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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

 Pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas sangat diperlukan 

dalam menghadapi persaingan diberbagai bidang kehidupan, tolak ukur dari 

kualitas SDM suatu bangsa dapat ditentukan dari kualitas pendidikannya. 

Pendidikan Sains sebagai salah satu aspek pendidikan memiliki peranan penting 

dalam peningkatan mutu pendidikan khususnya didalam menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas (Sastrika, 2013). Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia handal yang memiliki pemikiran kritis, sistematis, logis, kreatif dan 

kemauan untuk bekerja sama secara efektif sejak dini merupakan hal penting yang 

harus dipikirkan secara sungguh-sungguh. 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi perkerti dan akhlak mulia 

peserta didik  secara utuh, terpadu, seimbang sesuai dengan standar kompetensi 

lulusan pada setiap satuan pendidikan (Mulyasa, 2013). Untuk mewujudkan hal 

tersebut, implementasi kurikulum 2013 guru dituntut professional , pembelajaran 

aktif dan bermakna serta menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi yang diajarkan. Dengan menggunakan model pembelajaran yang  sesuai 

dengan materi diharapkan mampu mengaktifkan siswa sehingga dalam 

pembelajaran siswa tidak hanya menerima ,tetapi juga aktif membangun 

pengetahuannya sehingga siswa tidak bosan dan kesulitan belajar yang berdampak 

pada hasil belajar (Sanjaya, 2008). 
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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. Sehingga berdasarkan hakekatnya pembelajaran kimia tidak hanya 

membentuk konsep yang dimiliki oleh siswa melainkan keterkaitannya dalam 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menghubungkan 

antara satu konsep dengan konsep lainnya.  

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. 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 

dengan demikian berarti siswa membutuhkan kemampuan berpikir yang baik. 

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pada guru bidang studi 

kimia kelas XI di SMAN 11 Kota Jambi pada tanggal 3 September 2018 

menunjukkan 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 namun akibatnya  siswa jadi merasa bosan dan kurang tertarik 

dalam proses pembelajaran sehingga dalam hal ini siswa hanya mencatat dan 

menghapal konsep-konsep yang didapat dari guru dan belum mampu 

mengaplikasikannya sehingga membuat kemampuan berpikir kritisnya kurang 
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berkembang. Menurut Holbrook (2005) kebiasaan belajar dengan cara menghapal 

akan menyebabkan kemampuan berpikir siswa hanya  sebatas lower order 

thinking skill. Pembelajaran yang masih cenderung didominasi oleh aktivitas guru 

seperti ini belum dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Menurut cotrel 

(Yuniarti, 2011) berpikir kritis sangat penting untuk dikembangkan, seseorang 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis dapat meningkatkan perhatian dan 

pengamatan, fokus dalam membaca, dan dapat memiliki kemampuan analisis 

yang baik karena dengan berpikir kritis siswa dituntut untuk melibatkan aktivitas-

aktivitas seperti menganalisis, mensintesis, membuat pertimbangan, menciptakan 

dan menerapkan pengetahuan baru yang didapat dalam pembelajaran 

diaplikasikan kedalam  dunia nyata.  Oleh karena itu hal yang perlu diperhatikan 

guru dalam pembelajaran yaitu perlu menggunakan suatu model pembelajaran 

yang sesuai dan berpusat pada siswa agar siswa mampu mengembangkan 

kemampuan berpikirnya yang dalam hal ini adalah kemampuan berpikir kritis. 

Salah satu alternatif yang dipandang mampu meningkatkan pemahaman 

konsep, kemampuan berpikir kritis serta meningkatkan interaksi antar siswa 

dalam pembelajaran kimia yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang 

berpusat pada aktivitas siswa. Salah satu model pembelajaran yang berpusat pada 

aktivitas siswa adalah model pembelajaran Learning Cycle 5E. Model 

pembelajaran Learning Cycle 5E mengacu pada filosofis konstuktivisme yang 

menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran, siswa dapat mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri dan bermakna melalui pengalaman yang nyata.Hal ini 

sesuai dengan Santyasa (2004) yang menyatakan bahwa menurut paradigma 

konstruktivisme pembelajaran lebih mengutamakan pemecahan masalah, 
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konstruksi solusi dan algoritma ketimbang menghapal prosedur dan 

menggunakannya untuk memperoleh jawaban yang benar.  

Model siklus belajar (Learning Cycle) memiliki kelebihan yaitu dapat 

meningkatkan motivasi karena siswa dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran 

sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna (Shoimin, 2014). Keunggulan lain 

yang dimiliki oleh model pembelajaran ini adalah memiliki rangkaian tahap-tahap 

(fase) yang terorganisasi sehingga memudahkan siswa untuk menguasai 

kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai dengan cara siswa berperan aktif 

dalam pembelajaran (Fajaroh dan Dasna, 2004). Dalam siklus belajar siswa 

terlibat langsung dalam kegiatan penyelidikan (hands on activities) untuk 

mengembangkan pemahaman terhadap suatu konsep sebelum diperkenalkan 

dengan kata-kata atau informasi dari buku. Dengan demikian siklus belajar juga 

dapat mengembangkan keterampilan proses,keterampilan berpikir kritis siswa dan 

kreativitas siswa (Sulistyowati, 2014). 

Menurut Wena (2009), model pembelajaran Learning Cycle 5E terdiri dari 5 

tahap penyajian pembelajaran yaitu: 1) engagement (menghubungkan), 2) 

exploration (menyelidiki), 3) explanation (menjelaskan), 4) elaboration 

(mengembangkan) dan 5) evaluation (mengevaluasi),serta tahapan dalam model 

pembelajaran Learning Cycle 5E memungkinan terjadinya pembelajaran aktif, 

mengembangkan kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan dan mengaitkan 

berbagai topik sains serta menerapkan konsep-konsep yang kompleks. Hal ini juga 

sejalan dengan yang dinyatakan oleh Qarareh (2012) menyatakan bahwa belajar 

menggunakan siklus belajar 5E adalah proses kognitif yang aktif, dimana siswa 

dapat melakukan berbagai pembelajaran yang aktif. 
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Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan keefektifan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa diantaranya yang dilakukan oleh Nurhayati (2016) menunjukkan 

bahwa model pembelajaran Learning Cycle 5E berkonteks SSI memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap  kemampuan berpikir kritis siswa hal ini terjadi 

karena adanya pengalaman belajar yang dialami oleh siswa yang diajarkan dengan  

menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E yang membuat siswa 

menjadi kritis terhadap pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sulistyowati (2014) menyatakan bahwa pembelajaran kimia 

dengan menggunakan model Learning Cycle 5E dapat meningkatkan penguasaan 

konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa. Begitu juga penelitian yang 

dilakukan oleh Gazali (2015) menerangkan bahwa model pembelajaran ini juga 

dapat meningkatkan keterampilan proses sains serta kemampuan berpikir kritis 

siswa. Pernyataan ini sesuai dengan paradigma konstruktivis yaitu menekankan 

pada pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui 

keterlibatan aktif pada proses belajar mengajar. 

Pada prinsipnya pembelajaran dengan menggunakan model Learning Cycle 

5E menekankan pendekatan proses dalam pembelajaran. Namun dari beberapa 

penelitian yang telah menggunakan model Learning Cycle 5E belum meneliti 

bagaimana keterlaksanaan model ini yang ditinjau dari guru maupun siswa, 

sementara keterlaksanaan model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan 

aktivitas yang akan diteliti. Maka dari itu perlu diadakan analisis keterlaksanaan 

model pembelajaran Learning Cycle 5E yang ditinjau dari aktivitas guru dan 
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siswa, sehingga nantinya akan terlihat apakah penerapan model tersebut 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa.  

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “ Analisis Keterlaksanaan Model Pembelajaran Learning Cycle 

5E pada Materi Asam basa dan Korelasinya Terhadap Kemampuan 

Berpikir kritis Siswa di kelas XI IPA SMAN 11 Kota jambi “. 

1.2   Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran Learning Cycle 5E pada proses 

pembelajaran materi asam basa di kelas XI IPA SMAN 11 Kota Jambi ? 

2. Apakah terdapat korelasi keterlaksanaan model pembelajaran Learning Cycle 

5E terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada proses pembelajaran materi 

asam basa di kelas XI IPA SMAN 11 Kota Jambi ? 

1.3  Batasan Masalah  

 Adapun ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Materi Asam basa yang dimaksud disini adalah pada pokok bahasan Sub 

materi indikator Asam basa. 

2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

3. Tes soal Essay kemampuan berpikir kritis yang digunakan sebagai instrument 

dalam penelitian ini diukur dengan Taksonomi Anderson pada tingkatan C2 – 

C5. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran Learning Cycle 5E pada 

proses   pembelajaran materi asam basa di kelas XI IPA SMAN 11 Kota Jambi. 

2. Mengetahui korelasi keterlaksanaan model pembelajaran Learning Cycle 5E 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada proses pembelajaran materi 

asam basa di kelas XI IPA SMAN 11 Kota Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

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

pada mata pelajaran kimia dan membuat siswa lebih dapat memahami dengan 

baik materi kimia terutama asam dan basa. 

2. Bagi Guru, model Learning Cycle 5E dapat dijadikan sebagai contoh model 

pembelajaran kimia yang beorientasi pada ranah kognitif siswa. 

3. Bagi Sekolah, membantu meningkatkan kualitas atau mutu sekolah melalui 

peningkatan kinerja guru dan prestasi siswa. 

4. Bagi peneliti, bahan kajian serta menambah wawasan dan dapat mendorong 

penelitian pelaksanaan model pembelajaran melalui sistem lebih lanjut guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

1.6   Definisi  Operasional 

1. Model pembelajaran Learning Cycle 5E adalah suatu model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered) yang merupakan rangkaian tahap-tahap 

kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai 
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kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan berperan aktif 

(Wena, 2009). 

2. Berpikir kritis merupakan proses mental yang terorganisasi dengan baik dan 

berperan dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah dengan 

menganalisis dan menginerpretasikan data (Jhonson, 2002). 

 

 


