
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan IPA (sains) memiliki potensi besar dan peranan strategis dalam me-

nyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi era industrial-

isasi dan globalisasi. Potensi ini akan dapat terwujud jika pendidikan IPA (sains)

mampu melahirkan siswa yang cakap dalam bidangnya dan berhasil menumbuh-

kan kemampuan berpikir logis, berpikir kreatif, kemampuan memecahkan masa-

lah, bersifat kritis, menguasai teknologi serta adaftif terhadap perubahan dan per-

kembangan zaman (Mudzakir, 2005).

Ilmu kimia adalah salah satu rumpun sains yang mempelajari tentang zat, meliputi

struktur, komposisi, dan sifat; dinamika, kinetika, dan energetika yang melibatkan

keterampilan dan penalaran. Konten ilmu kimia yang berupa konsep, hukum, dan

teori, pada dasarnya merupakan produk dari rangkaian proses menggunakan sikap

ilmiah. Oleh sebab itu, pembelajaran kimia harus memperhatikan karakteristik ki-

mia sebagai proses, produk dan sikap (Fadiawati, 2011).

Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran.

Pendekatan saintifik dapat disebut juga dengan pendekatan ilmiah. Proses pembe-

lajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut ini: (1) Materi pem-

belajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan
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logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau

dongeng semata, (2) Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-

siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau pena-

laran yang menyimpang dari alur berpikir logis, (3) Mendorong dan menginspirasi

siswa berpikir secara kritis, analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, mema-

hami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran, (4) Men-

dorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat per-

bedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran, (5) Men-

dorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengem-

bangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembela-

jaran, (6) Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertang-

gungjawabkan, (7) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas,

namun menarik sistem penyajiannya (Tim Penyusun, 2013).

Pendekatan saintifik merupakan suatu pendekatan yang diamanatkan oleh kuriku-

lum 2013 yang mengadopsi langkah-langkah ilmiah dalam memecahkan suatu

masalah.  Tim Penyusun (2013b) memberikan konsepsi bahwa langkah-langkah

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah mengamati, menanya,

mencoba, menalar dan membentuk jejaring.  Langkah-langkah pembelajaran ini

akan mendorong siswa berpikir secara kritis, analistis dan hipotetik serta mema-

hami, menerapkan dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif

dalam merespon materi pembelajaran, sehingga melahirkan siswa yang produktif,

kreatif, inovatif dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahu-

an yang terintegrasi.  Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Ikaningrum dan Gul-

tom (2013) yang menunjukkan bahwa pendekatan ilmiah inkuiri efektif dalam
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meningkatkan prestasi belajar dan sikap ilmiah siswa kelas X SMA Negeri 4 Ma-

gelang.  Selain itu, hasil penelitian Mexico dan Padmaningrum (2013) terhadap

siswa kelas X SMA Negeri 1 Minggir Sleman tahun pelajaran 2012-2013 menun-

jukkan bahwa pendekatan pembelajaran ilmiah inkuiri juga efektif dalam mening-

katkan sikap ilmiah dan prestasi belajar siswa.

Berpikir kritis dapat dikatakan sebagai bentuk kegiatan mental atau pikiran manu-

sia yang aktif. Menurut Wijaya (2007), berpikir kritis adalah suatu kegiatan atau

proses menganalisis, menjelaskan, mengembangkan atau menyeleksi ide, menca-

kup mengkategorisasikan, membandingkan, melawankan, menguji argumentasi

dan asumsi, menyelesaikan dan mengevaluasi kesimpulan induksi dan deduksi,

menentukan prioritas dan membuat pilihan.

Salah satu aspek keterampilan berpikir analitis yaitu menghubungkan (attributing)

(Anderson & Krathwohl, 2001). Menghubungkan adalah kemampuan seseorang

untuk menentukan sudut pandang suatu objek yang disajikan. Aspek menghu-

bungkan tersebut sekilas hampir sama dengan aspek mengorganisasikan karena

pada aspek mengorganisasikan terdapat istilah lain yang juga dapat digunakan

untuk merumuskan indikator aspek mengorganisasikan, yaitu kata menggabung-

kan. Namun, pada aspek menghubungkan yang dimaksudkan di sini lebih mene-

kankan pada menghubungkan yang sifatnya sebagai hubungan sebab-akibat

(Sudibyo, 2013: 2).

Proses kognitif attributing terjadi ketika siswa mampu menentukan sudut pandang

dan nilai dari berbagai bentuk komunikasi. Attributing melibatkan sebuah proses
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dekonstruksi, di mana siswa menentukan sudut pandang seorang pengarang atau

maksud pengarang dari sebuah bahan yang disajikan (Muslich, 2011: 44).

Apabila siswa terbiasa dengan berpikir analitis maka siswa akan memiliki ke-

mampuan untuk memerinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut

bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagi-

an-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor lainnya (Kunandar, 2013:

163). Inilah yang dijadikan dasar kemampuan attributing siswa perlu ditingkat-

kan. Sikap berpikir analitis khususnya kemampuan menghubungkan (attributing)

akan dilatihkan pada kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik yaitu pada fase

mengasosiasi atau menganalisis. Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus

ke otak, pengalaman tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain. Pengala-

man-pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi

dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. Proses itu dikenal sebagai

asosiasi atau menalar. Dalam kegiatan ini, siswa melakukan pemrosesan informa-

si untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, mene-

mukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai kesim-

pulan dari pola yang ditemukan. Itulah kemampuan attributing siswa dalam tahap

menalar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SMA Negeri 3 Bandar Lampung

diketahui bahwa pembelajaran kimia menggunakan metode ceramah, diskusi, dan

latihan serta demonstrasi atau eksperimen yang dibimbing oleh guru. Selama pro-

ses belajar mengajar siswa menyerap dan menerima informasi yang diberikan oleh

guru serta mengerjakan tugas-tugas dengan hanya sesekali berdiskusi. Dalam hal
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ini siswa masih kurang memahami maksud dari permasalahan yang diberikan se-

bagai dasar untuk memahami suatu materi, dikarenakan siswa kurang dilatih

menggunakan sudut pandang nya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Hal

ini menunjukkan bahwa kemampuan attributing siswa masih rendah dalam pem-

belajaran di kelas. Sangat jarang ditemukan siswa secara proaktif menentukan

sudut pandang nya atau nilai dari suatu materi yang diberikan dalam pembela-

jaran. Ini dapat dijadikan indikator bahwa kemampuan attributing siswa masih

rendah.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran kimia harus lebih diarahkan pada

prinsip pembelajaran yang terdapat dalam Permendikbud 2013, diantaranya dari

peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu; dari guru sebagai

satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar; dari

pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan il-

miah; dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; dari pembelajaran

yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang

kebenarannya multi dimensi; dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan

aplikatif; dan pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi ketela-

danan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun kar-

so), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran

(tutwuri handayani).

Berdasarkan kurikulum 2013, materi hidrolisis garam merupakan salah satu mate-

ri dalam pembelajaran kimia di kelas XI MIA.  Kompetensi dasar dari kompetensi

inti 3 pada materi hidrolisis garam adalah menganalisis garam-garam yang meng-

alami hidrolisis.  Untuk menguasai kompetensi dasar ini, pada pembelajaran
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materi hidrolisis garam, siswa dapat diajak untuk mengamati fenomena garam-ga-

ram yang dapat mengalami hidrolisis parsial dan total dan diajak untuk merancang

serta melakukan percobaan.  Dengan demikian siswa akan terpacu untuk berpikir

kritis dan mendapat pengalaman langsung dalam mempelajari materi ini.

Berdasarkan uraian di atas, dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis

yakni kemampuan attributing siswa khususnya pada materi pokok hidrolisis gar-

am perlu menggunakan pendekatan saintifik, maka peneliti ingin melakukan pene-

litian yang berjudul: “Efektivitas Pendekatan Saintifik Dalam Meningkatkan

Kemampuan Attributing Pada Materi Hidrolisis Garam”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pendekatan saintifik efektif dalam meningkatkan kemampuan attribu-

ting siswa pada materi hidrolisis garam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas pendekatan sainti-

fik dalam meningkatkan kemampuan attributing pada materi hidrolisis garam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Siswa

Pendekatan saintifik mempermudah siswa untuk memahami dan menghasilkan

pengetahuan yang bermakna serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir
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analitis siswa khususnya kemampuan attributing pada materi hidrolisis garam.

2. Guru

Memberi inspirasi dan pengalaman secara langsung bagi guru dalam kegiatan

pembelajaran kimia dengan menerapkan pendekatan saintifik sebagai pembe-

lajaran alternatif baik pada materi hidrolisis garam maupun materi lain yang

memiliki karakteristik yang sama.

3. Sekolah

Dengan menerapkan pendekatan saintifik di sekolah dapat meningkatkan mutu

pembelajaran kimia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Materi pokok dalam penelitian ini adalah hidrolisis garam yang merupakan ma-

teri pembelajaran kimia kelas XI MIA semester II yang meliputi pengertian se-

nyawa garam, sifat senyawa garam, garam yang tidak menghidrolisis, garam

menghidrolisis sebagian dan total,  serta perumusan dan perhitungan pH senya-

wa hidrolisis garam.

2. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum

2013 dengan membagi proses pembelajaran menjadi beberapa tahapan, yaitu

mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan.

3. Pembelajaran dikatakan efektif apabila secara statistik kemampuan attributing

siswa menunjukkan perbedaan rata-rata n-Gain yang signifikan antara kelas

kontrol dan eksperimen (Nuraeni dkk., 2010).
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4. Indikator keterampilan berpikir kritis yang diamati dalam penelitian ini adalah

kemampuan attributing yaitu, kemampuan untuk menentukan tentang sudut

pandang, bias, nilai atau maksud dari suatu masalah yang diajukan (Anderson,

2001).


