
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pendidikan di Indonesia adalah menciptakan sumber daya manusia yang

produktif dan terampil seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yaitu untuk mengem-

bangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang ber-

martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Tim Penyusun,

2013c). Melalui pendidikan diharapkan dapat dihasilkan lulusan yang sesuai

dengan tuntutan kebutuhan di lingkungannya yang akan terus berubah dan ber-

guna bagi dirinya terutama untuk menghadapi masalah, salah satunya adalah

untuk menghadapi tantangan eksternal.

Tantangan eksternal pendidikan di Indonesia antara lain arus globalisasi dan ber-

bagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan

informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan

di tingkat internasional. Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran keku-

atan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains (Tim Penyusun, 2013e).
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Untuk menghadapi tantangan eksternal tersebut diperlukan sumber daya manusia

yang kreatif dan siap bersaing di era globalisasi.

Namun pada faktanya, sumber daya manusia di Indonesia belum terlihat siap

untuk bersaing dalam menghadapi tantangan eksternal. Hal ini dapat dilihat dari

tingkat kemampuan siswa dalam menguasai ilmu pengetahuan terutama ilmu

pengetahuan alam di Indonesia yang masih berada jauh di bawah negara-negara

lainnya. Pernyataan ini didukung oleh data hasil survei yang diperoleh dari

Trends International Mathematis and Science Study (TIMSS) tahun 2011 yaitu

nilai rata-rata siswa Indonesia untuk kemampuan sains hanya menempati urutan

ke-40 dari 42 negara.  Hasil studi TIMSS ini juga menunjukkan bahwa siswa

Indonesia masih berada pada ranking amat rendah dalam kemampuan memahami

informasi yang didapat secara kompleks, menganalisis, pemecahan masalah,

pemakaian alat, dan melakukan investigasi (Tim Penyusun, 2013b).

Salah satu penyebab rendahnya nilai rata-rata siswa di Indonesia adalah proses

pembelajaran sains, khususnya kimia di Indonesia umumnya belum melatih

keterampilan berpikir pada siswa (Liliasari, 2007). Fakta serupa juga terjadi di

SMAN 1 Pringsewu.  Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kimia di sekolah

tersebut diketahui bahwa pembelajaran kimia di SMA tersebut belum mengguna-

kan pendekatan ilmiah. Siswa hanya diminta untuk mempelajari materi kimia

yang belum dibelajarkan dengan mengerjakan soal-soal secara mandiri tanpa

dibimbing oleh guru sehingga siswa tidak terbiasa untuk mengkonstruksi pengeta-

huan secara mandiri dan tidak dilatihkan untuk berpikir tingkat tinggi.  Pembela-

jaran seperti ini tentu tidak diharapkan pada implementasi kurikulum 2013.
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Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan

menerapkan pendekatan ilmiah pada pembelajaran kimia.

Pendekatan ilmiah merupakan pendekatan pembelajaran yang memperlihatkan

ciri-ciri belajar pada abad 21. Salah satu kriteria dalam pendekatan ini adalah

pembelajaran dapat mendorong dan menginspirasi siswa berpikir tingkat tinggi

yaitu berpikir kritis, kreatif, analitis, hipotetik, tepat mengidentifikasi, memahami,

memecahkan masalah, serta mengaplikasikan materi pembelajaran sehingga siswa

berkompeten dalam tiga ranah kompetensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keteram-

pilan yang diperoleh melalui lima tahap pendekatan ilmiah yaitu mengamati,

menanya, mencoba, menalar, dan membentuk jejaring/mengkomunikasikan.

Pembelajaran dalam pendekatan ilmiah juga diarahkan untuk terampil dalam

merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan, bukan hanya menyelesaikan

masalah (Tim Penyusun, 2013b). Berdasarkan hal tersebut, pendekatan ilmiah

sebaiknya diterapkan pada pembelajaran IPA, khususnya pada mata pelajaran

kimia.

Salah satu materi dalam pembelajaran kimia di SMA yang menuntut siswa untuk

berpikir tingkat tinggi adalah materi asam basa. Bloom mengelompokkan ranah

pencapaian kognitif lanjutan dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu menganalisis

(analyze), mengevaluasi (evaluate), dan mencipta (create). Mencipta termasuk ke

dalam kemampuan berpikir hierarki tinggi (Duron dkk; 2006). Salah satu kete-

rampilan dalam ranah mencipta adalah generating skill. Generating skill meru-

pakan suatu kegiatan merepresentasikan permasalahan dalam bentuk pertanyaan

dan memberi solusi atas permasalahan dalam bentuk argumen atau kesimpulan
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baru (Anderson dan Krathwohl, 2001). Keterampilan ini dianggap perlu dilatih-

kan pada materi asam basa. Berdasarkan K.D 3.10 yaitu menganalisis sifat

larutan berdasarkan konsep asam dan basa dan atau pH larutan dan K.D 4.10 yaitu

mengajukan ide atau gagasan tentang penggunaan indikator yang tepat untuk me-

nentukan keasaman asam/basa atau titrasi asam/basa (Tim Penyusun, 2013e),

siswa dituntut untuk mengajukan pertanyaan yang didasarkan pada fenomena-

fenomena yang berhubungan dengan asam basa, siswa dapat dilatih untuk

mengajukan pertanyaan mengenai cara menentukan sifat larutan tanpa harus

mencicipinya setelah mengamati beberapa larutan asam dan basa.  Selain itu,

siswa dapat membuat pertanyaan yang bersifat hipotetis seperti pengajuan ide

tentang penggunaan indikator asam basa dari bahan alami untuk menentukan

keasaman asam basa.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ilmiah mampu melatih kete-

rampilan berpikir tingkat tinggi.  Seperti penelitian yang dilakukan oleh Saputra

(2014), diperoleh simpulan bahwa pendekatan ilmiah efektif dalam melatih dan

meningkatkan keterampilan siswa dalam mengevaluasi di SMAN 1 Bangunrejo.

Hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Indira (2014) menunjukkan bahwa

penerapan pembelajaran kimia dengan pendekatan saintifik berhasil meningkatkan

keaktifan peserta didik pada siswa kelas XII IPA di SMA Negeri 4 Sampit. Dari

penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ilmiah dalam pem-

belajaran kimia dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam mengkonstruksi

pengetahuan dan melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi.



5

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul: Efektivitas

Pendekatan Ilmiah pada Materi Asam Basa dalam Meningkatkan Generating

Skill.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran asam basa, rumusan

masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas pendekatan ilmiah pada

materi asam basa dalam meningkatkan generating skill?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas pendekatan ilmiah pada materi asam

basa dalam meningkatkan generating skill.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, yaitu:

1. Siswa

Penerapan pendekatan ilmiah pada pembelajaran materi asam basa dapat

melatih generating skill pada siswa.

2. Guru

Memberikan pengalaman langsung kepada guru dalam menerapkan pem-

belajaran dengan pendekatan ilmiah pada materi asam basa dalam melatih

generating skill.
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3. Sekolah

Penerapan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah merupakan salah satu

alternatif untuk mengembangkan mutu pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

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

kan, maka perlu dikembangkan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, pembelajaran dikatakan efektif  apabila secara statistik

generating skill siswa menunjukkan perbedaan n-Gain yang signifikan antara

kelas eksperimen dengan kelas kontrol.

2. Pendekatan ilmiah merupakan proses pembelajaran yang mengedepankan

pengalaman personal peserta didik melalui beberapa proses mengamati,

menanya, mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan membentuk jejaring atau

mengomunikasikan (Hosnan, 2014).

3. Generating skill merupakan proses kognitif yang berupa kegiatan merepresen-

tasikan permasalahan dan menemukan alternatif hipotesis yang memiliki

kriteria tertentu (Anderson dan Krathwohl, 2001).

4. Materi asam basa yang dibelajarkan berupa materi asam basa Arrhenius.


