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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini dilakukan 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 

(Sanjaya, 2006).  

Kurikulum 2013 revisi 2017 menuntut siswa untuk aktif mencari sendiri 

informasi atau ilmu pengetahuan dari berbagai sumber belajar. Siswa harus 

mencari tahu bahwa apa yang telah diperoleh relevan dengan permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh siswa dan dapat digunakan untuk merumuskan masalah 

sehingga mendapatkan kesimpulan yang akurat dan benar. Untuk mewujudkan hal 

tersebut, dalam implementasi kurikulum 2013 guru dituntut profesional 

pembelajaran efektif dan bermakna (menyenangkan) menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Namun  pada 

praktiknya hal tersebut belum tercapai khususnya dikelas X MIPA SMA Negeri 

Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti,  guru tidak dapat mengaktifkan siswa 

dalam pembelajaran, sehingga menyebabkan siswa tidak dapat merumuskan 

masalah mengenai materi pembelajaran karena hampir seluruh informasi dalam 

pembelajaran diberikan oleh guru, sehingga siswa tidak dapat untuk 
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mengeksplorasi permasalahan dan membentuk sendiri pengetahuan mereka. 

Untuk mengatasi hal tersebut, diharapkan supaya guru menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi sehingga dapat mengaktifkan siswa 

sehingga dalam pembelajaran tidak hanya menerima tetapi juga aktif membangun 

pengetahuannya, mandiri dan bebas berpikir sehingga siswa tidak bosan dan tidak 

merasa kesulitan dalam belajar. 

Dalam kurikulum 2013, salah satu mata pelajaran wajib bagi siswa SMA 

Peminatan Matematika dan Ilmu Alam (MIA) adalah kimia. Ilmu kimia adalah 

ilmu yang yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana 

gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, 

perubahan, dinamika dan energetika zat melibatkan keterampilan dan penalaran. 

Pembelajaran kimia memerlukan pemahaman yang baik untuk dapat memahami 

konsep-konsep dengan baik yang berawal dari pemahaman konsep-konsep 

sebelumnya yang juga harus dipahami dengan baik. Pengetahuan yang diperoleh 

siswa dibangun atau dikonstruksi menurut pengalaman belajar masing-masing 

sesuai tahap perkembangan dan pengaruh lingkungan sekitarnya. 

Salah satu materi pokok dalam mata pelajaran kimia adalah redoks. Materi 

redoks merupakan bagian dari materi dalam pelajaran kimia SMA khususnya 

kelas X dengan karakteristik materi merupakan konsep-konsep dan perhitungan 

yang ada dalam fakta dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa konsep yang harus 

dikuasai siswa pada materi redoks, seperti: oksidasi, reduksi, oksidator dan 

reduktor yang ditinjau dari pengikatan dan pelepasan oksigen, pelepasan dan 

penerimaan elektron serta dari pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi 

kemudian menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion. Dari 
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konsep-konsep yang dipelajari pada materi redoks ini terdapat beberapa 

karakteristik, diantaranya adalah keterkaitan antar konsep dan adanya perhitungan 

matematika yang sederhana. Keterkaitan antar konsep ini dapat ditunjukkan 

dengan adanya hubungan konsep materi redoks dengan konsep-konsep 

sebelumnya. Karakteristik pada materi redoks tersebut belum dapat tercapai  pada 

pelaksanaannya, hal ini dibuktikan dengan masih banyak siswa yang tidak 

mencapai nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) pada materi redoks.  

Pemahaman konsep suatu materi kimia dapat diberikan dengan  menerapkan 

pengalaman langsung  kepada siswa dan proses pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan dengan cara 

menemukan dan mengalami sendiri secara langsung. Oleh karena itu, 

pembelajaran kimia hendaknya lebih menekankan pembelajaran yang berpusat 

pada siswa dan pembelajaran kimia bukan merupakan sejumlah informasi yang 

harus dihafal siswa. Pembelajaran kimia dapat diterapkan dengan model 

pembelajaran yang mengacu pada konstruktivisme, dimana siswa akan dibimbing 

dan diarahkan untuk membangun pola pikir mereka sendiri sehingga dapat 

memahami materi dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal yang dilakukan dengan 

guru kimia SMA Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti, pada materi 

redoks guru telah menggunakan model pembelajaran namun pelaksanaannya 

dalam proses pembelajaran belum berjalan dengan baik dan guru cenderung 

melakukan pembelajaran dengan metode ceramah untuk teorinya sehingga 

pembelajaran ini masih terfokus pada guru. Guru hanya menyampaikan materi 

dengan metode ceramah dan siswa mencatat informasi yang disampaikan oleh 
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guru, kemudian guru membuat beberapa soal latihan untuk dikerjakan. Pada 

metode ini, hanya beberapa siswa saja  yang bisa mengerjakan soal yang 

diberikan dan masih banyak siswa yang tidak memahami konsepnya sehingga 

kemampuan berpikir kritis siswa tidak bisa berkembang. Dengan demikian, guru 

harus pandai memilih model pembelajaran yang mampu membangun kemampuan 

berpikir kritis siswa sehingga siswa tidak hanya mendengar, menerima, serta 

menghapal materi yang disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan solusi yang dapat 

membantu dan memfasilitasi untuk memudahkan peserta didik dalam berinteraksi 

dalam kelas dan mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya dengan model 

pembelajaran Learning Cycle 7E. Model Learning Cycle 7E merupakan suatu 

model pemessbelajaran yang berbasis pada paham konstruktivisme dalam belajar, 

dengan asumsi dasar bahwa “pengetahuan dibangun di dalam pikiran pembelajar” 

sehingga cocok untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.  

Sebuah penelitian pendahuluan terhadap proses pembelajaran kimia yang 

dilakukan oleh Patmah. dkk (2017) mendapat hasil bahwa  model pembelajaran 

Learning Cycle 7E berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa, 

dengan rata-rata hasil belajar posttest materi senyawa hidrokarbon kelompok 

siswa kelas eksperimen lebih tinggi secara signifikan dibanding kelompok siswa 

kelas kontrol. Kemampuan berpikir kritis berpengaruh secara signifikan terhadap 

hasil belajar siswa, dimana rata-rata hasil belajar posttest materi senyawa 

hidrokarbon kelompok kemampuan berpikir kritis tinggi, lebih tinggi secara 

signifikan dibanding kelompok kemampuan berpikir kritis rendah. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasmadi. dkk (2016) yang menyimpulkan 
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bahwa bahwa model pembelajaran Learning Cycle 7E berbantu ICT dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep larutan 

penyangga pada siswa. 

Penelitian tentang model pembelajaran Learning Cycle 7E yang telah 

dilakukan selama ini hanya sebatas bagaimana hasil pembelajaran yang dihasilkan 

menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 7E dengan variabel yang 

terkait, dimana didalamnya tidak terdapat analisis proses keterlaksanaan model 

Learning Cycle 7E sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya atau belum 

dalam pembelajaran. Untuk itu, peniliti tertarik untuk meneliti dengan 

menganalisis keterlaksanaan model Learning Cycle 7E dengan variabel 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Analisis Keterlaksanaan Model Pembelajaran 

Learning Cycle 7E dan Korelasinya dengan Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa pada Materi Redoks Kelas X MIPA SMA Negeri Titian Teras H. 

Abdurrahman Sayoeti”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah pada peneliti ini adalah:  

1. Apakah terdapat korelasi antara keterlaksanaan model Learning Cycle 7E 

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

SMA Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti?  

2. Bagaimanakah keterlaksanaan model pembelajaran Learning Cycle 7E pada 

materi redoks di kelas X MIPA SMA Negeri Titian Teras H. Abdurrahman 

Sayoeti? 

1.3 Batasan  Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Aspek kemampuan berpikir kritis yang diukur dalam penelitian ini adalah 

menurut Ennis dalam Kartimi (2013) memberikan penjelasan sederhana 

(elementari clarification), membangun kemampuan dasar (bassic support), 

menyimpulkan (inference), membuat penjelasan lanjut (advance clarification) 

dan strategi dan taktik (strategies and tactics).  

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

yaitu berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, pengikatan dan pelepasan 

elektron, kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, bilangan oksidasi atom 

unsur dalam senyawa atau ion. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran Learning Cycle 7E 

pada materi redoks di kelas X MIPA SMA Negeri Titian Teras H. 

Abdurrahman Sayoeti. 

2. Untuk mengetahui korelasi antara keterlaksanaan model Learning Cycle 7E 

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

SMA Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu 

sebagai berikut:  

1. Bagi Guru, dapat mengetahui dan memilih model pembelajaran yang cocok 

untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. 

2. Bagi Siswa, siswa dapat mengikuti proses belajar dengan senang (tidak 

membosankan) dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis sehingga 

menghasilkan hasil belajar yang baik.  

3. Bagi Peneliti, manfaat peneliti yaitu untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman peneliti yang dijadikan bekal sebagai calon guru 

nantinya.  

4. Bagi Sekolah, dengan adanya penelitian ini,diharapkan dapat menjadi rujukan 

untuk guru tentunya dalam menentukan dan memilih model yang baik untuk 

diterapkan dalam pembelajaran sehingga meningkatkan mutu pendidikan dan 

meningkatkan kualitas belajar siswa. 
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1.6 Definisi Istilah 

Adapun istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:  

1. Model Learning Cycle 7E adalah model pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan konstruktivis dan berpusat pada peserta didik dan merupakan 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep-

konsep maupun prinsip-prinsip ilmiah dari suatu materi pelajaran (Sadia, 

2014). 

2. Berpikir kritis merupakan sebuah proses untuk membuat keputusan yang 

masuk akal mengenai sesuatu yang dipercayai dan dikerjakan. Komponen yang 

digunakan yaitu keputusan yang masuk akal atau penalaran melilputi: 

interpretasi, analisis, sebab akibat, evaluasi dan kesimpulan.  

 

 


