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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan praktikum Kimia 

Dasar berbasis budaya maritim terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada materi 

titrasi dan kimia unsur mahasiswa semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mataram tahun akademik 2017/2018. Jenis penelitian ini merupakan quasy 

eksperimen dalam bentuk nonequivalent control group design pretest-posttest. Populasi 

dalam penelitian ini meliputi seluruh mahasiswa program studi Pendidikan Kimia yang 

memprogramkan mata kuliah Kimia Dasar 2 yang terbagi menjadi kelas A dan kelas B. 

Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu dengan metode sampling jenuh. 

Sampel pada penelitian ini yaitu kelas A sebagai kelas eksperimen dan kelas B sebagai kelas 

kontrol. Pada kelas eksperimen diberi perlakuan dengan penerapan praktikum Kimia Dasar 

berbasis budaya maritim sedangkan pada kelas kontrol diberi perlakuan dengan penerapan 

model praktikum konvensional. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan Gain uji-t. 

Hasil uji statistik Gain uji-t thitung pada taraf signifikan 5% menunjukkan thitung (3,10) > ttabel 

(1,67) yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan praktikum Kimia Dasar berbasis budaya maritim berpengaruh 

positif terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada materi titrasi dan kimia unsur 

mahasiswa semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram tahun 

akademik 2017/2018. 

 

Kata kunci: praktikum Kimia Dasar berbasis budaya maritim dan kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan Negara 

Kepulauan (archipelagic state) terbesar di 

dunia, yaitu terdiri dari 5 pulau besar dan 

30 kepulauan kecil, jumlah keseluruhan 

tercatat ada sekitar 17.504 pulau, 8.651 

pulau sudah bernama, 8.853 pulau belum 

bernama, dan 9.842 pulau yang sudah 

diverifikasi. Kondisi geografis yang 

strategis terbentang sepanjang 5.150 km di 

antara benua Australia dan Asia serta 

membelah samudra Hindia dan samudra 

Pasifik di bawah garis khatulistiwa. 

Wilayah Negara Republik Indonesia 

meliputi wilayah daratan dan wilayah 

perairan yang meliputi perairan 

pedalaman, perairan kepulauan, laut 

teritorial, dasar laut, beserta tanah di 

bawahnya, serta ruang udara di atasnya, 

termasuk seluruh kekayaan yang 

terkandung di dalamnya (Konsideran UU 

RI No. 43 tahun 2008 tetang wilayah 

Negara, LNRI No. 177 tahun 2008). 

Berdasarkan dengan kondisi 

wilayah tersebut, disamping sebagai 

Negara Kepulauan, Indonesia juga disebut 

sebagai Negara Bahari (Maritim). 

Berdasarkan pasal 46 Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Hukum Laut (UNCLOS 1982), Negara 

Kepulauan berarti suatu negara yang 

seluruhnya terdiri dari satu atau lebih 

kepulauan dan dapat mencakup pulau-

pulau lain. Selanjutnya ditegaskan dalam 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 6 Tahun 1996 tentang 

Perairan Indonesia, Negara Republik 

Indonesia adalah Negara Kepulauan. 

Keseluruhan luas laut Indonesia (Total 

Indonesian Waters) 5,8 juta km2 yang 

terdiri luas perairan kepulauan atau laut 

Nusantara (Total Archipelagic Waters) 2,3 

juta km2, luas perairan Teritorial (Total 

Territorial Waters) 0,8 juta km2, luas 

perairan ZEE Indonesia (Total ZEE of 

Indonesian Waters) 2,7 km2, dan panjang 

garis pantai (Coast Line of Indonesian) 

95.181 km [1]. 

Melihat Indonesia sebagai Negara 

Maritim, maka sebagian besar masyarakat 

yang hidup di sekitar pesisir pantai 

berprofesi sebagai nelayan. Aktivitas-

aktivitas yang berkaitan dengan 

kemaritiman disebut dengan budaya 

maritim. Budaya merupakan keseluruhan 

gagasan manusia yang mampu 

menghasilkan berbagai tindakan dan hasil 

karya. Jadi budaya maritim adalah 

keseluruhan gagasan yang mampu 

menghasilkan tindakan dan perilaku yang 

menjadi milik suatu kolektif yang tinggal 

dan hidup di dekat laut. Aktivitas yang 

berkaitan dengan budaya maritim sangat 

berkaitan erat dengan lmu Kimia, misalnya 

nelayan membuat perahu dari kayu dan 

tidak menggunakan bahan yang terbuat 
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dari besi. Kebiasaan atau budaya nelayan 

ini tentunya dapat dijelaskan dalam Ilmu 

Kimia yang termasuk materi korosi. Oleh 

sebab itu penting untuk mengeksplorasi 

budaya maritim dengan konten atau materi 

Kimia Dasar. 

Ilmu Kimia sebagai cabang ilmu 

sains memiliki karakteristik berlandaskan 

eksperimen. Untuk memahami konsep dan 

teori dalam Ilmu Kimia, dibutuhkan 

praktikum sebagai pengalaman langsung. 

Dengan penerapan praktikum, siswa 

mendapat pengalaman langsung dan 

mengembangkan sikap ilmiah sehingga 

hasil belajar akan bertahan lebih lama 

dalam ingatannya [2]. Pada pembelajaran 

dengan metode praktikum dibutuhkan 

suatu penuntun praktikum. Penuntun 

praktikum tersebut bertujuan untuk 

menuntun siswa dalam melakukan 

praktikum dan membantu guru dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Melalui 

kegiatan praktikum atau eksperimen, 

diharapkan mampu menjelaskan hubungan 

budaya maritim dengan Ilmu Kimia.  

Hasil observasi awal yang pernah 

dilakukan pada minggu ketiga bulan 

Oktober 2017 melalui wawancara kepada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram semester 

1 pada periode akademik 2017/2018 dan 

dalam wawancara tersebut berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang mengarah 

pada gambaran awal pemahaman 

mahasiswa tentang kecenderungan berpikir 

kritis. Pertanyaan yang diberikan berkaitan 

tentang adakah hubungan budaya maritim 

dengan Ilmu Kimia. Dari hasil wawancara 

tersebut, banyak mahasiswa yang 

mengatakan bahwa budaya maritim tidak 

memiliki hubungan dengan Ilmu Kimia. 

Ada pula mahasiswa yang mengatakan 

bahwa budaya maritim memiliki kaitan 

yang erat dengan Ilmu Kimia, akan tetapi 

lebih lanjut mahasiswa tersebut tidak bisa 

menjelaskan lebih terperinci tentang 

hubungan budaya maritim dengan Ilmu 

Kimia. 

Kesulitan mahasiswa dalam 

mempelajari Ilmu Kimia dapat bersumber 

pada kesulitan dalam memahami istilah, 

kesulitan dalam memahami konsep kimia, 

dan kesulitan angka [3]. Kesulitan 

pembelajaran ini dapat diatasi dengan cara 

pengelolaan pembelajaran kimia yang baik 

terutama dalam tahap perencanaan 

pembelajaran dan pelaksanaan proses 

pembelajaran sehingga mahasiswa dapat 

meningkatkan pemahaman mereka 

terhadap Ilmu Kimia dan kemampuan 

berpikir kritis mereka secara khusus serta 

dapat meningkatkan hasil belajar secara 

umum. 

Bagi mahasiswa, kemampuan 

berpikir kritis diperlukan terutama untuk 
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memahami konsep-konsep pada mata 

kuliah yang sedang dipelajari. Dengan 

kemampuan berpikir kritis, mahasiswa 

akan dapat menganalisis masalah, 

mengidentifikasi konsep-konsep yang 

terkait, mempertimbangkan kredibilitas 

sumber informasi, memilih informasi yang 

relevan, menganalisis argumen, mengkrtisi 

pendapat, dan mengevaluasi solusi yang 

mungkin, sehingga dihasilkan solusi yang 

terbaik. Berpikir kritis merupakan 

kekuatan berpikir yang harus dibangun 

pada mahasiswa sehingga menjadi suatu 

watak didalam kehidupan mahasiswa 

untuk memecahkan segala persoalan 

hidupnya [4]. Kemampuan berpikir kritis 

sangat penting bagi mahasiswa karena 

dengan kemampuan ini mahasiswa mampu 

bersikap rasional dan memilih alternatif 

pilihan yang terbaik bagi dirinya. 

Mahasiswa yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis akan selalu bertanya pada 

diri sendiri dalam setiap menghadapi 

segala persoalannya untuk menentukan 

yang terbaik bagi dirinya. 

Mengingat pentingnya kemampuan 

berpikir kritis khususnya bagi mahasiswa 

calon guru kimia, kemampuan berpikir 

kritis hendaknya dikembangkan sejak dini 

(tahun pertama kuliah) baik melalui 

perkuliahan teori ataupun praktikum. Mata 

kuliah Kimia Dasar merupakan mata 

kuliah yang diprogramkan ditahun pertama 

kuliah. Pada mata kuliah Kimia Dasar 

terintegrasi antara teori dan praktikum. 

Praktikum Kimia Dasar merupakan 

fondasi untuk melakukan praktikum-

praktikum kimia lebih lanjut, sehingga 

perlu ditangani secara sungguh-sungguh 

terutama untuk mengembangkan 

penguasaan konsep, keterampilan proses 

sains, dan kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa. 

Melihat pentingnya pengintegrasian 

budaya maritim dalam praktikum Kimia 

Dasar, maka penulis ingin melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan Praktikum Kimia Dasar 

Berbasis Budaya Maritim Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa”. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mataram dan dilaksakan pada 

bulan April 2018. Penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen semu. 

Desain penelitan yang digunakan adalah 

nonequivalent control group design 

pretest-posttest. Rancangan dalam 

penelitian ini yaitu kelas eksperimen dan 

kelas kontrol diberikan perlakuan dan tes 

akhir. Kelas eksperimen diberikan 

perlakuan penerapan praktikum Kimia 

Dasar berbasis budaya maritim, sedangkan 
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kelas kontrol dengan penerapan praktikum 

Kimia Dasar konvensional. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah penerapan praktikum Kimia Dasar 

berbasis budaya maritim untuk kelas 

eksperimen dan penerapan praktikum 

Kimia Dasar konvensional untuk kelas 

kontrol. Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa dalam ranah kognitif. Populasi 

dalam penelitian ini yaitu seluruh 

mahasiswa semester 2 yang 

mempogramkan mata kuliah Kimia Dasar 

2 di FKIP Universitas Mataram tahun 

akademik 2017/2018 yang berjumlah 81 

orang dan terbagi menjadi kelas A dan 

kelas B. Sampel yang digunakan yaitu 

kelas A sebagai kelas eksperimen dan 

kelas B sebagai kelas kontrol. Kedua 

sampel ini diambil dengan teknik sampling 

jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel [5]. 

Penelitian ini menggunakan 

instrumen tes kemampuan berpikir kritis. 

Instrumen tes yang digunakan berupa tes 

uraian. Instrumen yang telah disusun 

terlebih dahulu diuji tingkat validitasnya 

dengan uji validitas isi menggunakan 

statistik Aiken’s V dan validitas butir soal 

menggunakan Korelasi Product Moment. 

Untuk menguji reabilitas instrumen 

menggunakan rumus Alpha Cronbach. Uji 

hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan Gain uji-t. Gain Uji-t 

dilakukan setelah data dianalisis dengan 

uji normalitas dan homogenitasnya, 

sedangkan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan berpikir kritis digunakan uji 

Gain ternormalisasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Fokus pengamatan pada penelitian 

ini adalah pengaruh penerapan praktikum 

Kimia Dasar berbasis budaya maritim 

terhadap kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa pada materi titrasi dan kimia 

unsur. Pengaruh penerapan model 

praktikum ini dapat dilihat dari 

peningkatan nilai tes awal (pretest) hingga 

tes akhir (posttest) pada ranah kognitif. 

Pelaksanaan praktikum dilakukan pada 

masing-masing kelas sebanyak dua kali 

pertemuan dengan pertemuan pertama 

tentang praktikum titrasi dan pertemuan 

kedua praktikum kimia unsur. Selain 

kegiatan praktikum, dilaksanakan juga 

kegiatan presentasi. Pelaksanaan presentasi 

dilakukan masing-masing kelas sebanyak 

enam kali pertemuaan termasuk kegiatan 

pretest dan posttest.   

Hasil analisis data awal mengacu 

pada nilai pretest mahasiswa, maka 

dilakukan uji homogenitas. Dari hasil 

perhitungan diperoleh kelas A dan B 

homogen. Hasil uji homogenitas data awal 

diperoleh kelas A dan kelas B, dengan 
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Fhitung < Ftabel (1,24 < 1,71), sehingga dapat 

dianggap kelas kontrol dan eksperimen 

homogen. 

Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus chi kuadrat. 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh 

nilai (χ2
hitung) pretest pada kelas 

eksperimen sebesar 6,01 dan kelas kontrol 

sebesar 9,39. Nilai (χ2
hitung) kemudian 

dikonsultasikan dengan harga (χ
2

tabel) pada 

taraf signifikan 5% yaitu sebesar 11,07 

dengan dk = 5, sehingga diperoleh χ2
hitung < 

χ2
tabel  yang berarti bahwa data hasil pretest 

pada kedua kelas terdistribusi normal [6]. 

Pada nilai posttest, nilai (χ2
hitung) pada 

kelas eksperimen sebesar 2,85 dan kelas 

kontrol sebesar 11,86. Nilai (χ2
hitung) 

kemudian dikonsultasikan dengan harga 

(χ
2

tabel) pada taraf signifikan 5% yaitu 

sebesar 12,59 dengan dk = 6, sehingga 

diperoleh χ2
hitung < χ2

tabel  yang berarti 

bahwa data hasil pretest pada kedua kelas 

terdistribusi normal [6]. 

 Uji homogenitas varians dalam 

penelitan ini menggunakan rumus uji-F. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan 

data nilai post test diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 1,29. Harga Fhitung dikonsultasikan 

dengan Ftabel pada dk pembilang = 38 dan 

dk penyebut = 41, diperoleh harga Ftabel 

pada taraf signifikan 5% sebesar 1,69 

sehingga harga Fhitung < Ftabel (1,29 < 1,69) 

maka varians kedua data tersebut 

dikatakan homogen [7]. 

Untuk membuktikan hipotesis pada 

penelitian ini, maka data hasil kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa diolah dengan 

menggunakan rumus Gain uji-t karena 

dalam penelitian terdapat kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen yang 

keduanya diberikan pretest dan posttest, 

pengujian yang dilakukan bukan terhadap 

nilai rata-rata tetapi terhadap selisih atau 

perbedaan nilai rata-rata [8]. Berdasarkan 

hasil perhitungan diperoleh nilai thitung 

(3,10)  > ttabel (1,67) pada taraf signifikan 

5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

statistik penerapan praktikum Kimia Dasar 

berbasis budaya maritim berpengaruh 

positif terhadap kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa.  

Model praktikum Kimia Dasar 

berbasis budaya maritim adalah salah satu 

penerapan praktikum yang menggunakan 

bahan praktikum yang berasal dari wilayah 

maritim seperti dari laut. Selain itu, 

penerapan praktikum ini juga akan 

mengkaitkan antara fenomena budaya 

masyarakat maritim dengan Ilmu Sains 

khususnya kimia. Mahasiswa tidak lagi 

menerima secara utuh praktikum yang 

akan dilaksanakan, akan tetapi mahasiswa 

harus mencari contoh praktikum yang bisa 

diangkat pada materi titrasi dan kimia 

unsur yang berkaitan dengan budaya 
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maritim. Dengan demikian, proses 

praktikum bukan menitikberatkan pada 

dosen atau peneliti, tetapi pada mahasiswa 

itu sendiri. Hal ini akan menciptakan 

suasana pembelajaran yang lebih 

bermakna dan pemahaman mahasiswa 

tentang suatu materi juga akan lebih baik 

karena materi pembelajaran dikaitkan 

dengan kebiasaan atau budaya masyarakat. 

Data perbedaan nilai rata-rata 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol  

dapat dilihat pada grafik 5.1 

 

Grafik 5.1 Perbedaan nilai rata-rata antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Data di atas menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata pretest kelas kontrol lebih 

besar daripada kelas eksperimen, namun 

nilai rata-rata posttest kelas eksperimen 

lebih besar daripada kelas kontrol. Hasil 

pretest pada kedua kelas menunjukkan 

nilai rata-rata yang rendah. Nilai yang 

rendah ini dikarenakan mahasiswa belum 

menguasai seluruh materi titrasi dan kimia 

unsur meskipun sebelum pretest telah 

diberikan kesempatan belajar mandiri 

menggunakan buku paket pegangan 

mahasiswa dan dari internet selama  10 

menit. Sedangkan pada hasil posttest, nilai 

rata-rata kedua kelas meningkat. 

Peningkatan nilai rata-rata ini disebabkan 

karena kedua kelas diberikan perlakuan 

model praktikum dan sudah mempelajari 

serta melakukan praktikum di laboratorium 

pada materi titrasi dan kimia unsur. 

Berdasarkan perhitungan gain uji 

ternormalisasi, peningkatan nilai rata-rata 

pada kelas eksperimen tergolong cukup 

signifikan (sedang) dan kelas kontrol 

tergolong peningkatan yang rendah. 

Perolehan rata-rata hasil posttest 

yang cukup tinggi dengan penerapan 

praktikum Kimia Dasar berbasis budaya 

maritim dikarenakan model praktikum ini 

memacu mahasiswa untuk lebih 

memahami dan menguasai materi 

pelajaran bersama dengan kelompoknya 

serta praktikum yang diangkat berkaitan 

dengan budaya masyarakat yang tinggal di 

pesisir pantai, misalnya masyarakat 

beranggapan bahwa garam yang 

dikonsumsi hanya mengandung NaCl akan 

tetapi faktanya garam banyak mengandung 

mineral selain NaCl. Untuk menjawab 

anggapan masyarakat tersebut, maka dapat 

diterapkan praktikum kimia dengan konsep 

titrasi untuk menghitung kadar NaCl 
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dalam sampel garam dan air laut. Selain 

itu, masyarakat yang ada di Kalimantan 

juga memanfaatkan cangkang kerang 

untuk dimanfaatkan menjadi kapur sirih. 

Saat dibakar, warna nyala yang dihasilkan 

dari pembakaran cangkang kerang tersebut 

berwarna merah orange, sehingga muncul 

pertanyaan mengapa warna nyala yang 

dihasilkan berwarna merah orange dan 

senyawa apa yang terkandung dalam 

cangkang kerang sehingga dapat 

digunakan sebagai kapur sirih. Untuk 

menjawab pertanyaan tersebut, maka dapat 

diangkat praktikum kimia yaitu dengan uji 

nyala. Dengan wacana budaya maritim 

tersebut, maka mahasiswa akan mencari 

tahu kaitan antara Ilmu Kimia dengan 

budaya maritim. 

Tahapan dari model praktikum 

Kimia Dasar berbasis budaya maritim 

yang dapat memberikan pengaruh yang 

positif terhadap kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa adalah terdapat pada ketiga 

tahap dalam model praktikum ini, yaitu 

pada tahap pertama mahasiswa akan 

mencari contoh praktikum titrasi dan kimia 

unsur sesuai dengan wacana budaya 

maritim yang diberikan oleh peneliti dan 

mereka akan mempresentasikan hasil 

kerjanya di depan kelas, tahap kedua 

mahasiswa melaksanakan kegiatan 

praktikum, dan tahap ketiga yaitu 

mempresentasikan hasil praktikumnya di 

depan kelas. Ketika mahasiswa berdiskusi 

dalam kegiatan presentasi, mereka saling 

bertukar informasi dan pendapat mengenai 

hasil praktikumnya apakah sesuai dengan 

materi dan wacana yang diberikan oleh 

peneliti serta dapat memecahkan 

permasalahan yang diberikan. Artinya, 

semua mahasiswa ikut terlibat aktif dalam 

kelompok tersebut. Pada kegiatan 

presentasi, peneliti juga melakukan proses 

penilaian melalui lembar observasi yang 

dibantu oleh beberapa observer, dimana 

dalam lembar observasi ini berisikan 

indikator kemampuan berpikir kritis yang 

dinilai melalui sikap dalam melakukan 

kegiatan presentasi. Tentunya lembar 

observasi ini bertujuan sebagai penunjang 

data penelitian untuk melihat kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa. Selain itu, ilmu 

yang mereka dapatkan juga akan semakin 

banyak dan tingkat pemahaman mereka 

tentang materi tersebut akan semakin 

tinggi karena semua mahasiswa 

mengemukakan pendapatnya serta 

terciptanya suasana pembelajaran yang 

lebih bermakna. 

Penerapan praktikum Kimia Dasar 

berbasis budaya maritim ini menyajikan 

pengalaman belajar kelompok yang 

menyenangkan dan bermakna. Setiap 

mahasiswa bisa berbicara dan berpendapat 

serta mengerahkan seluruh kemampuannya 

dalam memahami materi yang diberikan 
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dan mengangkat tema praktikum dengan 

mengkaitkannya dengan budaya maritim, 

sehingga hasil belajar mereka meningkat 

dan berpengaruh positif terhadap 

kemampuan berpikir kritis mahasiswa. 

Peran peneliti adalah sebagai motivator 

dan fasilitator yang mengontrol mahasiswa 

selama proses praktikum dan kegiatan 

presentasi berlangsung. 

Menurut Gasong dalam Ariyati 

(2010) [9] menyatakan bahwa 

pembelajaran berbasis praktikum membuat 

pembelajaran lebih diarahkan pada 

experimental learning berdasarkan 

pengalaman yang konkrit, diskusi dengan 

teman yang selanjutnya akan diperoleh ide 

dan konsep baru. Pembelajaran berbasis 

praktikum menjadi alternatif pembelajaran 

yang baik bagi peserta didik (mahasiswa) 

untuk mengembangkan keterampilan, 

kemampuan berpikir karena mahasiswa 

dituntut untuk aktif dalam memecahkan 

masalah, berpikir kritis dan kreatif dalam 

menganalisis dan mengaplikasikan konsep, 

dan prinsip-prinsip agar menjadi lebih 

bermakna. Kemampuan berpikir kritis dan 

berpikir kreatif merupakan hakekat tujuan 

pendidikan dan menjadi kebutuhan bagi 

mahasiswa untuk menghadapi dunia nyata. 

Pembelajaran berbasis praktikum 

juga memberi mahasiswa kesempatan 

untuk merancang, mencari tahu, 

menemukan konsep-konsep baru dan 

mengkonstruksi pengetahuan baru tersebut 

dalam pikirannya (konstruktivisme). 

Konsep dan pengetahuan baru yang 

diperoleh dapat diintegrasikan ke dalam 

teori yang sudah ada, untuk selanjutnya 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Aryati (2010) [9] 

yang menyatakan bahwa penerapan 

pembelajaran praktikum dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa. 

Adanya peningkatan kemampuan 

berpikir kritis ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran praktikum Kimia Dasar 

berbasis budaya maritim dapat melibatkan 

mahasiswa dalam aktivitas pembelajaran 

yang memerlukan keterampilan kognitif 

yang lebih tinggi sehingga dapat melatih 

mahasiswa untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritisnya menjadi 

lebih baik. Hal senada juga dikemukakan 

oleh Nickerson dalam Aryati (2010) [9] 

bahwa keterampilan berpikir selalu 

berkembang dan dapat dipelajari. Dalam 

proses pembelajaran, pengembangan 

berpikir kritis dalam melibatkan peserta 

didik sebagai pemikir daripada seorang 

yang belajar. Peningkatan kemampuan 

berpikir kritis yang dialami mahasiswa 

setelah penerapan praktikum Kimia Dasar 

berbasis budaya maritim disebabkan 

mahasiswa telah diarahkan secara aktif 
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untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kritisnya melalui kegiatan 

praktikum dan pengamatan secara 

langsung. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan data hasil penelitian 

dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan praktikum Kimia Dasar 

berbasis budaya maritim dapat 

memberikan pengaruh yang positif 

terhadap kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa pada materi titrasi dan kimia 

unsur mahasiswa semester 2 program studi 

Pendidikan Kimia tahun akademik 

2017/2018 FKIP Universitas Mataram. 
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