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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia tengah berada pada era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan 

kemunculan mesin yang beroperasi secara independen atau berkoordinasi dengan 

manusia yang dikenal dengan istilah Internet of Things (IoT). Era industri 4.0 tidak 

sepenuhnya mengenyahkan tenaga kerja manusia, namun hanya manusia yang 

memiliki kompetensi tertentu yang bisa bertahan di era ini. Salah satu kompetensi 

tersebut yaitu kreativitas. Kreativitas akan sangat tergantung kepada kemampuan 

berpikir kreatif, yaitu proses kognitif dalam menciptakan dan menghasilkan sesuatu 

yang baru (Nurlaela dan Ismayati, 2015). Seseorang yang memiliki kemampuan 

berpikir kreatif yang baik akan mampu memberi sumbangan bermakna kepada ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan demi kesejahteraan bangsa pada umumnya. Maka, 

kemampuan berpikir kreatif perlu dilatih kepada sumber daya manusia Indonesia. 

Pemerintah Indonesia sedang menerapkan kurikulum 2013 revisi 2017 di 

sekolah sebagai upaya menghasilkan insan kreatif yang siap menghadapi tantangan 

global. Hal ini terlihat pada kompetensi inti ranah pengetahuan yang diharapkan 

dalam kurikulum 2013 revisi 2017 yaitu siswa memiliki kemampuan metakognitif 

(berpikir tingkat tinggi) (Anonim, 2016). Salah satu perwujudan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi yaitu berpikir kreatif. Faktor yang dapat mempengaruhi 

tercapainya tuntutan kurikulum 2013 revisi 2017 salah satunya yaitu kemampuan 

guru dalam mengelola proses pembelajaran di dalam kelas.
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Kurikulum 2013 revisi 2017 mengharapkan guru bukan sekadar mendorong 

dan memotivasi siswa agar belajar pengetahuan, melainkan dapat memicu dan 

memacu  siswa   agar  bersikap   kreatif (Suyono dan Hariyanto, 2014). Kemampuan 

berpikir kreatif berperan penting dalam mempersiapkan siswa agar menjadi 

pemecah masalah yang baik dan mampu  membuat keputusan yang mampu 

dipertanggungjawabkan secara akademis.  

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dengan melakukan observasi awal di 

SMA Islam Al-Falah Kota Jambi, terlihat bahwa pembelajaran masih berpusat 

kepada guru dan tidak melatih kemampuan berpikir kreatif siswa dengan baik. Guru 

menjelaskan konsep, memberikan contoh soal, kemudian memberikan latihan  

secara  individu  sehingga  kemampuan  siswa  yang dikembangkan guru hanya 

kemampuan berpikir tingkat rendah. Berdasarkan hasil wawancara, guru 

mengatakan belum pernah menjadikan kemampuan berpikir kreatif sebagai sasaran 

evaluasi pembelajaran. Selain itu, siswa juga tidak dibiasakan melakukan 

praktikum untuk mengaitkan materi dengan objek nyata, padahal laboratorium di 

sekolah sudah memadai terlaksananya kegiatan praktikum. Proses pembelajaran 

membuat siswa hanya menerima materi yang diajarkan tanpa diberi kesempatan 

menelaah lebih dalam, karenanya proses berpikir kreatif siswa terbatas. 

Materi reaksi redoks (reduksi oksidasi) merupakan materi pokok dalam 

kurikulum 2013 revisi 2017 yang diajarkan di SMA kelas X semester genap. 

Kompetensi dasar yang diharapkan dari siswa mempelajari materi ini yaitu KD 3.9 

menganalisis perkembangan konsep reaksi redoks serta menentukan bilangan 

oksidasi atom dalam molekul atau ion dan KD 4.9 merancang, melakukan, 

menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan (Anonim, 2016). Jika siswa 
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memiliki kemampuan berpikir kreatif yang baik maka mereka akan lancar 

menganalisis dan memberikan banyak gagasan dalam merancang percobaan 

redoks. Untuk itu materi ini perlu diajarkan dengan model yang dapat melatih 

kemampuan berpikir kreatif. 

Pengembangan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memahami konsep 

materi reaksi redoks dapat dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran yang 

sesuai dengan karakter siswa, karakter materi pelajaran dan sumber belajar yang 

tersedia. Siswa menginginkan suasana aman dan kebebasan ketika mereka 

mengekspresikan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan dalam proses 

pembelajaran. Kemudian, karakter materi reaksi redoks yang memerlukan 

pengamatan siswa secara langsung contohnya proses perkaratan pada logam yang 

bisa membuat siswa mencetuskan ide kreatif terhadap proses perkaratan tersebut. 

Selain itu, sumber belajar untuk mengadakan praktikum di sekolah sudah tersedia. 

Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran model POE (Predict Observe Explain) 

diharapkan dapat diterapkan.  

Model POE adalah model pembelajaran yang diperkenalkan oleh White dan 

Gustone. Model ini dilandasi teori kontruktivisme yang beranggapan bahwa 

melalui kegiatan prediksi, observasi, dan menjelaskan kecocokan prediksi dengan 

hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka struktur koginitif siswa akan 

terbentuk dengan baik. Siswa dalam proses pembelajaran dijadikan sebagai aktor 

utama dan dituntut untuk membangun konsep berdasarkan pemikirannya sendiri 

(Rosdianto, dkk, 2017). Model POE berbasis praktikum sehingga memberikan 

kesempatan siswa untuk dapat mengaitkan konsep dengan pengalaman yang 

mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran model POE bisa 
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membuat siswa lebih kreatif menggali pengetahuannya sendiri sehingga cocok 

untuk melatih kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Penerapan model POE berdasarkan hasil berbagai penelitian menunjukkan  

hasil  yang  positif.  Misalnya, penelitian  Bahroini dan Agustin (2017) 

menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa yang diajarkan 

menggunakan model POE lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diajar 

menggunakan model konvensional. Kemudian penelitian  Indriana, dkk (2015) 

menunjukkan bahwa  kemampuan berpikir kreatif  siswa di kelas mengalami  

peningkatan  pada  setiap  siklusnya dengan penerapan model POE. Penelitian 

Neolaka dan Corebima, (2018) menyimpulkan bahwa ada korelasi antara 

kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar melalui penerapan model POE. Selain 

itu, penelitian Suyanto, dkk (2012) menyimpulkan model POE efektif 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa.  

Model POE mempunyai sintak-sintak tertentu. Sintak tersebut mengandung 

aktivitas guru dan aktivitas siswa. Dalam menerapkan model POE di kelas, 

diharapkan aktivitas belajar siswa merupakan bentuk respon dari aktivitas mengajar 

guru. Untuk melihat apakah guru dan siswa melakukan proses pembelajaran sesuai 

model POE maka perlu dianalisis keterlaksanaannya ditinjau dari aktivitas guru dan 

aktivitas siswa. Sementara itu, penelitian selama ini belum ada yang menganalisis 

keterlaksanaan model POE dan korelasinya dengan kemampuan berpikir kreatif, 

karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis  

Keterlaksanaan  Model  POE (Predict Observe Explain) pada Materi Redoks 

dan Korelasinya dengan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas X MIPA 

SMA Islam Al-Falah Kota Jambi”.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana keterlaksanaan model POE pada materi redoks di kelas X MIPA 

SMA Islam Al-Falah Kota Jambi? 

2. Bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa akibat proses pembelajaran 

menggunakan model POE pada materi redoks di kelas X MIPA SMA Islam 

Al-Falah Kota Jambi? 

3. Apakah terdapat korelasi keterlaksanaan model POE dengan kemampuan 

berpikir kreatif siswa di kelas X MIPA SMA Islam Al-Falah Kota Jambi? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Materi yang diajarkan hanya konsep reaksi redoks yang ditinjau dari beberapa 

aspek, yaitu: berdasarkan penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi, 

pengikatan dan pelepasan elektron, dan pelepasan dan pengikatan oksigen. 

2. Kemampuan berpikir kreatif yang diukur mengacu pada 3 indikator meliputi: 

kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), dan keaslian (originality).  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:    

1. Untuk mengetahui keterlaksanaan model POE pada materi reaksi redoks di 

kelas X MIPA SMA Islam Al-Falah Kota Jambi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa akibat proses 

pembelajaran menggunakan model POE pada materi redoks di kelas X MIPA 

SMA Islam Al-Falah Kota Jambi. 
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3. Untuk mengetahui korelasi keterlaksanaan model POE dengan kemampuan 

berpikir kreatif siswa di kelas X MIPA SMA Islam Al-Falah Kota Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, 

yaitu:  

1. Bagi penulis, dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan peneliti 

dengan memberikan tambahan pengetahuan, pengalaman dan memperluas  

cakrawala tentang ilmu pendidikan kimia.  

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

pembelajaran kimia yang relevan, efektif dan inovatif yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran.  

3. Bagi siswa,  dapat memberikan  suasana  pembelajaran  kimia  yang  menarik  

dan menyenangkan  serta  meningkatkan  kemampuan berpikir kreatif dengan 

model POE pada materi reaksi redoks. 

4. Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan 

dan kebijaksanaan dalam pembuatan program pembelajaran. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Model POE adalah model pembelajaran yang membelajarkan siswa dengan 

membuat prediksi berdasarkan konsepsi mereka sendiri, kemudian 

mengobservasi kejadian tersebut secara nyata, dan yang terakhir menjelaskan 

hasil pengamatan serta menjelaskan kesesuaian prediksi mereka dengan 

keadaan sebenarnya.  
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2. Berpikir kreatif adalah suatu proses berpikir untuk mengungkapkan hubungan-

hubungan baru, melihat sesuatu dari sudut pandang baru, dan membentuk 

kombinasi baru dari dua konsep atau lebih yang sudah dikuasai sebelumnya. 

3. Teori konstruktivisme dalam belajar adalah suatu teori dimana siswa secara 

individu menemukan serta mentransformasikan informasi yang kompleks, 

memeriksa informasi dengan aturan yang ada dan merevisinya. 

 


