
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok 

orang melalui berbagai upaya (effort) dan berbagai strategi, metode dan 

pendekatan kearah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Oleh sebab itu 

kegiatan pembelajaran akan bermuara pada dua kegiatan pokok. Pertama, 

bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan 

belajar. Kedua, bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu 

pengetahuan melalui kegiatan mengajar (Majid, 2016). Dengan demikian makna 

pembelajaran merupakan kondisi eksternal kegiatan belajar yang antara lain 

dilakukan oleh guru dalam mengondisikan seseorang untuk belajar.  

Ilmu kimia merupakan salah satu cabang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

yang menjelaskan tentang susunan, komposisi, struktur, sifat-sifat, perubahan zat, 

serta perubahan energi. Ilmu kimia juga tidak hanya mempelajari sifat zat, tetapi 

berusaha mencari prinsip yang mengatur sifat-sifat materi tersebut serta 

merumuskan teori untuk menerangkan mengapa hal itu terjadi (Purba, 2007). 

Dalam pembelajaran kimia diperlukan pemahaman yang baik untuk memahami 

konsep-konsep yang ada dalam pembelajaran.  

Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Jambi adalah salah satu 

Sekolah Menengah Atas yang ada di Provinsi Jambi. Sekolah ini mempunyai 

akreditasi A dan merupakan salah satu SMA negeri unggulan yang ada di Kota 

Jambi. Sekolah menengah atas ini memiliki banyak pretasi dari berbagai ajang 
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dan kejuaraan, baik dalam bidang akademik dan non akademik. Sejak tahun ajaran 

2018/2019 SMA N 3 Kota Jambi menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) dengan sistem zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebelumnya 

PPDB dilakukan melalui jalur prestasi, sehingga SMA N 3 Kota Jambi memiliki 

siswa dengan akademik tinggi. 

Dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur tentang sistem 

zonasi, salah satu kebijakannya adalah sekolah yang diselenggarakan pemerintah 

daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat 

dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan siswa 

yang diterima. Calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara 

yakni: pertama, melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% dari total 

jumlah keseluruhan siswa yang diterima. Kedua, alasan perpindahan domisili 

orang tua atau alasan terjadi bencana alam paling banyak 5% dari total 

keseluruhan siswa yang diterima (Nurailiyah, 2019).  Akibat dari sistem zonasi ini 

ialah siswa yang diterima oleh SMA N 3 Kota Jambi menjadi heterogen dari segi 

akademik. Karena PPDB tidak lagi ditentukan oleh prestasi siswa, namun 

ditentukan dari jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi. 

Hal itu dikhawatirkan akan menyebabkan kualitas belajar siswa menurun salah 

satunya kemampuan berpikir kritis karena hasil akademik tidak lagi menjadi 

modal untuk masuk di SMA favorit.  

Pada kurikulum 2013 revisi 2017 diajarkan materi reaksi redoks (reduksi 

oksidasi) yang merupakan materi pokok di SMA kelas X semester genap.   

Kompetensi dasar yang diharapkan dari siswa mempelajari materi ini yaitu 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hal ini terlihat dari KD 3.9 yaitu menganalisis 

perkembangan konsep reaksi redoks serta menentukan bilangan oksidasi atom 
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dalam molekul atau ion dan KD 4.9 yaitu merancang, melakukan, menyimpulkan 

serta menyajikan hasil percobaan. Siswa yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis akan dengan lancar menganalisis dan memberikan  banyak gagasan dalam 

merancang suatu percobaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa dan guru kimia di SMAN 3 

Kota Jambi pada tanggal 28 November 2019 diketahui bahwa masih banyak siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami materi reaksi redoks, adapun 

permasalahan yang terjadi dan dihadapi pada kegiatan dalam materi reaksi redoks 

antara lain ; siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep pengikatan dan 

pelepasan oksigen, pelepasan dan penerimaan elektron serta dari pertambahan dan 

penurunan bilangan oksidasi kemudian menentukan bilangan oksidasi unsur 

dalam senyawa atau ion. Selain permasalahan yang dihadapi siswa, guru 

cenderung menggunakan pembelajaran langsung dan siswa tidak melibatkan diri 

secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga setiap kali diadakan 

ulangan, sebagian siswa memerlukan remedial. Siswa cenderung pasif didalam 

kelas dan hanya beberapa saja yang cukup aktif. Hal ini mengakibatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam belajar kimia menjadi rendah. 

Pada mata pelajaran kimia di SMAN 3 Kota Jambi nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan adalah 67 hal ini berdasarkan tingkat 

kemampuan rata-rata yang dimiliki siswa dan daya dukung yang dimiliki sekolah. 

Khususnya pada materi reaksi redoks setiap kali diadakan ulangan tingkat 

ketuntasan masih berkisar 40% untuk kelas regular sedangkan untuk kelas unggul 

tingkat ketuntasan sudah mencapai 75% dari jumlah siswa kurang lebih 40 orang. 

Kondisi demikian apabila terus dibiarkan akan berdampak buruk terhadap kualitas 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran kimia. Untuk itu materi ini perlu 
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diajarkan dengan model pembelajaran yang menarik dan dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Salah satu alternatif pemecahan masalah tersebut yang dapat dilaksanakan 

oleh guru adalah melaksanakan pembelajaran kimia dengan menerapkan model  

experiential learning. Menurut Muhammad dalam (Hariri dan Yayuk, 2017) 

terdapat enam karakteristik dalam model experiential learning, yaitu: (1) Model 

Experiential menekankan pada proses daripada hasil yang akan dicapai; (2) 

Belajar merupakan suatu proses kontinu yang didasarkan pada pengalaman; (3) 

Belajar memerlukan resolusi konflik-konflik antara gaya-gaya yang berlawanan 

dengan cara dialektis; (4) Belajar adalah suatu proses yang holistik; (5) Belajar 

melibatkan hubungan antara seseorang dengan lingkungan; (6) Belajar merupakan 

proses menciptakan pengetahuan yang merupakan hasil dari hubungan antara 

pengetahuan sosial dan pengetahuan pribadi.  

Berdasarkan konsep tersebut, model experiential learning dalam 

pembelajaran adalah model belajar dan mengajar yang dapat mengajak siswa 

untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang diselenggarakan (concrete 

experience), mengamati pembelajaran yang dijalani dengan cermat (reflective 

observation), mampu memperoleh makna-makna dari pembelajaran tersebut 

diluar dari lingkungan pembelajaran yang diikuti (abstract conceptualitation), 

yang kemudian pada akhirnya akan mampu menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari sesuai dengan kreativitas diri (active experimentation). Model 

experiential learning akan menciptakan proses yang lebih bermakna, karena siswa 

mengalami apa yang mereka pelajari. Melalui model ini, siswa tidak hanya belajar 

mengenai konsep saja, hal ini dikarenakan siswa dilibatkan secara langsung dalam 

proses pembelajaran untuk dijadikan suatu pengalaman. Hasil dari proses 
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pembelajaran experiential learning tidak hanya pada aspek kognitif saja, tetapi 

aspek afektif dan psikomotorik. Dimana, pada aspek kognitif yang lebih 

ditingkatkan adalah kemampuan berpikir kritis. 

Kemampuan berpikir kritis dapat dilatih dalam pembelajaran kimia, 

diantaranya dengan menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Ketika pembelajaran masih berpusat pada guru, siswa sulit untuk dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis bukan merupakan 

suatu kemampuan yang dapat berkembang dengan sendirinya. kemampuan ini 

harus dilatih melalui pemberian rangsangan yang menuntut seseorang untuk 

berpikir kritis (Malik dkk, 2017). 

Berdasarkan penelitian dari Astuti (2016), diketahui bahwa dengan 

menggunakan model pembelajaran experiential learning, menunjukkan adanya 

peningkatan yang signifikan dengan persentase rata-rata 86,6% dan hasil tes 

keterampilan berpikir kritis setelah belajar melalui model pembelajaran 

experiential learning dapat diperoleh rata-rata nilai 8,83. Dimana, penggunaan 

model pembelajaran experiential learning secara signifikan dapat lebih 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional.  

Adapun penelitian dari Nurhasanah dkk (2017) yang menyatakan bahwa 

model experiential learning dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. 

Selama proses pembelajaran terfokus terhadap siswa dimana mereka 

menkonstruksikan pengalaman mereka terhadap materi secara langsung, sehingga 

siswa menemukan sendiri pengetahuannya dan membuktikan sendiri 

kebenarannya dengan melakukan percobaan. Data diperoleh melalui lembar 

observasi dan melalui tes uraian. Hasil penelitian selama tiga kali pertemuan 



6 
 

 
 

menunjukkan peningkatan mencapai rata-rata 92,15% berkategori sangat baik. 

Dari penelitian di atas menunjukan bahwa model pembelajaran experiential 

learning  dapat diterapkan ke materi reaksi redoks. 

Model experiential learning  mempunyai tahapan tertentu. Tahapan tersebut 

mengandung aktivitas guru dan aktivitas siswa. Dalam menerapkan model 

experiential learning  di kelas, diharapkan aktivitas mengajar guru sesuai tahapan 

experiential learning  dan aktivitas belajar siswa juga sesuai tahapan experiential 

learning  . Untuk melihat apakah guru dan siswa melakukan proses pembelajaran 

sesuai model experiential learning  maka perlu dianalisis keterlaksanaannya 

ditinjau dari aktivitas guru dan aktivitas siswa. Sementara itu, penelitian selama 

ini belum ada yang menganalisis keterlaksanaan model experiential learning  dan 

hubungannya dengan kemampuan berpikir kritis, karenanya penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Keterlaksanaan Model 

Experiential Learning dan Korelasinya dengan Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa pada Materi Reaksi Redoks di Kelas X SMA N 3 Kota Jambi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana keterlaksanaan model experiential learning pada materi reaksi 

redoks di kelas X SMAN 3 Kota Jambi ? 

2. Apakah terdapat korelasi model experiential learning dengan kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi reaksi redoks di kelas X SMAN 3 Kota Jambi ? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar ruang lingkup masalah yang diteliti tidak meluas, perlu adanya 

pembatasan masalah, diantaranya yaitu: 
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1. Aspek kemampuan berpikir kritis yang diukur dalam penelitian ini adalah 

menurut Ennis (1985) yaitu memberikan penjelasan sederhana (elementary 

clarification), membangun kemampuan dasar (basic support), menyimpulkan 

(inference), membuat penjelasan lanjut (advance clarification) serta strategi 

dan taktik (strategies and tactics).  

2. Materi yang diajarkan yaitu reaksi redoks yang ditinjau dari beberapa aspek 

yaitu berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, pengikatan dan 

pelepasan elektron serta pengikatan dan pelepasan oksigen. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui keterlaksanaan model experiential learning pada materi 

reaksi redoks di kelas X SMAN 3 Kota Jambi. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi model experiential learning 

dengan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi reaksi redoks di kelas X 

SMAN 3 Kota Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

upaya peningkatan pemahaman dari hasil belajar pada seluruh mata pelajaran, 

adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pihak Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak sekolah 

bagaimana menerapkan model experiential learning mampu membuat proses 

pembelajaran lebih terampil dan efektif. 
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2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi guru kimia maupun guru 

mata pelajaran lain yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam proses 

belajar mengajar untuk membuat kelas lebih efektif dan siswa lebih terampil  

dalam setiap pembelajaran di kelas. 

3. Bagi Siswa 

Dengan adanya model experiential learning siswa diharapkan mampu 

termotivasi untuk lebih aktif dan terampil dalam proses belajar mengajar di 

kelas. 

4. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi peneliti 

selaku mahasiswa dan sebagai bahan untuk memperluas penelitian dalam 

mempersiapkan diri sebagai calon tenaga pendidik yang inovatif. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan hasil 

penelitian, maka perlunya definisi operasinal sebagai berikut: 

1. Experiential learning adalah pembelajaran yang dilakukan melalui refleksi dan 

juga melalui suatu proses pembuatan makna dari pengalaman langsung.  

2. Berpikir kritis adalah kemampuan dan kecenderungan seseorang untuk 

mempertautkan informasi dalam melakukan assesmen terhadap kesimpulan 

berdasarkan bukti. 

3. Reaksi reduksi dan oksidasi (redoks) adalah reaksi yang menjelaskan 

berubahnya bilangan oksidasi (keadaan oksidasi) atom-atom dalam sebuah 

reaksi kimia. 
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