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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara. Menurut 

Trianto (2010) tujuan pendidikan adalah menyampaikan pengetahuan kepada 

peserta didik sehingga menjadi manusia yang kreatif, terampil, serta professional. 

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan pada abad ke-21 yang menekankan pada 

4C yaitu communication, collaborative, critical thinking dan creativity.  Menurut 

Indriyanto (2012) pentingnya pendidikan dalam menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas maka peningkatan mutu pendidikan merupakan faktor 

yang paling utama yang harus dilakukan. Salah satu upaya untuk meningkatkan 

mutu pendidikan yaitu dengan cara penataan kurikulum. 

Kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi 

terhadap proses pembelajaran. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki 

kualitas kurikulum di Indonesia, sehingga pada saat ini telah mewajibkan sekolah 

dasar maupun sekolah menengah untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 

revisi 2017. Kurniaman dan Noviana (2017) mengemukakan bahwa prinsip utama 

yang paling mendasar pada kurikulum 2013 revisi 2017 adalah penekanan pada 

kemampuan guru mengimplementasikan proses pembelajaran yang otentik,
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menantang dan bermakna bagi peserta didik sehingga dengan demikian dapatlah 

berkembang potensi peserta didik. Pada kurikulum tersebut menekankan bahwa 

pembelajaran yang berkembang seharusnya berpusat pada peserta didik dan 

menggunakan pola pembelajaran yang aktif dan kritis yang diperkuat dengan 

menggunakan model pembelajaran dan pendekatan saintifik. Di dalam kurikulum 

terdapat berbagai mata pelajaran yang disusun sebagai rancangan pe,belajaran 

yang akan disampaikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang 

pendidikan, satunya yakni mata pelajaran kimia. 

Kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting 

kedudukannya dimasyarakat, karena kimia sangat  berkaitan erat dengan 

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

segala sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi, struktur dan sifat, perubahan, 

dinamika dan energitika zat yang melibatkan keterampilan dan penalaran. 

Berdasarkan hasil observasi di sekolah, 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 kurang terlaksana. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru kimia di SMAN 4 

Kota Jambi diperoleh informasi bahwa sistem pembelajaran di sekolah lebih 

memfokuskan pada hasil belajar kognitif. Pembelajaran yang berlangsung 

cenderung monoton dengan aktivitas sains yang cukup rendah. Proses 

pembelajaran yang dilakukan yaitu guru berceramah dan diskusi karena lebih 

mudah dilakukan dan lebih efektif dari segi penggunaan waktu, namun dalam hal 
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ini membuat peserta didik merasa bosan dan kurang tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran, sehingga keterampilan proses sains peserta didik belum terlaksana 

sepenuhnya. 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 materi yang 

dipelajari. Sehingga dalam pelaksanaannya untuk menghindari kendala tersebut 

dibutuhkan suatu permodelan (Trianto, 2010). 

Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut, hanya sedikit 

keterampilan proses sains yang sudah dimiliki peserta didik, yaitu keterampilan 

mengamati, menafsirkan 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 indikator 

keterampilan proses sains lain yang dapat dikembangkan seperti meramalkan, 

membuat hipotesis, dan merancang penelitian. Rendahnya keterampilan proses 

sains peserta didik dalam pembelajaran dapat disebabkan karena kurang tepatnya  

jenis pembelajaran yang digunakan. Hal ini senada dengan penelitian survey oleh  

Effendi-Hasibuan, dkk (2019) yang menemukan bahwa rendahnya kemampuan 

peserta didik melakukan experiment (yang tentunya banyak membutuhkan 
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keterampilan proses sains) disebabkan oleh jarangnya guru menggunakan model 

pembelajaran yang relevan seperti inkuiri. Guru lebih dominan menggunakan 

strategi pembelajaran yang bersifat tradisional untuk mengajar sains. 

Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

melakukan variasi dalam pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan 

variasi model pembelajaran yang dilengkapi dengan media pembelajaran agar 

guru menjadi lebih kreatif dan professional dalam membuat seluruh peserta didik 

berperan aktif pada pembelajaran serta untuk meningkatkan keterampilan proses 

sains peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah 

model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) karena model ini dapat 

membimbing peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri. 

Menurut Warsono dan Hariyanto (2012) model pembelajaran POE adalah 

teknik pembelajaran yang banyak dikembangkan dalam pendidikan sains. 

Menurut Santhiy, dkk (2015) model pembelajaran POE ini dapat memberikan 

keyakinan kepada peserta didik terhadap kebenaran dari materi pembelajaran, 

dikarenakan dengan peserta didik mengamati secara langsung maka akan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membentuk pengetahuan 

baru. Model POE berfungsi untuk mengarahkan dan mengajak peserta didik untuk 

menemukan sendiri konsep pengetahuan dari pengamatan melalui metode 

demonstrasi maupun eksperimen di laboratorium. Model pembelajaran POE 

memiliki fase-fase yang dapat diorientasikan pada kurikulum 2013 sehingga dapat 

melatih keterampilan proses sains pada peserta didik. 

Menurut Ertikanto (2016) bahwa keterampilan proses sains merupakan 

keterampilan yang melibatkan keterampilan-keterampilan intelektual, manual, dan 
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sosial yang digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi 

keterampilan mengamati, menafsirkan pengamatan, meramalkan, merumuskan 

hipotesis, mengggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, merencanakan 

penelitian, dan berkomunikasi. Menurut Semiawan (1985) bahwa dengan 

mengembangkan keterampilan-keterampilan memproseskan perolehan, anak akan 

mampu menemukan dan mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut. Dengan 

demikian, keterampilan-keterampilan itu menjadi roda penggerak penemuan dan 

pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan dan pengembangan sikap dan 

nilai. 

Asam dan basa yang memiliki karakteristik materi berupa konsep dan fakta 

terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan karakteristik materi tersebut, 

materi asam basa tidak hanya menekankan pada penguasaan konsep saja tetapi 

juga perlu pembuktian melalui eksperimen dengan cara menyelidiki, menganalisis 

dan menyimpulkan hasil temuannya secara mandiri. Selain itu agar peserta didik 

dapat memahami konsep dasar asam dan basa dan kaitannya dengan kehidupan 

sehari-hari maka perlu juga disajikan dalam bentuk yang menarik sehingga 

peserta didik tidak hanya menghafal konsep melainkan mampu memahami konsep 

dari materi asam dan basa itu sendiri, dalam hal ini dituntut kreatifitas guru untuk 

menggunakan suatu media yang kreatif agar dapat memotivasi peserta didik 

dalam pembelajaran. 

Peneliti menggunakan media yang telah dikembangkan oleh Syahnaz 

(2019). Media ini dikembangkan di SMAN 1 Muaro Jambi dengan tujuan untuk 

mengembangkan media pembelajaran asam dan basa dan untuk mengetahui 

penilaian guru serta respon peserta didik terhadap media pembelajaran asam dan 
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basa. Produk yang dihasilkan yaitu berupa e-LKPD Berbasis Lingkungan yang di 

dalamnya memuat penyajian materi dan kerja proyek dari materi pembelajaran 

asam basa. 

Penerapan model pembelajaran POE berdasarkan hasil dari berbagai 

penelitian menunjukkan hasil positif. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sulistri, dkk (2018) menunjukkan bahwa peserta didik yang diajarkan 

menggunakan model POE memiliki peningkatan keterampilan proses sains. Selain 

itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2018) menunjukkan terjadinya 

perubahan yang signifikan dari penerapan model POE terhadap keterampilan 

proses sains peserta didik. Serta hasil penelitian Shantiy, dkk (2015) menunjukkan 

bahwa model pembelajaran POE merupakan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan partisipasi peserta didik agar lebih aktif dan kreatif sehingga 

mampu meningkatkan prestasi belajar secara signifikan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian 

dengan  judul “Analisis Pelaksanaan Model Pembelajaran Predict Observe 

Explain (POE) Berbantuan e-LKPD dan Korelasinya dengan Keterampilan 

Proses Sains Peserta didik pada Materi Asam Basa”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan model POE berbantuan e-LKPD pembelajaran asam 

basa di kelas XI IPA SMAN 4 Kota Jambi? 
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2. Bagaimana korelasi pelaksanaan model POE berbantuan e-LKPD 

pembelajaran 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. Materi asam basa yang dimaksud di sini adalah pada pokok bahasan Sub 

materi indikator asam basa. 

3. Penelitian dilaksanakan di kelas XI IPA SMAN 4 Kota Jambi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan model POE berbantuan e-LKPD 

pembelajaran asam basa kelas XI IPA SMAN 4 Kota Jambi. 

2. Untuk mengetahui korelasi pelaksanaan model POE berbantuan e-LKPD 

pembelajaran asam basa dengan keterampilan proses sains kelas XI IPA 

SMAN 4 Kota Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagi peserta didik, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan proses 

sains pada mata pelajaran kimia khususnya materi Larutan asam dan basa. 
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2. Bagi guru, dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh guru kimia dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam 

meningkatkan keterampilan proses sians dan sebagai slah satu alternatif bagi 

guru kimia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kimia dengan 

tuntutan kurikulum 2013 pada mata pelajaran kimia. 

3. Bagi sekolah, dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan mutu 

sekolah serta dapat menerapkan model pembelajaran POE dalam upaya 

meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. 

4. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan, pengetahuan dalam menerapkan 

model pembelajaran POE yang tepat dalam pembelajaran kimia. 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini adalah : 

1. Model pembelajaran POE adalah model pembelajaran kooperatif yang 

berpusat pada peserta didik, pada model pembelajaran ini peserta didik 

dituntut untuk membuat prediksi terkait fenomena yang disajikan guru, 

kemudian peserta didik mengobservasi sendiri permasalahan yang ada dan 

menjelaskan hasil pengamatan dengan prediksi yang mereka buat 

sebelumnya. Pada model ini ada tiga tahapan yaitu predict, observe, dan 

explain. 

2. Keterampilan proses sains merupakan keterampilan yang melibatkan 

keterampilan-keterampilan intelektual, manual, dan sosial yang digunakan 

peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi keterampilan 

mengamati, menafsirkan pengamatan, meramalkan, merumuskan hipotesis, 
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menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, merancang penelitian, 

dan berkomunikasi. 

3. e-LKPD adalah salah satu jenis bahan ajar berupa lembaran digunakan 

peserta didik yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tugas yang dikemas secara non cetak. 

 


