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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sasaran pendidikan adalah manusia, dengan adanya pendidikan dapat 

membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi 

kemanusiaanya (Tirtarahardja dan Sulo, 2015). Pendidikan dijadikan sebagai 

jembatan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka semakin tinggi pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya. 

Menurut Wijaya, dkk (2016) paradigma pembelajaran abad 21 menekankan pada 

kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan 

permasalahan, berpikir analistis dan kerjasama serta berkolaborasi dalam 

menyelesaikan masalah.  Di abad ke 21 ini, pendidikan menjadi semakin penting 

untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, 

keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja, 

dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup (life skills). 

Ilmu pengetahuan selalu berubah dan berkembang, demikian juga bidang 

pendidikan. Perubahan dalam bidang pendidikan membawa pengaruh terhadap 

perubahan pandangan mengenai kurikulum. Kurikulum yang semula dipandang  

sebagai sejumlah mata pelajaran, kemudian beralih makna menjadi semua 

kegiatan atas semua pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik 

untuk mencapai tujuan pendidikan (Sudjana, 2009). Pada saat ini pemerintah 

sedang menerapkan kurikulum 2013 revisi 2017. Kurikulum 2013 revisi 2017 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan saintifik 
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yang meliputi aktivitas mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, 

dan berkomunikasi. Di dalam kurikulum terdapat berbagai mata pelajaran yang 

disusun sebagai rancangan pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta 

didik dalam satu periode jenjang pendidikan, salah satunya yaitu mata pelajaran 

kimia. 

Kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dan berguna 

dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Allamin dan Yonata (2016), kimia 

mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi, struktur dan 

sifat, perubahan, dinamika dan energetika zat yang melibatkan keterampilan dan 

penalaran. Berdasarkan hasil observasi disekolah, sebagian besar peserta didik 

merasa kesulitan dalam memahami materi kimia yang bersifat abstrak, karena 

menuntut peserta didik membayangkan keberadaan materi tersebut tanpa 

mengalami secara langsung. Adapun kendala yang dihadapi peserta didik dalam 

pembelajaran asam basa yaitu Keterampilan Proses Sains (KPS) yang masih 

belum terlaksanana sepenuhnya.  

Dalam proses pembelajaran, pemilihan metode yang tepat sangat 

mempengaruhi KPS peserta didik. Hasil wawancara dengan salah satu guru kimia 

SMAN 4 Kota Jambi, diketahui bahwa proses pembelajaran yang paling dominan 

dilakukan adalah pembelajaran langsung sehingga peserta didik kurang 

berpartisipasi dalam pembelajaran. Keterampilan proses akan terbentuk melalui 

proses berulang-ulang dan melibatkan aspek kognitif. Peserta didik tidak akan 

terampil dalam meningkatkan KPS apabila tidak ada peluang untuk melakukannya 

sendiri proses tersebut secara terus menerus. Namun adanya kendala yang 

dihadapi dalam penerapannya, antara lain waktu yang terbatas dan banyaknya 
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materi yang dipelajari. Sehingga dalam pelaksanaannya untuk menghindari 

kendala tersebut dibutuhkan suatu permodelan (Trianto, 2015).  

Keterampilan proses sains yang telah diterapkan di kelas masih sangat 

sedikit yaitu keterampilan mengamati, menafsrikan pengamatan, dan 

berkomunikasi. Pada keterampilan mengamati, peserta didik mengamati 

penjelasan yang diberikan oleh guru. Keterampilan menafsirkan pengamatan 

diterapkan pada saat guru memberikan sebuah permasalahan, peserta didik 

diminta untuk menulis atau menyampaikan hasil dari yang diamati. Sedangkan 

pada keterampilan berkomunikasi, beberapa peserta didik menerapkan dalam 

kegiatan berdiskusi pada saat mempresentasikan hasil diskusi. Dalam kegiatan 

pembelajaran kimia, masih banyak keterampilan proses sains lainnya yang bisa 

dikembangkan seperti, membuat hipotesis, meramalkan, merancang penelitian, 

dan menggunakan alat dan bahan. Salah satu faktor rendahnya KPS peserta didik 

dikarenakan guru kurang mengajak peserta didik untuk melakukan praktikum. Hal 

ini dibuktikan dalam Effendi-hasibuan, dkk (2019) menyatakan bahwa pengajaran 

berbasis inkuiri diabaikan oleh sebagian besar guru sains. Guru lebih 

mengutamakan strategi pengajaran yang lebih tradisional untuk mengajar sains. 

Adapun alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut 

adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada aktivitas 

peserta didik. Salah satunya yaitu model Learning Cycle 5E. Model Learning 

Cycle 5E mengacu pada filosofis konstruktivisme yang menyatakan bahwa dalam 

proses pembelajaran, peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

dan bermakna melalui pengalaman yang nyata. Keterampilan proses sains peserta 

didik dapat ditingkatkan melalui materi pelajaran yang berupa konsep dan disertai 

dengan fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari, karena dapat dikembangkan 
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melalui pengalaman langsung. Salah satu materi yang termasuk dalam 

karakteristik tersebut adalah asam basa. 

Materi asam basa khususnya KD 3.10 yaitu menganalisis sifat larutan 

berdasarkan konsep asam basa dan atau pH larutan, peserta didik dituntut untuk 

dapat mendiskusikan bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator alami, 

merancang percobaan, melakukan percobaan, mempresentasikan hasil 

pengamatan, serta mengelompokkan asam dan basa. Tuntutan dari KD 3.10 ini 

merupakan berbagai tujuan yang terdapat dalam keterampilan proses sains, 

sehingga dalam materi asam basa peserta didik dituntut untuk dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains agar dapat benar-benar memahami materi asam basa. 

Penggunaan bahan ajar dalam proses pembelajaran sangat membantu guru 

agar pembelajaran menjadi lebih terarah dan mempermudah guru dalam 

memberikan materi kepada peserta didik. Menurut Sumantri (2015) bahan ajar 

merupakan salah satu sumber belajar dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, 

gugus isi atau konteks, data maupun fakta, proses, nilai, kemampuan, dan 

keterampilan. Penggunaan e-LKPD dapat memancing peserta didik terlibat secara 

aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Muthoharoh, dkk (2017) LKPD 

berfungsi untuk menuntun peserta didik dalam menemukan konsep yang 

dipelajari, sehingga pembelajaran bersifat konstruktivis. 

Syahnaz (2019) telah mengembangkan e-LKPD berbasis lingkungan untuk 

pembelajaran materi asam basa. Hasil validasi secara teoritis yaitu materi dan 

media terkategori sangat baik yaitu 85,00% dan 95,00%. Sedangkan validasi 

secara praktis yaitu penilaian guru dan respon peserta didik terhadap e-LKPD 

yang terkategori sangat baik dan baik yaitu 90,67% sedangkan respon peserta 

didik dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek tampilan e-LKPD 82,40%, aspek 



5 
 

 
 

penyajian materi dalam e-LKPD 80,80%, dan aspek kebermanfaatan e-LKPD 

82,25%. Pengembangan yang dilakukan Syahnaz (2019) hanya sebatas uji coba 

belum diterapkan secara nyata. Untuk menerapkan secara nyata harus dicari 

model pembelajaran yang tepat. 

Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan keefektifan model 

Learning Cycle 5E dalam meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik 

diantaranya yang dilakukan oleh Murni dan Tania (2017) menunjukkan bahwa 

model Learning Cycle 5E dapat meningkatkan keterampilan proses peserta didik 

karena pada setiap fase model Learning Cycle 5E, peneliti dapat melatih beberapa 

keterampilan proses sains sekaligus. Gazali, dkk (2015) menyatakan bahwa 

peserta didik yang belajar menggunakan model siklus belajar 5E memilik prestasi 

belajar, keterampilan proses sains dan berpikir kritis lebih tinggi dari pada peserta 

didik yang belajar menggunakan model konvensional.  

Setiap model pembelajaran mempunyai sintaks-sintaks tertentu. Sintaks-

sintaks tersebut mengandung akitivitas-aktivitas yang dilakukan oleh guru dan 

peserta didik. Dari penelitian Murni dana Tania (2017), Gazali dkk (2015) belum 

meneliti bagaimana keterlaksanaan model oleh guru maupun peserta didik, dan 

bagaimana korelasi keterlaksanaan Learning Cycle 5E berbantuan e-LKPD 

dengan keterampilan proses sains. Maka perlu diadakan analisis keterlaksanaan 

model Learning Cycle 5E oleh guru dan peserta didik dengan berbantuan e-

LKPD, sehingga akan terlihat apakah terdapat korelasi KPS dengan model 

Learning Cycle 5E.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Keterlaksanaan Model Learning 

Cycle 5E Berbantuan e-LKPD pada Materi Asam Basa dan Korelasinya 
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dengan Keterampilan Proses Sains Peserta Didik di Kelas XI IPA SMAN 4 

Kota Jambi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka rumusan masalah 

penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterlaksanaan model Learning Cycle 5E berbantuan e-LKPD pada 

materi asam basa di kelas XI IPA SMAN 4 Kota Jambi? 

2. Bagaimana keterampilan proses sains peserta didik selama proses pembelajaran 

menggunakan model Learning Cycle 5E pada materi asam basa di SMAN 4 

Kota Jambi? 

3. Apakah terdapat korelasi keterlaksanaan model Learning Cycle 5E berbantuan 

e-LKPD materi asam basa dengan keterampilan proses sains peserta didik di 

kelas XI IPA SMAN 4 Kota Jambi? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu disampaikan ruang lingkup 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Pada penelitian ini e-LKPD pembelajaran yang digunakan adalah e-LKPD 

yang telah dikembangkan oleh Syahnaz (2019). 

2. Aspek keterampilan proses sains yang diukur dalam penelitian ini adalah 

menurut Dahar yang meliputi (1) mengamati, (2) menafsirkan pengamatan, (3) 

meramalkan, (4) menggunakan alat dan bahan, (5) merancang penelitian dan 

(6) menerapkan konsep, dan (7) berkomunikasi. 

3. Materi yang diajarkan hanya sub bab indikator asam basa sesuai dengan 

kurikulum 2013 revisi 2017. 

1.4 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana keterlaksanaan model Learning Cycle 5E 

berbantuan e-LKPD pembelajaran asam basa kelas XI IPA SMAN 4 Kota 

Jambi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana keterampilan proses sains peserta didik selama 

proses pembelajaran menggunakan model Learning Cycle 5E pada materi asam 

basa di SMAN 4 Kota Jambi. 

3. Untuk mengetahui korelasi keterlaksanaan model Learning Cycle 5E 

berbantuan e-LKPD pembelajaran asam basa dengan keterampilan proses sains 

peserta didik kelas XI IPA SMAN 4 Kota Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi peserta didik, dapat meningkatkan motivasi peserta didik pada mata 

pelajaran kimia dan mendorong peserta didik untuk berperan aktif serta lebih 

terampil dalam suasana yang menyenangkan serta mampu mengembangkan 

keterampilan proses sains. 

2. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan guru dalam memilih model 

pembelajaran kimia yang relevan, efektif, dan inovatif yang akan digunakan 

dalam proses belajar mengajar. 

3. Bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan, khususnya meningkatkan kualitas belajar 

peserta didik agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. 
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4. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan baru kepada peneliti selaku 

mahasiswa dan sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan tentang 

keterlaksanaan model Learning Cycle 5E  terhadap keterampilan proses sains 

peserta didik dengan berbantuan e-LKPD.  

1.6 Definisi Operasional 

1. Model Learning Cycle 5E merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan atau fase 

yang diorganisir sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat mengetahui 

kompetensi-kompetensi yang harus dicapai. Model Learning Cycle 5E terdiri 

dari 5 tahapan yaitu (engange, explore, elaborate, explain, and evaluate). 

2. Keterampilan proses sains adalah perangkat kemampuan kompleks yang biasa 

digunakan oleh para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah kedalam 

rangkaian proses pembelajaran. 

3. Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (e-LKPD) adalah suatu bahan  ajar 

yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran 

yang harus dikerjakan peserta didik baik bersifat teoritis ataupun praktis yang 

mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai yang dikemas dalam 

bentuk elektronik. 

4. Teori konstruktivisme dalam belajar adalah suatu teori dimana peserta didik 

secara individu menemukan serta mentransformasikan informasi yang 

kompleks, memeriksa informasi dengan aturan yang ada dan merevisinya. 


