
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kemaju-

an suatu Negara dalam berbagai sektor. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini

sudah mulai berkembang. Hal ini dibuktikan dengan adanya data UNESCO

(2012) mengenai peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development

Index) yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia mulai

meningkat. Dari 127 negara di dunia, Indonesia menempati posisi ke-64. Untuk

mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Indonesia ada tiga hal penting yang

harus menjadi perhatian yaitu: sumber daya manusia (SDM), fasilitas, dan kuriku-

lum.

Telah banyak dilakukan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan kualitas pendi-

dikan. Salah satunya dalam kependidikan MIPA, telah banyak dilakukan pemba-

haruan, perbaikan maupun pemantapan. Ilmu kimia adalah bagian dari pendidi-

kan IPA. Ada tiga hal yang berkaitan dengan kimia yang tidak terpisahkan, yaitu

kimia sebagai produk, kimia sebagai proses dan kimia sebagai sikap. Kimia se-

bagai produk merupakan pengetahuan kimia yang berupa fakta-fakta, konsep

konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum dan teori-teori. Kimia sebagai proses ber-

kaitan dengan cara kerja ilmiah, sehingga kimia bukan hanya penguasaan kumpul-

an pengetahuan yang berupa fakta fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja
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tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Ketiga hal tersebut merupakan

satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara kimia sebagai produk, proses

dan sikap. Oleh sebab itu, pembelajaran kimia dan penilaian hasil belajar kimia

harus memperhatikan karakteristik ilmu kimia sebagai proses, produk dan sikap

(Tim Penyusun, 2014).

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu

pendidikan di Indonesia yaitu dengan mengembangkan kurikulum, yaitu dari kuri-

kulum tingkat satuan berbasis kompetensi (KTSP) menuju kurikulum 2013.

Dalam kurikulum 2013 terdapat beberapa komponen dalam kompetensi inti, yaitu:

(1) kompetensi inti sikap spiritual, (2) kompetensi inti sikap sosial, (3) kompetensi

inti pengetahuan dan (4) kompetensi inti keterampilan.

Pada kurikulum 2013 menggunakan konsep saintifik approach (pendekatan sainti-

fik) dimana siswa mampu menemukan sebuah jawaban yang tidak berdasarkan

angan-angan akan tetapi melalui proses ilmiah yang struktural. Model pembel-

ajaran pendekatan saintifik memiliki beberapa tahapan yaitu: (1) mengamati (ob-

serving),  (2) menanya (questioning), (3) mencoba (experimenting), (4) menalar

(associating), dan (5) mem-bentuk jejaring (networking). Tahap pertama yaitu

mengamati (observing), siswa diberikan fenomena atau fakta yang bersangkutan

dengan materi yang diajarkan. Setelah mengamati fenomena, siswa akan mene-

mukan hal-hal yang tidak mereka pahami sehingga dalam diri siswa muncul ber-

bagai pertanyaan. Tahap kedua ialah menanya (questioning), pada tahap ini siswa

diminta menuliskan hal-hal yang tidak mereka pahami dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan. Tahap ketiga yaitu mencoba (experimenting), pada tahap ini siswa di-

minta untuk merancang sebuah percobaan dan melakukan percobaan yang telah
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mereka rancang sendiri. Setelah itu, siswa melakukan percobaan dan mencatat

hasil percobaan dengan cara mereka masing-masing. Tahap keempat yaitu mena-

lar (associating) dalam hal ini siswa diharapkan dapat menganalisis data percoba-

an.  Pada tahap ini, siswa diberikan pertanyaan dalam bentuk soal yang harus di-

diskusikan bersama kelompoknya. Siswa menganalisis data dan informasi yang

diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya untuk menemukan keterkaitan satu

informasi dengan informasi lainnya sehingga dapat menemukan suatu kesimpulan.

Tahap terakhir adalah membentuk jejaring (networking).  Membentuk jejaring

dapat berupa mengkomunikasikan hasil diskusi yang telah dilakukan bersama

anggota kelompoknya yaitu presentasi hasil diskusi di depan kelas.

Tahapan pada pendekatan saintifik dapat melatihkan kemampuan berpikir siswa.

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk

kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan lain-

nya.  Menurut Halpen (1996), berpikir kritis adalah memberdayakan kemampuan

atau strategi kognitif dalam menentukan tujuan.  Proses tersebut dilalui setelah

menentukan tujuan, mempertimbangkan, dan mengacu langsung kepada sasaran.

Hal ini merupakan bentuk berpikir yang perlu dikembangkan dalam rangka me-

mecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan berbagai kemung-

kinan, dan membuat keputusan ketika menggunakan semua kemampuan tersebut

secara efektif dalam konteks dan tipe yang tepat. Pendapat senada dikemukakan

Anggelo (1995), berpikir kritis adalah mengaplikasikan rasional, kegiatan berpikir

yang tinggi, yang meliputi kegiatan menganalisis, mensintesis, mengenal perma-

salahan dan pemecahannya, menyimpulkan, dan mengevaluasi.  Dari dua penda-

pat tersebut, tampak adanya persamaan dalam hal sistematika berpikir yang ter-

nyata berproses. Berpikir kritis harus melalui beberapa tahapan untuk sampai
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kepada sebuah kesimpulan atau penilaian.  Menurut Bloom, dalam ranah kognitif-

nya kemampuan intelektual dibagi pada tingkatan-tingkatan, yaitu C1 sampai

dengan C6: mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, evaluasi, dan

membuat. Salah satu proses kognitif dalam menganalisis adalah kemampuan

membedakan yaitu membedakan bagian yang memiliki hubungan dengan bagian

yang tidak memiliki hubungan atau memisahkan bagian yang penting dengan ba-

gian yang tidak penting dari materi yang telah disajikan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 3 Bandar Lampung,

diketahui bahwa pembelajaran kimia telah menggunakan pendekatan saintifik

namun belum maksimal. Masih terdapat beberapa materi kimia yang mengguna-

kan metode ceramah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan guru ten-

tang pendekatan saintifik. Sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung,

guru memberikan informasi melalui metode ceramah dan siswa hanya diminta

untuk mendengarkan dan memperhatikan. Siswa tidak dituntut untuk berusaha

berpikir apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai tujuan belajarnya.  Hal ini

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa kurang terlatih khususnya

pada kemampuan membedakan siswa, hal ini ditunjukkan dengan aktivitas siswa

yang pasif saat pembelajaran berlangsung, dan juga nilai hasil tes yang masih

relatif rendah. sehingga tidak sesuai dengan amanat dari kurikulum 2013 dan ka-

rakter ilmu kimia.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Marhan dkk (2014) terhadap siswa kelas X

SMA Negeri 9 Malang tahun 2013/2014 yang menunjukkan bahwa penerapan

pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal

tersebut diperkuat oleh penelitian Ikaningrum dan Gultom (2013) yang
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menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada prestasi belajar

dan sikap ilmiah siswa kelas X SMA Negeri 4 Magelang sebelum dan sesudah

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah, dimana pende-

katan ilmiah lebih baik daripada pendekatan konvensional dan pendekatan ilmiah

juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa.

Salah satu materi kimia yang sebagian konsepnya bersifat abstrak adalah materi

hidrolisis garam. Materi ini dipenuhi dengan rumus-rumus dan reaksi-reaksi

kimia sehingga memerlukan pemahaman dalam segala aspek representasi khusus-

nya aspek mikroskopik dan simbolik agar lebih mudah dipahami dan dimengerti.

Melalui materi ini, siswa diajak untuk mengamati fenomena hidrolisis garam. Pada

proses mengamati ini banyak pertanyaan yang muncul pada di benak siswa, seperti

mengapa garam ada yang bersifat asam dan basa. Kemudian siswa diminta untuk me-

nentukan variabel kontrol, terikat dan bebas untuk percobaan identifikasi senyawa

garam. Lalu siswa juga harus menentukan alat dan bahan yang akan digunakan

dalam percobaan serta merancang prosedur percobaan tersebut. Dari tahap tersebut

diharapkan kemampuan berpikir kritis khususnya kemampuan membedakan siswa

dapat terlatih. Setelah melakukan percobaan siswa diharapkan dapat membedakan

senyawa garam berdasarkan sifatnya. Lalu siswa juga dituntut untuk bisa membeda-

kan antara hidrolisis sebagian (parsial), hidrolisis total dan yang tidak mengalami

hidrolisis melalui gambar mikroskopis hidrolisis garam yang disajikan. Hal ini pula

yang dapat melatih kemampuan berpikir kritis khususnya kemampuan membedakan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam upaya meningkatkan kemampuan membedaan

khususnya pada materi pokok hidrolisis garam menggunakan pendekatan saintifik

maka dilakukan penelitian ini dengan judul : “Efektivitas Pendekatan Saintifik

dalam Meningkatkan Kemampuan Membedakan pada Materi Hidrolisis Garam “
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas pendekatan saintifik pada materi

hidrolisis garam dalam meningkatkan kemampuan membedakan pada siswa kelas

XI MIA SMA Negeri 3 Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah

mendeskripsikan efektivitas pendekatan saintifik pada materi hidrolisis garam

dalam meningkatkan kemampuan membedakan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Siswa

Mempermudah siswa dalam mencapai kompetensi dasar pada pembelajaran

kimia, khususnya pada materi hidrolisis garam dan menambah referensi siswa

dalam belajar.

2. Guru

Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dapat menjadi salah satu pen-

dekatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif bagi guru.

3. Sekolah

Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu

pembelajaran kimia di sekolah.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah :

a. Materi pokok dalam penelitian ini adalah hidrolisis garam yang merupakan

materi pembelajaran kimia kelas XI MIA semester II yang meliputi pengertian

senyawa garam, sifat senyawa garam, garam yang tidak mengalami hidrolisis,

hidrolisis garam sebagian (parsial) dan total, serta perumusan dan perhitungan

pH senyawa hidrolisis garam.

b. Pendekatan saintifik yang digunakan memiliki beberapa tahap: (1) mengamati

(observing), (2)  menanya (questioning), (3) mencoba (experimenting), (4)

menalar (associating), dan (5) membentuk jejaring (networking).

c. Pembelajaran dikatakan efektif apabila secara statistik hasil belajar siswa me-

nunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dengan pema-

haman setelah pembelajaran yang ditunjukkan dengan gain yang signifikan

antara kelas kontrol dan eksperimen (Nuraeni, 2010).

d. Menurut taksonomi Bloom, kemampuan membedakan merupakan kegiatan

berpikir membedakan bagian-bagian yang menyusun suatu struktur berdasar-

kan relevansi, fungsi dan penting tidaknya.  Membedakan menuntut adanya ke-

mampuan untuk menentukan mana yang relevan/esensial dari suatu perbedaan

terkait dengan struktur yang lebih besar (Anderson, 2001).


