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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

  Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 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. Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga 

mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 Dalam upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional itu, pemerintah 

terus berupaya dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Salah satu upaya 

yang dilakukan adalah dengan diterapkannya kurikulum pendidikan saat ini yaitu 

kurikulum 2013. Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti 

dan kompetensi dasar pelajaran kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan   

menengah pada KI 3 kurikulum 2013 berisi “Memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 
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berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi seni, budaya, 

dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah”.  

 Peningkatan mutu pendidikan ini dilakukan seiring dengan perkembangan 

zaman. Dimana pada abad 21 ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

semakin pesat. Sehingga proses pendidikan pun dituntut agar mampu mencetak 

generasi berkualitas yang dapat bersaing dan bertahan di era kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut. Oleh sebab itu maka sistem pendidikan perlu 

menyesuaikan proses pembelajaran yang membekali siswa dengan 21
st 

Century 

Skills. Sesuai dengan kerangka kerja yang diusulkan oleh National Education 

Association kompetensi dinyatakan dalam 4C: (1) Critical thinking (Berpikir 

kritis) (2) Communication (komunikasi) (3) Collaboration (kolaborasi) (4) 

Creativity (kreativitas) (Widana dkk, 2018).  

 Salah satu mata pelajaran yang erat kaitannya dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Pengetahuan 

alam merupakan ilmu pengetahuan tentang alam semesta dengan segala isi 

didalamnya. IPA sering juga disebut sains karena ia merupakan pengetahuan yang 

diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian yang mana kegiatannya 

mencakup pengamatan dan analisis serta serangkaian percobaan di laboratorium, 

salah satu cabang IPA adalah kimia. Hakikat ilmu kimia mencakup dua hal, yaitu 

kimia sebagai produk dan kimia sebagai proses. Kimia sebagai produk meliputi 

sekumpulan pengetahuan yang terdiri atas fakta-fakta, konsep-konsep, dan 
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prinsip-prinsip kimia. Kimia sebagai proses meliputi keterampilan-keterampilan 

dan sikap-sikap yang dimiliki oleh para ilmuwan untuk memperoleh dan 

mengembangkan pengetahuan kimia. Keterampilan-keterampilan tersebut disebut 

keterampilan proses, dan sikap-sikap yang dimiliki para ilmuwan disebut sikap 

ilmiah. Oleh karena itu, pembelajaran kimia tidak boleh mengesampingkan proses 

ditemukannya konsep-konsep kimia melalui percobaan. Dimana pada proses 

penemuan konsep diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir yang 

merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup. 

Salah satu materi kimia yang dipelajari di sekolah yaitu asam basa. Materi 

asam basa memiliki karakteristik yang didalamnya berupa konsep-konsep asam 

basa serta fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Materi asam 

basa menekankan pemberian pengalaman belajar secara langsung terhadap objek 

konkrit yang berhubungan dengan materi asam basa. Dalam pembelajaran kimia 

asam basa juga ada pemberian pengalaman kepada siswa secara langsung 

mengenai identifikasi asam basa. Hal ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.10 

pada kurikulum 2013 yaitu “menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya 

dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan” dan pada KD 4.10 menganalisis 

trayek perubahan pH beberapa indikator yang diestrak dari bahan alami”. 

 Berdasarkan karakteristik materi tersebut, dalam penguasaan konsep asam 

basa membutuhkan kemampuan berpikir kritis, dimana berpikir kritis itu sendiri 

merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan 

mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, 

menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. 
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Berpikir kritis juga merupakan  sebuah proses terorganisasi yang 

memungkinkan siswa mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa yang 

mendasari pernyataan orang lain (Johnson, 2009).  

Furqani, dkk (2018) menyatakan tujuan utama sekolah adalah untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

Suprijono dalam Thobroni (2015) yang mengatakan bahwa tujuan belajar yang 

eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan instruksional yang dinamakan 

instructional effects, yang biasanya berbentuk pengetahuan dan keterampilan. 

Sedangkan, tujuan belajar sebagai hasil yang menyertai tujuan belajar 

instruksional disebut nurturant effects. Bentuknya berupa kemampuan berpikir 

kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, menerima orang lain, dan 

sebagainya.  Berpikir kritis merupakan salah satu kecakapan hidup (life skill) 

yang harus dikembangkan, karena kemampuan seseorang untuk dapat berhasil 

dalam kehidupannya antara lain ditentukan oleh keterampilan berpikirnya, 

terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah kehidupan yang 

dihadapinya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru kimia yang mengajar 

di kelas XI SMAN 10 Kota Jambi yaitu Ibu Indrawati, S.Pd diperoleh informasi 

bahwa kegiatan proses belajar mengajar di kelas, guru masih menggunakan 

metode mengajar yang didominasi dengan metode pembelajaran ceramah dan juga 

diskusi karena lebih mudah dilakukan dan lebih efektif dari segi penggunaan 

waktu. Permasalaan yang muncul dalam proses pembelajaran adalah hanya 

sebagian kecil siswa yang terlibat aktif. Siswa juga kurang memiliki rasa ingin 

tahu dalam mencari informasi, kurang tanggap dalam menanggapi masalah, serta 
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kurang aktif dalam bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang menyebabkan 

kemampuan berpikir kritis  siswa cenderung menjadi lemah, dalam mengukur 

kemampuan berpkiris kritis siswa guru hanya melakukan tanya jawab selama 

diskusi yang mana ini hanya beberapa siswa saja yang mampu menjawab.   

Kemampuan  berpikir kritis dapat ditingkatkan melalui pembelajaran aktif. 

Menurut Fink dalam Warsono dan Hariyanto (2017), pembelajaran aktif terdiri 

dari dua komponen utama yakni komponen pengalaman (experience) dan 

komponen dialog. Lebih lanjut komponen pengalaman terdiri dari pengalaman 

melakukan (doing) dan pengalaman mengamati (observing), sedangkan 

komponen dialog terdiri dari dialog dengan diri sendiri (dialogue with self) dan 

dialog dengan orang lain (dialogue with others).  

 Salah satu model pembelajaran yang interaktif, menarik, dan 

menyenangkan adalah model pembelajaran Predict Observe Explain (POE). POE 

merupakan model pembelajaran di mana guru menggali pemahaman siswa dengan 

cara meminta mereka melakukan tiga tugas utama, yaitu memprediksi, 

mengamati, dan menjelaskan. Menurut white dan gunstone dalam Eritkanto 

(2016) model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) merupakan suatu 

model yang efisien untuk menciptakan diskusi para siswa mengenai konsep ilmu 

pengetahuan. Yang mana hal ini sesuai dengan pendapat Warsono dan Hariyanto 

(2017) yang mengatakan bahwa model pembelajaran POE adalah teknik 

pembelajaran yang banyak dikembangkan dalam pendidikan sains, termasuk 

kimia.   

Dengan model pembelajaran POE ini siwa diarahkan dan diajak 

menemukan sendiri konsep pengetahuan dari pengamatan melalui metode 
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demonstrasi maupun eksperimen yang dilakukan di laboratorium (Anisa, dkk, 

2013). Model pembelajaran ini melibatkan siswa dalam meramalkan suatu  

fenomena, melakukan observasi, dan akhirnya  menjelaskan hasil demonstrasi dan 

ramalan mereka sebelumnya. Jadi dapat dikatakan dengan menggunakan model 

ini pembelajaran akan menjadi aktif karena dalam pembelajaran sains di sekolah, 

proses transformasi pengetahuan antara guru dan murid terkadang hanya 

dilakukan secara searah. Hal ini menyebabkan siswa merasa bosan dan proses 

berpikir siswa dalam konstruksi kognitif berkurang.  

Dalam pembelajaran sains, guru dapat melibatkan siswa untuk membuat 

hipotesis, menyelidiki, dan menganalisis data untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa. Dimana hal ini terdapat dalam sintak atau langkah-langkah 

pembelajaran POE. Salah satu keunggulan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran POE adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dimana 

siswa dituntut untuk membuat prediksi dari pertanyaan demonstrasi yang 

dilakukan guru, lalu kemudian mengobservasi sendiri permasalahan yang ada dan 

menjelaskan hasil pengamatan. Dengan demikian pembelajaran akan menjadi 

menarik, karena siswa tidak hanya mendengarkan materi dari guru saja, akan 

tetapi siswa juga mengamati secara langsung melalui percobaan atau eksperimen. 

Melalui percobaan tersebut siswa dapat membuat siswa lebih meyakini kebenaran 

materi  pembelajaran. Dengan proses pembelajaran  tersebut dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa.  

Penerapan model pembelajaran POE ini didasarkan dengan berbagai hasil 

penelitian yang menunjukkan hasil positif. Pada hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Inayah, dkk (2017) menunjukkan bahwa siswa yang diajarkan dengan 
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menggunakan model pembelajaran POE berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa dibandingkan dengan kelas kontrol yang 

diberlakukan pembelajaran konvensional. Selain itu hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Windawati, dkk (2015) model pembelajaran POE efektif dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir evaluatif.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul “Analisis Pelaksanaan Model Pembelajaran Predict 

Observe Explain (POE) dan Pengaruhnya terhadap Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa pada Materi Asam Basa di Kelas XI MIPA SMAN 10 Kota 

Jambi” 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

pada materi asam dan basa di kelas XI MIPA SMAN 10 Kota Jambi?  

2. Apakah terdapat pengaruh pelaksanaan model pembelajaran Predict Observe 

Explain (POE) terhadap kemampuan berpkir kritis siswa pada materi asam 

basa di kelas XI MIPA SMAN 10 Kota Jambi? 

1.3  Batasan Masalah 

 Untuk menghindari penyimpangan yang disebabkan semakin meluasnya dan 

kompleksnya serta memudahkan dalam membahas, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu aspek yang dilihat dari penelitian 

ini adalah materi yang diajarkan asam basa dengan sub materi indikator asam basa 

dan pH campuran asam basa.  



8 
 

 
 

1.4  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan model pembelajaran POE pada materi asam 

basa di kelas XI MIPA SMAN 10 Kota Jambi. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pelaksanaan model 

pembelajaran POE terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi 

asam basa di kelas XI MIPA SMAN 10 Kota Jambi. 

1.5  Manfaat Penelitian  
 

 Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada 

mata pelajaran kimia khususnya pada materi asam basa. 

2. Bagi guru, dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh guru kimia dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran untuk membantu siswa dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, dan sebgai salah satu 

alternatif bagi guru kimia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kimia 

dengan tuntutan kurikulum 2013 pada mata pelajaran kimia. 

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

meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dapat meningkatkan kualitas 

belajar siswa.  

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

model pembelajaran POE dan  menjadi bekal bagi peneliti sebagai calon guru 

kimia yang siap melaksanakan berbagai model pembelajaran di lapangan. 



9 
 

 
 

1.6  Defenisi istilah  
 

Defenisi istilah dalam penelitian ini adalah : 

1. POE adalah model pembelajaan yang banyak dikembangkan dalam 

pendidikan sains, termasuk kimia. Model ini dilandasi oleh teori 

pembelajaran konstruktivisme yang beranggapan bahwa melalui kegiatan 

prediksi, observasi dan menerangkan sesuatu hasil pengamatan, maka struktur 

kognitifnya akan terbentuk dengan baik. 

2. Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang 

digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil 

keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian 

ilmiah. 


