  -    - 

y x - 
  

yyNxxN

xyN
rxy  

Keterangan:  

N  =  Jumlah peserta tes 

rxy  =  Koefisien korelasi antara x dengan variabel y 

X  =  Skor butir soal 

Y  =  Skor total 

Zxy  =  Jumlah perkalian x dan y 

Kemudian hasil perhitungan yang diperoleh dikonsultasikan 

dengan harga di tabel. Jika r hitung > r tabel  maka soal tersebut valid 

(Arikunto, 1989 : 137). 

Berdasarkan hasil analisis, soal yang valid adalah: 

a). Hasil Belajar 

i. Evaluasi 1: soal nomor 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 

21, 24, 26, 27, 28, 31, 32 
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ii. Evaluasi 2: soal nomor 2, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15,18, 21, 23, 

24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35. 

iii. Evaluasi 3: soal nomor 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 

20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 

b). Kemampuan berpikir kreatif 

i. Evaluasi 1: soal nomor 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17 

ii. Evaluasi 2: soal nomor 1, 4, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 15 

iii. Evaluasi 3: soal nomor 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12,  

c). Kemampuan berpikir kritis 

i. Evaluasi 1: soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16 

ii. Evaluasi 2: soal nomor 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16 

iii. Evaluasi 3: soal nomor 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

2).  Reliabilitas   

Sebuah tes dikatakan reliabel (dapat dipercaya) apabila 

hasil-hasil tersebut menunjukkan ketetapan. Reabilitas adalah 

ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada subyek yang sama 

(Arikunto, 1999: 109). 

Untuk mencari reliabilitas soal essay digunakan rumus alpha yaitu: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡= ∑

2

2
i

11  - 1  
1 - 

  
tn

nr
σ

σ
 

Dimana: 

r11    =  Reliabilitas yang dicari/koefisien korelasi 

Zσ1
2      =  Jumlah varians skor tiap-tiap item 

σ1
2       =  Varians total 

n          =  Banyak item (Arikunto, 1999: 109). 
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Selanjutnya hasil perhitungan reliabilitas dikonsultasikan dengan 

tabel r product moment, bila harga r11 ini lebih kecil dari harga r1 

yang diharapkan, maka instrumen tidak reliabel (Arikunto, 1996: 

177). 

Penentuan raliabilitas soal bentuk obyektif dengan pilihan 

lebih dari 2 alternatif digunakan rumus KR-21 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Σ
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 2

2

11
pq -   

1 - 
  

S
S

k
kr  

Keterangan: 

r11  =  Reliabilitas instrumen 

k   =  Banyak item soal 

Σ pq  =  Jumlah dari pq 

S2  =  Varians total (Arikunto, 1999: 183). 

Harga r11 yang dihasilkan dikonsultasikan dengan harga rproduct 

moment. Harga r11 yang diperoleh diterima jika memenuhi kriteria : 

r11 > rproduct moment. 

Berdasarkan hasil analisis, reliabilitas masing-masing soal adalah 

sebagai berikut: 

a). Hasil Belajar 

i. Soal Evaluasi 1, harga r11 = 0,740 dan rtabel = 0,339 karena 

angka signifikan, r11 > rtabel maka soal reliabel 

ii. Soal Evaluasi 2, harga r11 = 0,782 dan rtabel = 0,339 karena 

angka signifikan, r11 > rtabel maka soal reliabel 

iii. Soal Evaluasi 3, harga r11 = 0,743 dan rtabel = 0,339 karena 

angka signifikan,  r11 > r tabel maka soal reliabel 
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b). Kemampuan Berpikir Kreatif 

i. Soal Evaluasi 1, harga r11 = 0,628 dan rtabel = 0,325 karena 

angka signifikan, r11 > rtabel maka soal reliabel 

ii. Soal Evaluasi 2, harga r11 = 0,641 dan rtabel = 0,325 karena 

angka signifikan, r11 > rtabel  maka soal reliabel 

iii. Soal Evaluasi 3, harga r11 = 0,632 dan rtabel = 0,325 karena 

angka signifikan, r11 > rtabel maka soal reliabel 

c). Kemampuan Berpikir Kritis 

i. Soal Evaluasi 1, harga r11 = 0,637 dan rtabel = 0,325 karena 

angka signifikan, r11 > rtabel maka soal reliabel 

ii. Soal Evaluasi 2, harga r11 = 0,820 dan rtabel = 0,325 karena 

angka signifikan, r11 > rtabel maka soal reliabel 

iii. Soal Evaluasi 3, harga r11 = 0,796 dan rtabel = 0,325 karena 

angka signifikan, r11 > rtabel soal reliabel 

3). Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan 

tidak terlalu sukar. Tingkat kesukaran soal yang ditunjukkan oleh 

indeks kesukaran soal yaitu bilangan yang menunjukkan sukar 

tidaknya suatu soal, yang diberi simbol IK. 

Perhitungan indeks kesukaran soal bentuk obyektif menggunakan 

rumus: 

BA

BA

JSJS
JBJBIK

  
    
+
+

=  

Keterangan: 

IK     =  Indeks kesukaran soal 

JBA  =  Jumlah yang benar pada soal kelompok atas  

JBB  =  Jumlah benar pada kelompok bawah 

JSA  =  Banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB  =  Banyaknya siswa pada kelompok bawah 
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Kriteria indeks kesukaran: 

      Interval IK                                Kriteria 

IK = 0,00  terlalu sukar 

0,00 < IK ≤ 0,30  sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70  sedang 

0,70 < IK ≤ 1,00  mudah 

IK = 1,00  terlalu mudah 

Untuk mencari indeks kesukaran soal essay adalah dengan 

menghitung persen testee yang gagal menjawab benar atau 

dibawah batas lulus (passing grade) untuk tiap-tiap item. Untuk 

menginterpretasikan nilai tingkat kesukaran itemnya dapat 

digunakan tolak ukur sebagai berikut: 

a). Jika jumlah testee yang gagal mencapai 27% termasuk mudah. 

b). Jika jumlah testee yang gagal antara 28% sampai dengan 72% 

termasuk sedang 

c) Jika jumlah testee yang gagal 72% ke atas termasuk soal sukar 

(Zaenal Arifin, 1991: 135). 

4). Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah.  

Teknik yang digunakan untuk menghitung daya pembeda 

bagi tes bentuk essay adalah dengan menghitung perbedaan dua 

buah rata-rata (mean) yaitu antara rata-rata dari kelompok atas 
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dengan rata-rata dari kelompok bawah untuk tiap-tiap item dengan 

rumus:  

 ( )

( )1 - 
  
 -   
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2
2

2
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nn
xx

MLMHt

i

∑ ∑+
=  

Dimana: 

MH  =  Rata-rata dari kelompok atas 

ML  = Rata-rata dari kelompok bawah 

Nj    =  27% x N (HG dan LG sama besar) 

N     =  Jumlah testee (Zaenal Arifin, 1991: 141 ) 

Dengan kriteria: Daya pembeda item dengan bentuk essay 

signifikan jika harga thitung> harga ttabel 

Untuk menentukan daya pembeda soal bentuk obyektif 

digunakan rumus: 

A

BA

JS
JBJBDP  -   =  

Keterangan: 

DP  =  Daya pembeda 

JBA  =  Jumlah yang benar pada butir soal kelompok atas 

JBB  =  Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok                             

bawah 

JSA =  Banyaknya siswa pada kelompok atas 
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Klasifikasi daya pembeda soal adalah: 

Interval     Kriteria 

DP = 0,00     Sangat jelek 

0,00 < DP ≤ 0,20    Jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40    Cukup 

0,40 < DP ≤ 0,70    Baik 

0,70<DP≤1,00    Sangat baik  

Setelah ditentukan aspek validitas, reliabilitas, indeks kesukaran 

soal dan daya pembeda soal, maka ditentukan butir-butir soal yang 

memenuhi aspek.  Soal-soal yang tidak memenuhi aspek dibuang atau 

diperbaiki.  Untuk soal hasil belajar diambil 20 soal dari sejumlah soal 

ujicoba (30-32 soal). Untuk soal tes berpikir kreatif diaambil 8 soal 

dari 12-17 soal uji coba dan untuk soal tes kemampuan berpikir kritis 

dipakai semuanya (terdiri dari 16 soal uji coba) untuk pengukuran.  

Hasil analisis selengkapnya untuk masing-masing soal ada pada 

lampiran 6 untuk soal tes hasil belajar, lampiran 7 untuk tes 

kemampuan berpikir kreatif dan lampiran 8 untuk tes kemampuan 

berpikir kritis.  

2. Pelaksanaan 

Penelitian tindakan Kelas yang dilaksanakan berupa proses 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SETS seperti yang telah 

direncanakan tiap siklusnya untuk 2 kelas yaitu kelas X-1 dan X-3. Masing-

masing kelas mendapat perlakukan yang sama yaitu proses pembelajaran 

berpendekatan SETS. Skema Penelitian Tindakan yang dilakukan adalah:  
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E. Data dan Cara pengambilan Data 

Beberapa data yang diperlukan dalam penelitian ini beserta cara 

pengambilannya adalah: 

1. Sumber Data  

Sumber data adalah: siswa, guru mitra, dan pelaksanaan tindakan. 

2. Jenis Data 

Jenis data adalah hasil belajar berupa kemampuan berpikir kritis kreatif, 

hasil observasi, pelaksanaan tindakan, rencana tindakan, jurnal kejadian 

selama observasi kegiatan penelitian tindakan kelas. 

3. Metode Pengambilan Data 

Data dikumpulkan melalui metode tes, metode observasi dan metode 

dokumentasi. 

a. Metode tes 

Tes merupakan pernyataan latihan atau alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelengensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang akan diteliti. 

(Arikunto, 1998:139). Metode ini digunakan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan berpikir kiritis dan kreatif siswa setelah 

mengikuti pembelajaran kimia berwawasan SETS. 

b. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang meliputi 

pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan 

seluruh indra. Metode ini digunakan untuk mengambil data tentang 

aktivitas proses pembelajaran berwawasan, berpendekatan SETS yang 
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dilakukan guru aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran 

tersebut. Observasi dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan 

pedoman sebagai instrumen pengamatan. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumen atau data-data 

pendukung penelitian yang meliputi nama-nama siswa calon subyek 

penelitian beserta nilai UAS semester gasal mata pelajaran kimia yang 

diambil dari arsip SMA Muhammadiyah 1 Semarang 

Data diperoleh sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan sesudah 

penelitian berlangsung/diimplementasikan melalui observasi dan tes. 

 

F. Analisis Data Penelitian 

1. Uji t 

Untuk menganalisis hasil penelitian berupa kemampuan berpikir kritis 

kreatif sebelum dan sesudah tindakan apakah mengalami kenaikan yang 

signifikan atau tidak, digunakan statistik berikut untuk menghitung 

efektifitas treatment:  

( )1 - 

  
2

NN
dx

Mdt
Σ

=  

Dimana: 

Md  = mean dari perbedaan pre-test dan post (postest – pretest) 

xd   = deviasi masing-masinf subyek (d –Md) 
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N    = subyek pada sampel 

db   = ditentukan dengan N-1 (Arikunto, 1996:298) 

Kriteria: 

Perbedaan antara hasil pre test-post tes tidak signifikan bila t hitung lebih 

kecil dari t tabel dengan taraf  nyata  α= 0,05 

2. Analisis Deskriptif 

Data hasil tes hasil belajar siswa yang diperoleh tiap-tiap siklus tindakan 

dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghitung persentase 

ketuntasan belajarnya. 

Dengan rumus  

100%    1 ×
Σ
Σ

=
n
nP  

Keterangan: 

P  = Nilai ketuntasan belajar klasikal 

∑ni  = Jumlah siswa tuntas belajar secara individual (persentase ≥ 65%) 

∑n  =  Jumlah total siswa 

3. Data Observasi 

Data hasil observasi dianalisiss secara deskreiptif kualitatif dengan 

persentase. Dengan rumus: 

N  =    Σ Skor yang diperoleh  x  100% 

                   Σ Skor Total 
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G. Indikator Keberhasilan Penelitian 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah : 

1. Terciptanya kondisi optimum pendekatan SETS dalam pembelajaran 

Kimia ditinjau dari: 

a. Proses pembelajaran memenuhi karakter pendekatan SETS 

b. Hasil belajar siswa mencapai ketuntasan minimal 85% secara klasikal 

2. Meningkatnya kemampuan berpikir kritis-kreatif siswa secara signifikan 

dibandingkan sebelum perlakuan. 

3. Terpenuhinya tugas-tugas kelompok siswa bernuansa SETS dan 

komentarnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini disampaikan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian beserta 

pembahasannya. Data dan analisis dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

A.  Deskripsi data awal 

Dari hasil diskusi dan pengamatan yang dilakukan dengan guru mitra 

didapatkan bahwa proses pembelajaran di kelas masih menekankan pada 

konsep seperti yang ditentukan dalam program pengajaran sehingga 

pengembangan konsep materi kepada kaitan konsep dengan aplikasinya dalam 

kehidupan sehari-hari yang tengah terjadi disekitar siswa jarang diberikan.  

Dari hasil tes awal didapatkan gambaran data kemampuan berpikir kritis 

kreatif siswa dengan persentasi kategori sebagai berikut: 

Tabel 1: Distribusi Kategori Kemampuan berpikir kritis 

Kategori Kelompok A Kelompok B 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

0 

1 

31 

3 

0 

3 

23 

8 
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Tabel 2: Distribusi kategori kemampuan berpikir kreatif 

Kategori Kelompok A Kelompok B 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

0 

19 

15 

1 

1 

16 

17 

0 

 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

paling banyak pada kategori cukup, baik untuk kelompok A (dengan porsi 

31/35) maupun kelompok B (dengan porsi 23/34). 

Hasil pre tes menunjukkan rata-rata skor kemampuan berpikir kritis untuk 

kelompok A (kelas X-1) dan kelompok B (kelas X-3) masing-masing adalah 

23,4 dan 20.  Perbedaan skor ini bila diperhitungkan dengan skor maksimum 

untuk tes adalah 3/62 atau sebesar 5,48% dari skor maksimum.  

Perbedaan ini terjadi dikarenakan faktor waktu yang disediakan pada kelas 

X-3 lebih sedikit dibanding kelas X-1, karena waktu pelaksanaan pre tes 

diambil saat jam pelajaran namun ternyata pemotongan pada jam kedua dari 2 

jam pelajaran tidak bisa tepat untuk menyediakan waktu sampai 45 menit 

untuk pre tes.  Jadi dengan waktu yang lebih sedikit ini, siswa menjadi 

terburu-buru atau belum tuntas dalam menyelesaikan jawabannya, sehingga 

mempengaruhi skor jawaban. 
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Dari nilai rata-rata skor untuk masing-masing kelas ini menempatkan 

keduanya pada kategori yang sama yaitu cukup, jadi secara umum dapat 

dikatakan kedua kelas mempunyai rata-rata kemampuan berpikir kritis pada 

kategori cukup. 

Rata-rata skor untuk kemampuan berpikir kreatif siswa kelas X-1 dan X-3 

masing-masing adalah 31,1 dan 32,4.  Rata-rata kedua kelas berada dalam 

kategori baik.  Rincian lebih jelas ada di lampiran 3.     

 

B. Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini dilakukan pembelajaran tentang konsep hidrokarbon 1 

dan minyak bumi dengan pembagian: subkonsep alkana pada siklus-1, 

subkonsep alkena dan alkuna pada siklus-2 dan subkonsep minyak bumi dan 

petrokimia pada siklus-3. 

Siklus-1 

Pembelajaran pada konsep alkana membahas tentang pengertian, rumus 

umum, tata nama, sifat-sifat fisika dan kimia alkana. Pelaksanaan 

pembelajaran alkana berlangsung selama 6x45 menit dilaksanakan selama 4 

kali pertemuan. 

Proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan SETS. Metode yang 

digunakan bervariasi antara metode ceramah bermakna, diskusi informasi dan 

tanya jawab. Selama proses pembelajaran dengan pendekatan SETS ini 

berlangsung, dilakukan observasi untuk mengamati pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan siswa. Observasi dilakukan oleh guru mitra untuk 
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mengamati pembelajaran yang dilakukan guru peneliti, sedangkan 

pembelajaran siswa diamati oleh rekan peneliti. 

Setelah proses pembelajaran pada siklus-1 ini selesai diadakan evaluasi 

untuk mengetahui perkembangan yang dihasilkan. Evaluasi dilakukan melalui 

tes kemampuan berpikir kritis, tes kemampuan berpikir kreatif, tes hasil 

belajar dan tugas. 

Siklus-2 

Pembelajaran pada konsep alkena dan alkuna (hidrokarbon tak jenuh) 

meliputi materi tentang pengertian, rumus umum, tata nama, sifat-sifat alkena 

dan alkuna. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung 6x45 menit, selama 4 kali 

pertemuan. 

Proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan SETS. Metode yang 

digunakan adalah ceramah bermakna, diskusi informasi, dan tanya jawab. 

Observasi dilakukan oleh guru dan rekan peneliti. 

Setelah proses pembelajaran alkena dan alkuna ini selesai dilakukan tes 

hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis-kreatif, dan tugas kelompok. 

Siklus-3 

Materi pembelajaran pada siklus-3 ini mencakup materi minyak bumi dan 

petrokimia. Kajian yang dibahas tentang minyak bumi dan petrokimia 

meliputi proses pembentukan minyak bumi, komposisi minyak bumi, 

pengolahan minyak bumi, bensin, industri petrokimia, dampak pembakaran 

bahan bakar minyak. Pelaksanaannya berlangsung 3 jam pelajaran selama 2 

kali pertemuan. 
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Proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan SETS. Metode yang 

digunakan diskusi informasi, ceramah bermakna dan tanya jawab. Selama 

proses pembelajaran dilakukan observasi terhadap guru dan siswa yang 

dilakukan oleh guru atau rekan peneliti. 

Setelah proses pembelajaran pada siklus-3 selesai, seperti pada siklus-

siklus sebelumnya, dilakukan analisis terhadap hasil observasi proses 

pembelajaran, hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis-kreatif siswa 

melalui tes dan tugas kelompok.  

Dari hasil evaluasi berupa tes dan observasi diperoleh data: 

1. Kemampuan  berpikir kritis 

a. Distribusi kategori kemampuan berpikir kritis 

 Tabel 4: Persentase kategori kemampuan berpikir kritis 

Siklus I Siklus II Siklus III Kategori 

A B A B A B 

Sangat baik 0 0 0 0 0 2 

Baik 8 8 18 18 31 29 

Cukup 26 26 17 16 4 3 

Kurang 1 0 0 0 0 0 

 

b. Rata-rata skor kemampuan berpikir kritis 

Tabel 5: Rata-rata skor kemampuan berpikir kritis 

Pra siklus Siklus I Siklus 2 Siklus 3  

A B A B A B A B 

Rata –rata 23,43 20,0 28,2 27,0 31,5 32,4 36,2 37,7 

Kriteria Cukup Cukup Cukup Cukup Baik Baik Baik Baik
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 2.  Kemampuan Berpikir Kreatif 

a.   Distribusi kategori kemampuan berpikir kreatif 

        Tabel 6: Persentase kategori kemampuan berpikir kreatif 

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3  

A B A B A B 

Sangat baik 4 6 5 8 12 14 

Baik 24 19 29 23 22 20 

Cukup 7 9 0 3 1 0 

Kurang 0 0 1 0 0 0 

 

b.  Rata-rata skor kemampuan berpikir kreatif 

Tabel 7: Rata-rata skor berpikir kreatif 

Pra siklus Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3  

A B A B A B A B 

Rata –rata 31,1 32,4 38,2 38,5 40,9 41,5 43,3 44,7 

Kriteria Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

 

3.  Hasil Belajar 

Tabel 8: Rata-rata hasil belajar dan ketuntasan klasikal 

Siklus I Siklus 2 Siklus 3  

A B A B A B 

Rata –rata 6,90 6,79 6,69 6,71 7,18 7,07 

Ketuntasan 74,29% 76,47% 77,14% 76,47% 88,57% 91,1%
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4.  Pelaksanaan Pembelajaran SETS Fokus Guru 

Hasil observasi pelaksanaan pembelajaran berpendekatan SETS yang 

dilaksanakan guru adalah: 

Tabel 9: Persentase pelaksanaan pendekatan SETS fokus guru 

Siklus I Siklus 2 Siklus 3  

A B A B A B 

Persentase 88,75 88,33 96 96,25 100 100 

               

               Rincian data lebih lengkap ada pada lampiran 2. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Siklus-1  

Proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana 

pembelajaran yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.  Pada bagian 

pendahuluan dalam setiap kegiatan belajar mengajar guru mula-mula 

mengawali pembelajaran (apersepsi) dengan mengangkat isu yang 

berkembang di masyarakat yaitu peristiwa kebakaran karena kompor LPG 

dan minyak tanah yang menimbulkan kerugian pada warga masyarakat 

(sosial), lingkungan sekitar lokasi kebakaran.  Kemudian guru mengajak 

siswa untuk mencari hasil teknologi yang terkait langsung dengan isu 

tersebut yaitu kompor minyak dan kompor gas LPG (unsur teknologi).  

Berangkat dari unsur-unsur ini guru menanyakan pada siswa apa isi zat 

dalam kompor tersebut.  Siswa terlihat antusias mengikuti uraian ini guru 

memanfaatkan keadaan ini untuk memotivasi siswa guna mengetahui 

alkana lebih jauh, menyangkut apa dan bagaimana alkana itu.  Dari sini 
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mulailah guru memberi motivasi pada siswa untuk mengetahui lebih jauh 

tentang zat tersebut (dalam hal ini alkana, karena keduanya merupakan 

contoh dari senyawa alkana). 

Hasil pengamatan menunjukkan suasana pembelajaran tidak semata-

mata terfokus pada sains saja, tapi lebih terintegratif dengan faktor 

lingkungan sosial dan teknologi.  Saat siswa mulai jenuh, guru mengaitkan 

lagi materi (sains) dengan unsur-unsur SETS lain yang ada di sekitar siswa, 

hal ini kembali meningkatkan antusiasme siswa lagi.  Pada akhir pertemuan 

guru merangkum materi yang telah disajikan dan dikaitkan lagi dengan 

SETS. 

Pada awal-awal pembelajaran siswa masih agak kesulitan untuk 

mengaitkan komponen-komponen SETS, namun setelah beberapa kali 

pertemuan dan pendekatan diluar jam pelajaran, siswa mulai paham dan 

mampu mengikuti pembelajaran dengan pendekatan SETS yang dilakukan 

guru. 

Hasil observasi mengenai kegiatan pembelajaran, siswa terlihat 

selalu antusias saat guru mengaitkan materi dengan komponen SETS yang 

lain.  Beberapa siswa juga mampu memberi pertanyaan tentang salah satu 

komponen SETS atau keterkaitan antar komponen SETS yang pernah di 

dengar, dilihat/terjadi disekitar siswa.Misalnya ada yang menanyakan: 

1. Rumah tetangga saya kebakaran diduga karena kompor gas, tetapi 

tabungnya tidak meledak mengapa bisa menimbulkan kebakaran  
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2. Mengapa tabung gas yang bocor bisa menimbulkan kebakaran padahal 

tidak ada api yang dinyalakan. 

  Hasil observasi proses pembelajaran dikelas menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pendekatan SETS yang dilakukan guru untuk kelas X-1rata-

rata adalah 89% dan untuk kelas X-3 adalah 88%.  Hasil ini menunjukkan 

bahwa guru baru melaksanakan kira-kira 17-18 indikator pendekatan SETS 

dari 20 indikator yang harus dipenuhi.  Hasil pengamatan rata-rata 

menunjukkan karakter yang belum/tidak terlaksana antara lain: memberi 

informasi TPK, mampu melibatkan siswa, mengingatkan tentang prasyarat, 

memanfaatkan media dengan baik untuk satu atau lebih pertemuan dari 

beberapa pertemuan yang diadakan. 

  Hasil pengamatan terhadap pembelajaran SETS oleh siswa 

menunjukkan tingkat antusias yang besar untuk masing-masing kelas, 

namun aktifitas yang masih rendah adalah dalam hal bertanya, mencatat dan 

menjawab hal-hal yang terkait dengan materi pembelajaran.  Data 

selengkapnya ada pada lampiran 2. 

  Tugas siswa belum terpenuhi secara keseluruhan, karena beberapa 

kelompok masih merasa kesulitan menemukan artikel yang memuat 

keempat komponen SETS.  Beberapa kelompok masih ada yang 

mengumpulkan artikel hanya memuat 2 atau 3 komponen SETS. 

       Dari hasil evaluasi terhadap siswa di dapatkan: 

1.  Kemampuan berpikir kritis 

 Rata-rata skor kemampuan berpikir kritis siswa kelas X-1 adalah 28,2 dan 

kelas X-3 adalah 27,0.  skor tersebut menunjukkan kenaikan yang 
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signifikan (dengan uji t) dibanding pada skor pra siklus untuk masing-

masing kelas yaitu 23,43 dan 20,0.  Namun skor pada siklus pertama ini 

masih masuk dalam kriteria cukup. 

 Jumlah siswa dalam kategori baik mengalami peningkatan menjadi 8 

orang untuk masing-masing kelas padahal sebelum perlakuan hanya ada 1 

oramg untuk kelas X-1 dan 3 orang untuk kelas X-3. 

2.   Kemampuan berpikir kreatif 

  Rata-rata skor kemampuan berpikir kreatif siswa kelas X-1 naik secara 

signifikan dari 31,1 pada pra siklus menjadi 38,2.  Sedangkan untuk kelas 

X-3 naik secara signifikan dari 32,4 pada pra siklus menjadi 38,5. 

3. Hasil belajar siswa     

Rata-rata hasil belajar siswa untuk kelas X-1 adalah 6,90 dan kelas X-3 

adalah 6,79.  Dengan kriteria ketuntasan belajar individual minimal 65 

maka ketuntasan belajar untuk masing-masing kelas adalah 77% dan 

76.5%. 

Analisis dari refleksi siklus 1 didapatkan bahwa kondisi optimum 

pembelajaran SETS belum terpenuhi karena ketuntasan klasikal yaitu 

minimal 85% belum tercapai, tugas siswa secara kelompok belum 

terpenuhi dan indikator pelaksanaan pendekatan SETS belum terpenuhi.  

Selain itu skor  kemampuan berpikir kritis, meskipun menunjukkan 

kenaikan yang signifikan dibandingkan sebelum pembelajaran namun rata-

ratanya (28 dan 27) masih menunjukkan belum ada separuh (=31) dari 
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skor maksimum yaitu 62.  Jadi dirasa masih perlu untuk meningkatkannya 

lagi.  Sedangkan untuk berpikir kreatif, pada siklus 1 ini sudah mencapai 

separuh dari skor maksimum. 

Berdasarkan hasil analisis dan refleksi siklus 1, langkah selanjutnya yang 

dapat direncanakan pada pelaksanaan siklus 2, adalah mengusahakan 

pemenuhan akan akan karakter pendekatan SETS yang dilakukan guru 

terutama dalam hal: 

1. Penyampaian TIK pada setiap pembelajaran konsep/subkonsep baru, 

sehingga siswa mengetahui dengan jelas tujuan yang diharapkan pada 

dirinya dari pembelajaran yang dilakukannya.  Selain itu menurut Phil 

Louther (dalam Darsono 2000:34) memulai mengajar dengan 

memperkenalkan TIK mampu meningkatkan motivasi pada siswa.  

Selain itu guru juga berusaha memotivasi siswa untuk berani bertanya, 

menjawab, mengemukakan pendapat saat pembelajaran. 

2. Pemanfaatan media secara optimal, yaitu bahan ajar SETS dan buku 

pegangan yang dipakai siswa. 

3. Mengaktifkan kegiatan Tanya jawab terkait SETS terutama 

pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka, karena menurut Mulyati Arifin 

dan teori yang ada, apabila guru ingin mengajak siswa untuk berpikir 

kritis dan kreatif guru hendaknya mengembangkan bentuk pertanyaan 

terbuka (pertanyaan yang tidak hanya mempunyai 1 jawaban benar). 
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Siklus-2 

 Pelaksanaan pembelajaran seperti halnya siklus 1, dimulai dengan 

apersepsi yang menampilkan isu-isu mengenai pemanfaatan plastik 

(technology) oleh manusia (society) yang diambil dari sampah plastik yang 

ada disekitarnya (environment) dimana plastik merupakan bentuk teknologi 

yang memanfaatkan bahan dasar senyawa alkena (sains).  Sedangkan untuk 

pokok kajian alkuna, isu yang diangkat adalah tentang adanya kebakaran yang 

merugikan warga (society) dan lingkungan sekitar kebakaran (environment) 

karena ledakan saat proses pengelasan (technology) yang memanfaatkan 

senyawa alkuna yaitu etuna/asetilen (sains). 

 Hasil observasi menunjukkan pelaksanaan pembelajaran secara umum 

berlangsung sesuai rencana.  Penyampaian TIK dapat lebih memotivasi siswa 

untuk belajar, terlihat dari antusiasme yang meningkat dan kegiatan tanya 

jawab berlangsung dua arah, kuantitasnya lebih banyak di banding siklus 1.  

Pertanyaan yang muncul berupa materi ataupun keterkaitan antar unsur SETS. 

Evaluasi terhadap pelaksaan pendekatan SETS yang dilakukan guru untuk 

kelas X-1 rata-ratanya adalah 96% dan X-3 adalah 96,25%.  Hasil ini 

menunjukkan indikator pendekatan SETS yang dilaksanakan guru adalah 19 

dari 20 indikator yang ada, berarti usaha pemenuhan pendekatan SETS 

berhasil dilakukan guru meskipun belum sepenuhnya yaitu mencapai 100%. 

 Hasil pengamatan terhadap pembelajaran SETS oleh siswa menunjukkan 

peningkatan dibanding siklus-1, dimana aktifitas siswa dalam bertanya atau 

menjawab pertanyaan dari guru, dan mencatat hal-hal yang menarik baik 

berupa pertanyaan yang menekankan konsep alkena dan alkuna (sains) 

maupun keterkaitan konsep tersebut dengan unsur-unsur  SETS yang lain, 

terutama yang pernah/sering terjadi di sekitar siswa. 
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 Tugas kelompok belum bisa terpenuhi secara keseluruhan karena masih 

ada beberapa kelompok yang mengumpulkan artikel hanya memuat 2 atau 3 

komponen SETS.   

Dari hasil evaluasi terhadap siswa didapatkan: 

1. Kemampuan Berpikir Kritis 

Pada siklus-2 rata-rata kemampuan berpikir kritis  adalah 31,5 untuk kelas 

X-1 dan 32,4 untuk kelas X-3.  Hal ini menunjukkan peningkatan yang 

signifikan dibanding skor sebelum pembelajaran (pra siklus).  Bahkan bila 

dibandingkan dengan skor pada siklus-1 juga mengalami kenaikan sekitar 

4 poin atau 1 indikator kemampuan berpikir kritis.  Rata-rata skor ini 

menunjukkan kedua kelas berada pada kategori Baik. 

Distribusi siswa dalam kategori baik juga mengalami peningkatan yaitu 

dari 8 pada siklus-1 menjadi 18.      

2. Kemampuan Berpikir Kreatif 

Rata-rata skor kemampuan berpikir kreatif pada siklus 2 ini untuk kelas X-

1 adalah 40,9 dan untuk kelas X-3 adalah 41,5.  Skor ini menunjukkan 

kenaikan yang signifikan dibanding sebelum pembelajarn (yaitu 31,1 

untuk kelas X-1 dan 32,4 untuk kelas X-3).  Rata-rata skor kedua kelas ini 

menunjukkan keduanya berada pada kategori baik.  Jumlah siswa yang 

berada pada kategori baik dan sangat baik juga mengalami peningkatan. 

3. Hasil Belajar Siswa 

Rata-rata hasil belajar untuk kelas X-1 adalah 6,69.  Sedangkan kelas X-3 

adalah 6,71.  Ketuntasan belajar untuk masing-masing kelas adalah 

77,14% dan 76,47%. 
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Analisis dan refleksi proses dan hasil pembelajaran siklus 2 ini ternyata 

kondisi optimum pembelajaran SETS  belum terpenuhi karena indikator 

ketuntasan belajar dan tugas siswa belum terpenuhi.  Selain itu rata-rata tes 

hasil belajar siswa juga mengalami penurunan.  Belum tuntas dan 

penurunan hasil belajar ini mungkin disebabkan karena materi pada siklus- 

2 lebih berat dari pada siklus-1, selain itu materi siklus-1 (alkana) juga 

menjadi dasar untuk memahami materi pada siklus-2 ini yaitu alkena dan 

alkuna.  Terutama untuk tata nama dan isomer, jadi apabil materi pada 

siklus-1 ini belum dipahami maka pelajaran materi alkena dan alkuna akan 

merasa kesulitan.  Materi yang paling banyak dijumpai kesulitan adalah 

tentang reaksi dan keisomeran pada alkena dan alkuna. 

Masalah lain yang menjadi kendala adalah waktu pembelajaran yang 

banyak berkurang akibat dari libur atau kegiatan untuk kelas 3 seperti 

UANAS dan UAN.  Meski guru sudah mengantisipasinya dengan 

meningkatkan PR tentang materi atau konsep (sains) yang diberikan. 

Berdasarkan hasil analisis dan refleksi siklus-2, langkah selanjutnya adalah 

dengan tetap mempertahankn kondisi pembelajaran SETS seperti pada 

siklus-2 bahkan meningkatkannya, serta melakukan pendekatan terhadap 

siswa selama proses pembelajaran ataupun diluar pembelajaran, terutama 

siswa yang masih kurang dalam hasil belajarnya.  Sedangkan untuk siswa 

yang menunjukkan kemampuan yang baik, diajak berdiskusi tentang isu-

isu yang terjadi di masyarakat/kehidupan sehari-hari terkait dengan materi 

yang telah atau akan disampaikan. 
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Siklus-3 

  Pembelajaran pada siswa mengangkat isu tentang usaha eksploitasi 

minyak bumi dan pemanfaatan fraksi-fraksi minyak bumi terutama bensin 

seperti yang telah disebutkan contohnya pada siklus-2 atau sebelumnya. 

  Pelaksanaan pembelajaran seperti halnya siklus sebelumnya. Untuk 

pertemuan awal pada pokok kajian minyak bumi dimulai dengan apersepsi 

yang menampilkan isu mengenai usaha eksploitasi (technology) minyak 

bumi (science) di daerah Tangerang yang tersendat karena masyarakat 

(society) di sekitar lokasi menolak pipanisasi (technology) untuk 

mengangkut minyak. Hal ini mungkin disebabkan karena mereka takut 

akan mengurangi daya guna lahan mereka (environment). Selanjutnya guru 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan menyangkut apa itu minyak bumi, 

untuk memotivasi siswa menyimak materi tentang minyak bumi. 

  Pada pertemuan berikutnya, isu yang dibahas adalah tentang 

pemanfaatan fraksi minyak bumi, yaitu bensin. Isu-isu yang diangkat 

dalam proses pembelajaran adalah tentang pencemaran udara, jenis-jenis 

bensin, dan lainnya hal-hal terkait bensin yang guru angkat berdasar 

masukan/pertanyaan dari siswa, berdasar pengetahuan siswa. Kemudian 

guru mengajak siswa untuk mencoba sendiri mencari informasi tentang 

bensin terkait dengan isu yang dipilihnya, dengan memanfaatkan media 

yang ada yaitu buku dan bahan ajar. 

  Pengamatan menunjukkan proses pembelajaran berjalan sesuai 

rencana. Komunikasi saat proses pembelajaran tentang materi yang 
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disampaikan (minyak bumi) dan hal-hal terkait berlangsung antara siswa 

dengan siswa, siswa dengan guru. Siswa lebih aktif dan lebih kritis dalam 

mengemukakan pendapatnya dari masalah yang dikemukakannya seputar 

bensin atau minyak bumi. 

  Evaluasi terhadap pelaksanaan pendekatan SETS yang dilakukan 

guru untuk kelas X-1 rata-rata adalah 100% dan X-3 adalah 100%. Hasil 

ini menunjukkan 20 indikator karakter pendekatan SETS yang ditampilkan 

telah dipenuhi dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru. 

  Hasil pengamatan terhadap pembelajaran SETS oleh siswa 

menunjukkan porsi keaktifan yang meningkat untuk tiap aspek yang 

diamati dibanding siklus sebelumnya. Peningkatan yang menonjol 

terutama adalah aktifitas siswa mengemukakan pendapat, jawaban ataupun 

betanya tentang materi pembelajaran (science) atau 3 unsur SETS yang 

lain yang berkembang pernah didengar disekitar siswa. 

  Tugas siswa secara kelompok dapat terpenuhi secara keseluruhan. 

Siswa dapat menemukan artikel berisi unsur-unsur SETS disertai 

tanggapan atau pendapatnya tentang informasi yang didapat dari artikel 

tersebut. 

  Dari hasil evaluasi terhadap siswa di dapatkan: 

1. Kemampuan berpikir kritis 

Pada siklus 3 ini skor kemampuan berpikir kritis untuk kelas X-1 

adalah 36,2 dan untuk kelas X-3 adalah 37,7. Hasil ini menunjukkan 

peningkatan yang signifikan dibanding dengan sebelum siklus yaitu 
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23,43 dan 20,0.  Bahkan dibandingkan dengan siklus ke-2 rata-rata 

skor kelas X-1 = 31,5 dan kelas X-3 = 32,4 menunjukkan kenaikan 

kira-kira 5 poin atau sekitar 2 indikator dari kemampuan berpikir kritis 

yang ditampilkan. 

Distribusi siswa dalam kategori baik juga mengalami kenaikan  dari 

18 pada siklus-2 menjadi 31 untuk kelas X-1 dan 29 untuk kelas X-3. 

untuk klas X-3 ada 2 siswa yang masuk dalam kategori sangat baik.  

2. Kemampuan Berpikir Kreatif 

Pada siklus ke-3 ini, rata-rata kemampuan berpikir kreatif mengalami 

kenaikan dari 31,1 pada pretes menjadi 43,3 untuk kelas X-1.  

Sedangkan untuk kelas X-3 pada pretes mempunyai skor 32,4 naik 

menjadi 44,7. 

Distribusi siswa dalam kategori baik juga mengalami kenaikan dari 5 

pada siklus ke-2 menjadi 14 pada siklus ke-3. 

3. Hasil  Belajar Siswa 

Rata-rata hasil belajar untuk kelas X-1 adalah 7,18 dan 7,07 untuk 

kelas X-3. ketuntasan belajar untuk masing-masing kelas adalah 88,57 

% dan 91,1 % untuk kelas X-3. Hasil ini menunjukkan ketuntasan 

belajar klasikal siswa minimal 85 %  tercapai. 

Analisis dan refleksi proses dan hasil pembelajaran siklus-3 ini 

ternyata kondisi optimum pembelajaran SETS terpenuhi semua yaitu : 

pembelajaran di kelas memenuhi karakter pendekatan SETS, keaktifan 

siswa selama proses pembelajaran juga mengalami kenaikan dibanding 
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siklus sebelumnya. Kemampuan berpikir kritis dan kratif siswa meningkat 

secara signifikan, nilai ketuntasan belajar klasikal melebihi batas minimal 

yaitu 85 %, dan tugas siswa bernuansa SETS terpenuhi. 

 Analisis dan refleksi keseluruhan siklus dapat digambarkan: 

1. Proses pembelajaran  

Proses pembelajaran yang dilakukan guru mengalami peningkatan dalam 

hal pemenuhan karakter pendekatan SETS dari siklus ke siklus, hal ini 

dikarenakan upaya guru peneliti dan guru mitra sedemikian rupa untuk 

terus berusaha memperbaiki kinerjanya berdasar pengamatan langsung 

ataupun teori-teori pembelajaran yang diacunya dalam rangka mencapai 

kondisi optimal pembelajaran dengan pendekatan SETS yang 

dilakukannya. Sejalan dengan usaha yang dilakukan guru, timbal balik 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran menunjukkan perubahan tingkah 

laku berupa kemampuan berpikir kritis dan kreatif, hasil belajar, keaktifan 

di kelas kearah yang lebih baik.   

2. Hasil Pembelajaran  

a. Kemampuan berpikir kritis 

Skor kemampuan berpikir kritis siswa secara keseluruhan dari 

siklus-1 sampai siklus-3 bila digambarkan dengan grafik 

berdasarkan 3 titik awal keberangkatannya (skor prasiklus) adalah 

sebagai berikut: 
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a.1. Kelas X-1 
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a.2. Kelas X-3  
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 Dari grafik untuk kedua kelas tersebut terlihat bahwa 

kenaikan skor untuk kelompok yang berangkat dari titik awal 

kurang, cukup dan baik menunjukkan kecenderungan kenaikan 

yang signifikan setelah 3 kali pembelajaran SETS.  Namun untuk 

peningkatan kemampuan berpikir kritis kelas X-1 pada kelompok 

siswa yang berangkat dari titik awal baik, pada siklus ke-1 

dibanding skor pada pre tes terjadi penurunan, namun pada siklus 

ke-2 dan seterusnya terjadi kenaikan. Hal ini dikarenakan siswa 

belum terbiasa dengan pembelajaran dengan pendekatan SETS  

yang dilakukan guru. Setelah mengikuti siklus-2 dan siklus-3, 

siswa tersebut telah terbiasa dengan pendekatan SETS sehingga 

kemudian kemampuan berpikir kritisnya meningkat. 

b. Kemampuan berpikir kreatif 

 Skor kemampuan berpikir kreatif siswa secara keseluruhan 

dari siklus-1 sampai siklus-3 bila digambarkan dengan berdasar 

titik awal keberangkatannya adalah sebagai berikut : 

a.1. Kelas X-1 
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a.2. Kelas X-3                         
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 Dari grafik untuk kedua kelas tersebut terlihat bahwa 

kenaikan skor untuk kelompok siswa yang berangkat dari masing-

masing titik awal secara umum menunjukkan kecenderungan 

kenaikan yang signifikan. Beberapa siswa memang ada yang 

menunjukkan kenaikan skor yang tipis yaitu 2 siswa dari 

kelompok baik hanya mengalami kenaikan rata-rata 2 poin atau 

skor yang tetap pada siklus-siklus berikutnya. Siswa yang 

berangkat dari titik awal sangat baik juga mengalami kenaikan 
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yang rata-rata hanya 2 poin untuk tiap siklusnya. Hal ini dapat 

dikarenakan kondisi internal siswa sendiri, karena secara umum 

siswa yang berangkat dari kelompok baik mengalami kenaikan 

yang signifikan. 

 Menurut teori yang ada berpikir kreatif lebih banyak 

bergantung kepada motivasi intrinsik daripada motivasi ekstrinsik. 

Dari kasus ini kemungkinan disebabkan karena keadaan internal 

siswa sehingga mempengaruhi motivasi intrinsiknya baik dalam 

proses pembelajaran maupun dalam pelaksanaan pengukuran 

sehingga usaha menggunakan kemampuan berpikir kreatifnya 

terpengaruh. 

Pengamatan terhadap anak-anak tersebut seharusnya 

dilakukan dari awal siklus, namun karena keterbatasan peneliti 

maka kasus tersebut baru diketahui setelah pelaksanaan siklus 

berakhir. 

Dari hasil keseluruhan gambaran grafik kemampuan berpikir 

kreatif  dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan 

pendekatan SETS yang dilakukan guru dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

c. Hasil belajar 

Rata-rata hasil belajar siswa dari siklus-1 sampai siklus-3 

mengalami kenaikan. Namun untuk siklus-2 hasil belajar 

mengalami penurunan dibanding siklus-1. hal ini disebabkan 
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karena materi siklus-2 ini lebih beerat dibanding materi pada 

siklus–1 dan siklus-3. selain itu faktor waktu pembelajaran yang 

sering terpotong oleh libur sehingga mempengaruhi jumlah 

pertemuan yang seharusnya dilakukan. Meskipun mengalami 

penurunan, namun rata-rata untuk kedua kelas ini masih berada 

diatas kriteria hasil belajar tuntas yaitu diatas nilai 6,5. 

Dari keseluruhan data hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa 

pembelajaran berpendekatan SETS mencapai kondisi optimum pada siklus-

3, dimana terlihat dari : 

1. Karakter pendekatan SETS dalam proses pembelajaran terpenuhi. 

2. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa meningkat secara signifikan. 

3. Hasil belajar mencapai ketuntasan lebih dari 85 % secara klasikal. 

4. Tugas-tugas siswa secara kelompok terpenuhi. 

Selain itu, untuk menciptakan proses pembelajaran yang memenuhi 

karakter pendekatan SETS diperlukan perencanaan dan persiapan yang 

matang.  Setelah beberapa kali melakukan pendekatan SETS, baik guru 

maupun siswa akan terbiasa dan tidak akan merasa kesulitan untuk 

melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SETS.  

Jadi diperlukan pembiasaan untuk melakukan proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan SETS.  

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil pengamatan yang 

menunjukkan peningkatan kemampuan berikir kritis dan kreatif siswa 

terkait materi Hidrokarbon dan minyak bumi. Meningkatnya kemampuan 
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berpikir kritis ini dikarenakan pembelajaran dengan pendekatan SETS 

dalam prosesnya diperlukan keterampilan-keterampilan yang merupakan 

unsur-unsur dasar dalam berpikir kritis. Keterampilan-keterampilan tersebut 

misalnya keterampilan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, 

mencari dan mengamati fakta-fakta yang dijumpai siswa terkait materi 

Hidrokarbon dan Minyak bumi. 

Dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SETS, siswa 

juga dilatih untuk membaca dengan kritis artikel-artikel yang berhubungan 

dengan materi hidrokarbon dan minyak bumi. Artikel dimaksud misalnya 

tentang kebakaran karena kompor minyak tanah (artikel diberikan menyatu 

dengan bahan ajar).  Guru merangsang siswa dengan pertanyaan-pertanyaan 

analisis seperti: mengapa bisa terjadi kebakaran, apa yang menyebabkan 

kebakaran, teknologi apa yang terkait dengan kasus tersebut, zat kimia apa 

yang ada di dalamnya, mengapa zat tersebut bisa menimbulkan kebakaran, 

apakah berbahaya terhadap manusia dan lingkungannya dsb.  Pertanyaan-

pertanyaan tersebut pada awalnya digunakan sebagai apersepsi sebelum 

masuk ke konsep.  Setelah konsep  alkana disampaikan kembali guru 

mengajak siswa untuk kembali kepada masalah kebakaran  yang telah 

dicontohkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.  Tidak hanya 

itu, guru juga mengajak siswa untuk mencari solusi /alternatif untuk 

mengantisipasi terjadinya kebakaran seperti kasus yang diberikan atau 

mengatasi masalah yang ditimbulkannya. Disini kemampuan berpikir 

kreatif siswa juga dirangsang untuk bisa menghasilkan solusi/ide. 
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Tidak hanya artikel yang disajikan saja yang perlu dibaca dengan 

kritis tetapi siswa juga dapat mengemukakan pendapatnya tentang hasil 

pengamatan terhadap kejadian yang ada dilingkungan dan berkembang di 

masyarakat sekitarnya terkait materi hidrokarbon dan minyak bumi. 

Pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan rasa keingintahuan siswa akan 

salah satu atau kaitan beberapa unsur SETS juga timbul dari siswa.  

Menurut Hassoubah (2004: 96) membaca dengan kritis, 

meningkatkan daya analisis, mengembangkan kemampuan 

observasi/mengamati, meningkatkan rasa ingin tahu, meningkatkan 

kemampuan bertanya dan refleksi dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Hal ini memperkuat hasil penelitian ini. 

Hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Nurhalim Shahib 

yang menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran yang mengedepankan 

kemampuan analisis akan mampu menghasilkan siswa berpikir kritis. 

Sedangkan peningkatan kemampuan berpikir kreatif dapat 

dijelaskan dengan kemampuan untuk memanfaatkan konsep sains yang 

dipelajari menjadi bentuk teknologi dimana bentuk teknologi yang 

dihasilkan dapat dikategorikan sebagai produk kreatif, karena dalam proses 

penciptaan teknologi tersebut diperlukan keterampilan-keterampilan yang 

merupakan sifat dari kemampuan berpikir kreatif yaitu keluwesan, 

kelancaran, keaslian, penguraian, atau perumusan kembali. Misal untuk 

konsep alkana dengan contoh senyawa yang terdapat dalam minyak tanah 

atau bensin, aplikasi kebentuk teknologinya adalah dapat digunakan sebagai 
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bahan bakar. Namun dangan mempelajari sains tentang kedua zat ini selain 

sebagai bahan bakar dapat juga digunakan untuk membersihkan noda cat, 

minyak tanah untuk campuran bensin dan sebagainya. Pemanfaatan ini 

merupakan hasil dari proses berpikir yang memerlukan kelancaran, 

keluwesan, keaslian, penguraian atau perumusan kembali. 

Khusus untuk kemampuan penguraian/elaborasi dan kelancaran 

dapat pula dirangsang dengan karakteristik dari pendekatan SETS yaitu 

memikirkan berbagai kemungkinan yang terjadi dalam proses pentransferan 

sains yang dipelajari kebentuk teknologi terhadap lingkungan dan 

masyarakat. Misalkan untuk bensin siswa dapat diajak berpikir untuk 

menguraikan kemungkinan dampak positif maupun negatif dari 

pemanfaatan bensin sebagai bahan bakar. Pendekatan SETS tidak hanya 

memikirkan dampak negatif yang timbul tetapi juga diajak untuk mencari 

solusi untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Hal ini memerlukan 

kelancaran, keluwesan, bahkan orisinalitas dalam mengemukakan 

gagasannya. 

Hal lain yang terkait dalam upaya peningkatan kemampuan berpikir 

kreatif siswa adalah bahwa guru membantu mengembangkan kepercayaan 

diri siswa dan membangkitkan rasa keingintahuan siswa melalui karakter 

pendekatan SETS yaitu mengajak siswa berbincang tentang SETS dari 

berbagai macam titik awal bergantung pengetahuan dasar siswa. Karakter 

ini memungkinkan siswa untuk secara kreatif mencari dan menentukan 

salah satu atau beberapa unsur SETS yang akan diambil sebagai titik awal 

untuk membahas konsep yang sedang dipelajari. Menurut teori yang ada 
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membantu mengembangkan kepercayaan diri siswa dan membangkitkan 

rasa keingintahuan siswa merupakan salah satu faktor untuk bisa 

mengembangkan kreatifitas siswa. Misalnya ada siswa mendapatkan 

tentang adanya bensin wangi (unsur teknologi), batuk-batuk karena berada 

di tengah-tengah asap kendaraan bermotor (unsur sosial). 

Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

krteativitas menurut teori adalah seperti brainstorming, melakukan 

pendekatan pencaritahuan, menggunakan cara Spekulasi-Hipotesis-

Ekspansi-Modifikasi-Analogi-Prediksi (SHEMAP), menerapkan model-

model pertanyaan dari cara berpikir divergen, juga tampak dalam 

pembelajaran dengan pendekatan SETS ini. Misalnya untuk brainstorming 

seperti telah dijelaskan diatas siswa diajak untuk mencari solusi guna 

mengatasi dampak negatif dari pemanfaatan sains hidrokarbon dan minyak 

bumi pada teknologi terkait.  

Dari gambaran diatas, terlihat bahwa dengan menggunakan 

pendekatan SETS dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Pembelajaran tidak terlepas dari peran guru, dengan memahami kondisi-

kondisi yang diperlukan untuk berpikir kreatif seperti dijelaskan diatas 

(dalam hal ini guru menggunakan pendekatan SETS) guru akan dapat 

mendorong dan memelihara perkembangan serta merealisasikan bakat 

kreatif siswa. Berarti hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan Moch. 

Soleh (1988: 197). 

Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah pembelajaran dengan 

pendekatan SETS dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif siswa.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa  penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Semarang dengan 

menggunakan pendekatan SETS pada pembelajaran materi Hidrokarbon 1 dan 

Minyak Bumi: 

1. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis-kreatif siswa dan 

tercapainya ketuntasan belajar klasikal 85% serta tugas siswa bernuansa 

SETS terpenuhi 

2. Diperoleh grafik kemampuan berpikir kritis siswa untuk kelompok siswa 

yang berangkat dari titik awal baik, cukup dan kurang masing-masing 

menunjukkan kecenderungan kenaikan yang signifikan 

3. Diperoleh grafik kemampuan berpikir kreatif siswa yaang berangkat dari 

tittik awal sangat baik, baik, cukup maupun kurang masing-masing 

menunjukkan kecenderungan kenaikan yang signifikan   

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menyampaikan saran yang 

berkaitan dengan hasil penelitian ini antara lain :  

1. Guru berani mencoba untuk menggunakan pendekatan SETS pada proses 

pembelajaran kimianya, baik untuk materi Hidrokarbon dan Minyak Bumi 

maupun materi yang lain  

82 
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2. Pentingnya bagi guru untuk membiasakan melakukan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan SETS. 

3. Pembelajaran kimia dengan pendekatan SETS dapat dilaksanakan dengan 

metode yang lebih bervariasi 

4. Hasil penelitian ini tentunya tidak sempurna, sehingga diharapkan 

penelitian sejenis ini bisa terus dikembangkan, antara lain dengan 

melakukan penelitian sejenis terhadap populasi lain ataupun variabel yang 

lain. 

Demikian hasil penelitian yang dapat penulis sampaikan semoga hasil 

penelitian ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak terutama yang terlibat 

langsung pada kegiatan pendidikan di Indonesia. 
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