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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yakni: 

Pendidikan adalah 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.  

 Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Berdasarkan fungsi pendidikan tersebut, maka peran guru menjadi 

penentu keberhasilan misi pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Keberhasilan 

pendidikan dipengaruhi oleh perubahan dan pembaharuan atas segala komponen 

pendidikan. Komponen yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan meliputi 

kurikulum, sarana prasarana, guru, peserta didik, dan model pengajaran yang tepat 

(Suardi, 2012). 

 Kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi 

yang signifikan 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. Pada kurikulum 2013 revisi 2017 ini, 

terdapat beberapa penyempurnaan pola pikir dan menekankan adanya suatu 

pendekatan ilmiah. Pendekatan yang dimaksud disini adalah pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik yaitu pembelajaran yang  terdiri atas mengamati, 
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merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik 

kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap (Yamtinah, 2016). Berdasarkan 

Permendikbud No 81 A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum menyatakan 

bahwa pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik 

melibatkan keterampilan yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengolah 

informasi, dan mengkomunikasikan. Keterampilan - keterampilan yang ada pada 

pendekatan saintifik tersebut merupakan komponen dari keterampilan proses 

sains. Sehingga untuk mencapai suatu proses keberhasilan pembelajaran pada 

kurikulum 2013 ini, perlu dikembangkan keterampilan proses sains.  

 Kimia merupakan mata pelajaran wajib bagi peserta didik SMA. Mata 

pelajaran kimia menjadi sangat penting kedudukannya dalam masyarakat, karena 

kimia selalu berada disekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Kimia adalah salah 

satu mata pelajaran yang bersifat abstrak sehingga peserta didik sering mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep ilmu kimia. Salah satu materi kimia adalah 

larutan penyangga. Materi larutan penyangga merupakan salah satu pokok 

bahasan yang memerlukan penguatan pemahaman peserta didik, karena 

karakteristik dari materi larutan penyangga ini meliputi: bersifat abstrak (reaksi 

asam basa), pemahaman konsep (sifat larutan penyangga), bersifat riil dan 

aplikatif (peranan larutan penyangga), sehingga guru harus bisa 

memvisualisasikannya melalui pembelajaran yang nyata agar konsep yang bersifat 

abstrak tersebut bisa dibuktikan. Menurut Ertikanto (2016) mengemukakan 

keterampilan proses sains merupakan keterampilan yang melibatkan 

keterampilan-keterampilan intelektual, manual, dan sosial yang digunakan peserta 

didik dalam proses pembelajaran yang meliputi keterampilan mengamati, 
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menafsirkan pengamatan, meramalkan, merumuskan hipotesis, menggunakan alat 

dan bahan, menerapkan konsep, merencanakan penelitian, dan berkomunikasi. 

Menurut Sitiava (2013), keterampilan proses sains (KPS) adalah kemampuan 

peserta didik untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, 

mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan. Dengan menerapkan 

keterampilan proses sains dalam pembelajaran, peserta didik secara langsung 

terlibat aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Sehingga peserta didik 

akan lebih mudah memahami konsep-konsep kimia yang awalnya dianggap sulit 

dan bersifat abstrak. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kimia di SMA N 10 Kota Jambi  

pada tanggal 12 Oktober 2018 diperoleh informasi bahwa, hasil ulangan harian 

peserta didik SMAN 10 Kota Jambi pada materi larutan penyangga hanya 

mencapai persentase kelulusan sebesar  40% tahun ajaran 2017/2018, terutama 

yang membutuhkan pemahaman konsep, misalnya peserta didik belum bisa 

membedakan larutan penyangga dan bukan larutan penyangga, menentukan 

larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa, hal ini diketahui bahwa 

materi larutan penyangga tergolong salah satu materi yang membosankan dan 

peserta didik masih sering mengalami miskonsepsi. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu (1) konsep yang tertanam dalam diri peserta didik masih 

lemah, karenapeserta didik cenderung menghafal konsep tanpa memahami dan 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini terjadi karena peserta didik 

kurang diberi kesempatan untuk berpikir secara luas, berpendapat sesuai dengan 

pemikirannya sendiri dan mengambil kesimpulan berdasarkan observasi/ 

pengamatan, mengumpulkan data, berhipotesa, menganalisis dan mensintesis 

yang dilakukannya sendiri dan menemukan konsepnya sendiri. Sehingga, peserta 
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didik hanya menghafal yang pada akhirnya konsep yang seharusnya tertanam kuat 

hanya menjadi ingatan yang sewaktu-waktu bisa hilang. Peserta didik seharusnya 

memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dalam menemukan konsep 

larutan penyangga. Menurut Al-Tabany (2015), pentingnya pemahaman konsep 

dalam proses belajar mengajar sangat mempengaruhi sikap, keputusan, dan cara-

cara memecahkan masalah. Untuk itu yang terpenting terjadi belajar bermakna 

dan tidak hanya seperti menuang air dalam gelas pada subjek didik; (2) peserta 

didik cenderung pasif dan hanya mencatat serta mendengarkan materi yang 

disampaikan oleh guru; (3) peserta didik tidak termotivasi untuk berpartisipasi 

aktif selama proses pembelajaran.  

 Dalam kegiatan  pembelajaran di sekolah, hanya sedikit keterampilan proses 

sains yang sudah dimiliki peserta didik,  yaitu keterampilan mengamati dan 

berkomunikasi serta diskusi kelompok. Pada keterampilan mengamati kegiatan 

yang dilakukan peserta didik yaitu mengamati percobaan dan hanya mencatat 

hasil pengamatan tanpa mengidentifikasi hasil  dari setiap variasi percobaan, 

sedangkan pada keterampilan berkomunikasi kegiatan yang dilakukan peserta 

didik yaitu diskusi kelompok dan mempersentasi hasil yang di dapat tanpa 

menghubungkan dengan teori. Hal ini mengakibatkan banyak peserta didik yang 

memiliki tingkat hapalan yang baik tetapi kurang memahami dan memaknai apa 

yang dipelajarinya. Dalam kegiatan pembelajaran kimia, masih banyak 

keterampilan-keterampilan proses sains lain yang dapat dikembangkan seperti 

keterampilan menafsirkan pengamatan, meramalkan, membuat hipotesis, 

merancang penelitian, dan keterampilan berkomunikasi. Faktor-faktor kurangnya 

keterampilan proses sains peserta didik dalam pembelajaran saat ini 

dimungkinkan karena kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan oleh  
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guru. 

 Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

melakukan pembaharuan dalam pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan suatu 

model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan proses sains 

peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Salah 

satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran 

predict observe explain. Dengan model pembelajaran POE ini peserta didik 

diarahkan dan diajak menemukan sendiri konsep pengetahuan dari pengamatan 

melalui metode demonstrasi maupun eksperimen di laboratorium. 

 Menurut Warsono (2012) mengemukakan bahwa model pembelajaran predict 

observe explain adalah teknik pembelajaran yang banyak dikembangkan dalam 

pendidikan sains, termasuk kimia. Model pembelajaran predict observe explain ini 

dapat memberikan keyakinan kepada peserta didik terhadap kebenaran dari materi 

pembelajaran yang berlangsung. Hal ini dikarenakan peserta didik dapat 

mengamati secara langsung sehingga peserta didik dapat membangun 

pengetahuan baru (Santhiy dan Mulyani, 2015). Menurut Zulaeha (2014) 

menyatakan bahwa model pembelajaran POE melibatkan peserta didik dalam 

meramalkan suatu fenomena, melakukan observasi melalui demonstrasi atau 

eksperimen, dan akhirnya menjelaskan hasil demonstrasi serta ramalan mereka 

sebelumnya. Dengan kegiatan pembelajaran seperti ini pengetahuan yang 

diperoleh peserta didik akan melekat dalam ingatannya dan keterampilan proses 

sains peserta didik akan meningkat . 

 Berdasarkan  sintaks model predict observe explain, dapat terlihat bahwa 

model ini menekankan pada konstruksi konsep melalui  peserta didik 

memprediksikan terkait pertanyaan atau  demonstrasi yang dilakukan guru, 
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kemudian mengobservasi sendiri permasalahan yang ada dan menjelaskan hasil 

pengamatan dengan prediksi yang mereka buat sebelumnya,  dan semua itu 

dibuktikan melalui kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum efektif untuk 

mengembangkan logika berpikir, kemampuan menyelesaikan masalah, 

meningkatkan psikomotor dan meningkatkn keterampilan proses sains peserta 

didik serta menghindari suasana pembelajaran yang monoton sehingga konsep 

pembelajaran dapat dikonstruksi melalui apa yang mereka temukan secara 

langsung. Hal ini sesuai dengan pendapat  Ertikanto (2015) bahwa pengetahuan 

bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil 

dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna 

melalui pengalaman nyata. Peserta didik akan lebih paham karena mereka terlibat 

langsung dalam membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan 

mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Salah satu keunggulan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran predict observe explain 

ini adalah pembelajaran akan menjadi lebih menarik, sebab peserta didik tidak 

hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, akan tetapi peserta 

didik juga mengamati peristiwa yang terjadi secara langsung melalui eksperimen 

atau percobaan. Melalui percobaan yang dilakukan peserta didik tersebut, akan 

membuat peserta didik lebih menyakini kebenaran materi pembelajaran. Dengan 

begitu keterampilan proses sains peserta didik akan terlatih (Desi Nur Anisa, 

2013). 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rosnaeni (2018) 

menyatakan bahwa pembelajaran predict observe explain yang dilaksanakan 

selama proses pembelajaran berlangsung mampu  mengakomodasi peserta didik 

dalam memperoleh nilai tes hasil keterampilan proses sains yang baik. Begitu juga 
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dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zulaeha, dkk (2014) yang 

menunjukkan bahwa peserta didik  yang diajarkan menggunakan model 

pembelajaran POE memiliki keterampilan proses sains yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 

 Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Pembelajaran Model Predict Observe Explain (POE) dan Pengaruhnya Terhadap 

Keterampilan Proses Sains Peserta didik pada Materi Larutan Penyangga”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah dikemukakan , maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan model pembelajaran predict observe explain pada 

materi larutan penyangga dikelas XI MIPA SMAN 10 Kota Jambi? 

2. Bagaimana pengaruh keterlaksanaan model pembelajaran predict observe 

explain terhadap keterampilan proses sains peserta didik pada materi larutan 

penyangga dikelas XI MIPA SMAN 10 Kota Jambi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran predict observe explain 

pada materi larutan penyangga dikelas XI MIPA SMAN 10 Kota Jambi. 

2. Untuk mengetahui  pengaruh antara keterlaksanaan model pembelajaran 

predict observe explain terhadap keterampilan proses sains peserta didik pada 

materi larutan penyangga dikelas XI MIPA SMAN 10 Kota Jambi. 
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1.4 Batasan Masalah  

 Agar lebih terarah penelitian ini dan arena keterbatasan, maka perlu 

disampaikan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas XI MIPA SMAN 10 

Kota Jambi. 

2. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah materi larutan penyangga  meliputi 

pengertian larutan penyangga, sifat-sifat larutan penyangga, pH larutan 

penyangga dan peranan larutan penyangga. 

3. Indikator keterampilan proses sains terdiri dari mengamati, menafsirkan 

pengamatan, meramalkan, merumuskan hipotesis, menggunakan alat dan 

bahan, merancang penelitian, dan berkomunikasi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu 

sebagai betikut: 

1. Bagi peserta didik, diharapakan dapat meningkatkan keterampilan proses sains 

pada mata pelajaran kimia khususnya pada materi larutan penyangga  

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

pelaksanaan proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam 

meningkatkan keterampilan proses sains, dan sebagai salah 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 predict observe explain dalam 

upaya meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. 
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4.  Bagi peneliti, dapat menambah wawasan, pengetahuan dalam menerapkan 

model pembelajaran predict observe explain yang tepat dalam pembelajaran 

kimia. 

1.6  Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran predict observe explain 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 utama yaitu predict, observe, dan 

explain. 

2. Keterampilan proses sains dalam penelitian ini meliputi mengamati, 

menafsirkan pengamatan, meramalkan, merumuskan hipotesis, menggunakan 

alat dan bahan, merancang penelitian, dan berkomunikasi. 

 

 

 


