
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjadi suatu bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai

oleh setiap negara di dunia. Tidak ada bangsa yang mampu mencapai kemajuan

tanpa meletakkan pendidikan sebagai dasar utama pembangunannya. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengem-

bangkan kemampuan dan membentuk watak serta perabadan bangsa yang bermar-

tabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkem-

bangnya 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.

Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan kemajuan bangsa khususnya da-

lam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dilakukan dengan cara mengeluarkan

kurikulum baru, Kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memi-

liki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif,

kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasya-

rakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Tim Penyusun, 2014). Terda-

pat tiga aspek penilaian dalam Kurikulum 2013, yaitu aspek pengetahuan, aspek
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keterampilan dan aspek sikap. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan karak-

teristik ilmu kimia yaitu kimia sebagai proses, produk dan sikap.

Ilmu kimia merupakan salah satu cabang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), yang se-

cara garis besar mencakup dua bagian yakni kimia sebagai proses dan kimia seba-

gai produk.  Kimia sebagai proses meliputi keterampilan-keterampilan dan sikap

yang harus dimiliki untuk memperoleh dan mengembangkan produk kimia.  Se-

dangkan kimia sebagai produk meliputi sekumpulan pengetahuan yang terdiri dari

fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip ilmu kimia (Tim Penyusun, 2006).

Berkaitan dengan hakikat ilmu kimia sebagai proses dan produk, maka dalam

pembelajaran kimia tidak hanya dapat dilakukan dengan pemberian fakta dan

konsep, tetapi harus memerhatikan juga bagaimana siswa dilatih untuk mengem-

bangkan keterampilan-keterampilan dan sikap ilmiah.

Namun faktanya, pembelajaran kimia di sekolah cenderung hanya menghafal

konsep dan kurang mampu menggunakan konsep tersebut jika menemui masalah

dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan konsep yang dimiliki.  Akibat-

nya, pembelajaran kimia menjadi kehilangan daya tariknya dan lepas relevansinya

dengan dunia nyata yang seharusnya menjadi obyek ilmu pengetahuan tersebut

(Tim Penyusun, 2003). Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa ternyata ada

kaitan antara rendahnya pemahaman konsep kimia siswa dengan proses pembel-

ajaran yang diterapkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah

dilakukan di SMA Negeri 3 Bandar Lampung, sejak tahun ajaran 2013/2014

pembelajaran di sekolah telah menggunakan Kurikulum 2013. Namun dalam

pelaksanaannya, tidak semua proses pembelajaran kimia sesuai dengan anjuran
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Kurikulum 2013 yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-centred).

Guru masih kurang maksimal dalam penerapan pembelajaran dengan Kurikulum

2013. Bahkan dalam proses pembelajaran terkadang guru masih menggunakan

metode ceramah, misalnya dalam memberikan suatu persamaan rumus tertentu.

Pembelajaran yang tidak sesuai dengan anjuran kurikulum 2013 ini menyebabkan

tiga aspek yang harus ditingkatkan dalam diri siswa yaitu aspek sikap, pengetahu-

an dan keterampilan tidak meningkat secara efektif, terutama kemampuan gene-

rating siswa.  Kemampuan generating harus dimiliki siswa agar siswa dapat aktif

dalam berpikir maupun aktif dalam proses pembelajaran. Kemampuan generating

yang kurang dilatihkan dapat menyebabkan beberapa dampak bagi siswa, misal-

nya nilai, motivasi dan keaktifan siswa menjadi rendah. Untuk mengatasi hal

tersebut diperlukan pendekatan pembelajaran yang dapat memunculkan kemam-

puan generating siswa sehingga siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran.

Taksonomi Bloom revisi memiliki enam tingkat kategori dalam proses kognitif

yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan me-

ncipta. Mencipta mengacu pada tahap mensintesis dan menghasilkan produk baru

(Vick dan Garvey, 2011). Salah satu proses kognitif dalam kategori mencipta

adalah kemampuan generating yaitu menyusun hipotesis dan menyimpulkan

alternatif jawaban dari suatu fenomena atau masalah yang ada. Kemampuan

generating diperlukan siswa untuk memecahkan berbagai masalah yang akan

mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu pendekatan pembelajaran yang diharapkan dapat sesuai dengan tujuan

Kurikulum 2013 dan dapat meningkatkan kemampuan generating siswa yang
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meliputi konsep-konsep dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah

pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran

yang diterapkan pada aplikasi Kurikulum 2013. Pendekatan ini berbeda dari pen-

dekatan pembelajaran sebelumnya. Dalam penerapan pendekatan saintifik siswa

akan melalui beberapa tahap yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar dan

mengkomunikasikan. Setelah pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekat-

an saintifik inilah, maka akan diperoleh peningkatan terhadap penilaian sikap,

pengetahuan dan keterampilan siswa.

Sari (2014) melaporkan hasil penelitiannya bahwa pendekatan ilmiah efektif

dalam meningkatkan keterampilan berpikir orisinil siswa pada materi asam basa.

Selain itu hasil penelitian oleh Rismalinda (2014) juga menyatakan bahwa pende-

katan ilmiah efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir lancar pada materi

kesetimbangan kimia. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran dengan pendekatan

saintifik ternyata efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir.  Kemampuan

generating adalah salah satu keterampilan berpikir, dengan demikian pembelajar-

an dengan pendekatan saintifik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan

generating siswa.

Salah satu materi kimia yang dapat dibelajarkan dengan pendekatan saintifik dan

dapat meningkatkan kemampuan generating siswa yaitu hidrolisis garam. Kom-

petensi Dasar dari Kompetensi Inti 3 yaitu menganalisis garam-garam yang meng-

alami hidrolisis. Dengan menggunakan pendekatan saintifik siswa diajak untuk

mengamati fenomena alam yang erat kaitannya dengan hidrolisis garam dalam

kehidupan sehari-hari, misalnya sebuah tabel pH suatu garam yang bersifat netral,
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asam dan basa, serta beberapa gambar submikroskopis garam menghidrolisis.

Pada proses ini, akan timbul rasa ingin tahu siswa dan berbagai pertanyaan

mengenai bagaimana menentukan sifat suatu senyawa garam, bagaimana suatu

garam mengalami hidrolisis dan bagaimana cara mencari suatu pH dari suatu

senyawa garam yang mengalami hidrolisis secara teoritis. Pertanyaan-pertanyaan

dari rasa ingin tahu siswa ini dituliskan dalam lembar kerja siswa yang telah

diberikan oleh guru. Pada tahapan menanya ini kemampuan generating siswa

dilatihkan. Selanjutnya, siswa akan melakukan diskusi dalam kelompok kecil dan

kemudian akan berdiskusi antar kelompok. Berbagai fakta serta fenomena yang

diberikan guru akan memacu siswa untuk mencoba mencari jawaban-jawaban dari

rasa ingin tahu mereka, dan selanjutnya menggeneralisasikan kesimpulan dari

hasil kegiatan menalar mereka. Dengan demikian, maka peningkatkan kemam-

puan generating siswa dengan pendekatan saintifik akan dicapai.

Berdasarkan uraian di atas, dalam upaya meningkatkan kemampuan generating

siswa khususnya pada materi pokok hidrolisis garam perlu menggunakan pende-

katan saintifik maka dilakukan penelitian ini dengan judul : “Efektivitas Pendekat-

an Saintifik dalam Meningkatkan Kemampuan Generating pada Materi Hidrolisis

Garam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas pendekatan saintifik dalam me-

ningkatkan kemampuan generating siswa pada materi hidrolisis garam?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas pendekatan saintifik dalam mening-

katkan kemampuan generating pada materi hidrolisis garam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Siswa

Dengan diterapkannya pendekatan saintifik dalam kegiatan belajar mengajar

maka akan memberi pengalaman baru bagi siswa dalam memecahkan masalah

kimia.

2. Guru

Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dapat menjadi salah satu

pendekatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif bagi guru.

3. Sekolah

Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan

mutu pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kesalahan penafsiran istilah dalam penelitian ini, maka perlu

adanya batasan istilah, yaitu sebagai berikut :

1. 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 menghidrolisis, garam
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yang menghidrolisis sebagian dan total, serta perumusan dan perhitungan pH

senyawa hidrolisis garam.

2. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum

2013 dengan membagi proses pembelajaran meliputi beberapa tahapan, yaitu

mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan.

3. 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 n-Gain yang signifikan

antara kelas kontrol dan eksperimen (Nuraeni dkk, 2010).

4. Indikator proses kognitif dalam Taksonomi Bloom revisi adalah kemampuan

generating yaitu menyusun hipotesis dan menyimpulkan alternatif jawaban dari

suatu fenomena.


