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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

pemerintah menetapkan kurikulum  2013. Kurikulum 2013 revisi 2017 merupakan 

kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan  mutu  proses dan  hasil 

pendidikan (Mulyasa, 2015). Kurikulum 2013 revisi 2017 mengamanatkan 

keseimbangan antara sikap, keterampilan dan pengetahuan. Pembelajaran kimia 

yang didasarkan pada karakteristik ilmu kimia sesuai dengan amanat dalam 

kurikulum (Permendikbud No. 65 Tahun 2013). Hal ini sesuai dengan tujuan 

pendidikan abad ke 21 yang melibatkan prinsip 4C yaitu berpikir kritis, 

komunikasi, kolaborasi dan kreativitas (Trilling dan Fadel, 2009).  

Kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang merupakan perpaduan antara  

perhitungan, hafalan, dan konsep. Materi kimia seringkali bersifat abstrak 

sehingga peserta didik  kesulitan dalam mempelajarinya (Praduani, 2017). 

Menurut Gilbert (2003) Kegiatan pembelajaran dan penilaian yang berkaitan 

dengan kimia tidak dapat dipisahkan oleh karakteristik ilmu kimia sebagai proses, 

sikap, dan produk. Salah satu pembelajaran sains adalah materi larutan elektrolit 

dan nonelektrolit dengan karakteristik: bersifat abstrak, seperti pada teori  Svante 

Arrhenius serta terurainya larutan menjadi ion-ion yang menghantarkan arus 

listrik. Pemahaman konsep, yaitu konsep larutan elektrolit dan nonelektrolit. 
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Penerapan konsep yaitu saat menguji larutan untuk membedakan sifat-sifat larutan 

elektrolit dan nonelektrolit. Sesuai karakteristik tersebut maka tidak hanya 

menekankan pada penguasaan konsep, tetapi membutuhkan pembuktian melalui 

eksperimen dengan peserta didik mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan. 

Apabila tujuan  pembelajaran ditinjau dari hasil belajar, maka muncul tiga aspek, 

yaitu kognitif, afektif dan psikomotor (Hosnan, 2014). 

Keterampilan proses sains adalah perangkat kemampuan kompleks yang 

biasa digunakan dalam melakukan penyelidikan ilmiah dalam proses 

pembelajaran (Ertikanto, 2016). Menurut Tawil dan Liliasari dalam Zakiyah 

(2018) di era globalisasi menuntut adanya persaingan antar manusia dengan 

melatihkan keterampilan proses sains kepada peserta didik. Pentingnya 

keterampilan proses sains dalam pembelajaran menurut  Fitriani (2013)  

pengembangan keterampilan proses pada peserta didik akan menjadikan peserta 

didik berperan aktif untuk mengembangkan konsep melalui kegiatan langsung. 

Yuliani (2014) juga menyatakan dengan menggunakan keterampilan proses sains 

peserta didik diharapkan mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan 

abstrak. 

Hasil wawancara terhadap guru kimia kelas X ibu Supini S.Pd,  bahwa 

SMAN 1 Muaro Jambi menggunakan kurikulum 2013, dan dalam proses 

pembelajaran guru telah menerapkan model pembelajaran Discovery Learning. 

Keterampilan peserta didik terlatih dengan model ini, namun belum optimal 

karena hanya aspek mengamati dan menggunakan alat ukur yang terkategori baik. 

Sedangkan aspek yang lain seperti menafsirkan pengamatan, meramalkan, 
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menerapkan konsep, merencanakan percobaan, mengkomunikasikan dan 

mengajukan pertanyaan masih terkategori rendah. Sebagian peserta didik juga 

kurang memahami konsep saat pembelajaran sehingga guru belum puas dengan  

model yang digunakan. Oleh sebab itu dibutuhkan model pembelajaran baru 

yang dapat memperbaiki proses pembelajaran terutama pada keterampilan 

proses sains. 

Menurut Sornsakda dalam Rohaniyah (2017) Learning Cycle 7E 

merupakan model pembelajaran untuk  mengembangkan daya nalar peserta didik 

melalui langkah-langkah penyelidikan sehingga terbentuk konsep ilmiah. Konsep 

ilmiah yang terbentuk dapat meningkatkan keterampilan proses sains. Hal ini 

didukung penelitian oleh Praduani (2017) yang menyatakan bahwa model 

pembelajaran berfilosofi konstruktivisme yang memungkinkan peserta didik 

memperoleh kesempatan berlatih keterampilan proses sains dalam pembelajaran 

yaitu model pembelajaran Learning Cycle 7E. Model pembelajaran Learning 

Cycle 7E memberikan kesempatan untuk melakukan setiap eksperimen secara 

mandiri, bertukar pikiran, dan berdiskusi dengan rekannya dan mengamati serta 

menjelaskan fenomena fisis yang ditunjukkan melalui kegiatan eksperimen. 

Didukung juga penelitian oleh Zakiyah dkk (2018) yang menyatakan bahwa 

keterampilan proses sains berhasil dilatihkan apabila setelah diterapkan model 

pembelajaran Learning Cycle 7E. Menerapkan model pembelajaran Learning 

Cycle 7E dapat mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan 

dengan peserta didik yang hanya diajarkan dengan mengggunakan metode 
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ceramah. Peran utama guru dalam model Learning Cycle 7E adalah sebagai 

fasilitator, mediator, dan motivator (Sadia, 2014). 

Berdasarkan  latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan  judul: “Analisis Keterlaksanaan Model Pembelajaran 

Learning Cycle 7E Terhadap Keterampilan Proses Sains pada Materi 

Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit Kelas X SMA Negeri 1 Muaro Jambi” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimanakah keterlaksanaan model pembelajaran Learning Cycle 7E pada 

materi larutan elektrolit dan nonelektrolit kelas X  SMAN 1 Muaro Jambi? 

2.    Apakah terdapat korelasi keterlaksanaan  model pembelajaran Learning Cycle 

7E terhadap keterampilan proses sains pada materi larutan elektrolit dan 

nonelektrolit kelas X SMAN 1 Muaro Jambi? 

1.3 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 larutan elektrolit dan nonelektrolit kelas X SMAN 1 Muaro 

Jambi. 

2.  Untuk mengetahui korelasi keterlaksanaan model pembelajaran Learning 

Cycle 7E terhadap keterampilan proses sains  pada materi larutan elektrolit   

dan nonelektrolit kelas X SMAN 1 Muaro Jambi. 
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1.4 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti, maka perlu 

diberikan batasan masalah. Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi 

masalah maka penelitian ini dibatasi pada:  

1. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Muaro Jambi kelas X MIPA 4. 

2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan pendekatan campuran (mix method) dan teknik pengambilan sampel 

dengan cara purposive sampling. 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:  

1. Bagi peserta didik, dapat melatih keterampilan proses sains peserta didik, 

meningkatkan keaktifan dalam kegiatan belajar mengajar, dan meningkatkan 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang sedang diajarkan.  

2. Bagi guru, sebagai referensi untuk menyampaikan pembelajaran, Guru juga 

dapat meningkatkan kreativitas dalam kegiatan belajar mengajar dengan 

adanya model pembelajaran yang diterapkan sehingga kegiatan belajar 

mengajar menjadi bermutu terutama untuk larutan elektrolit dan nonelektrolit 

terhadap keterampilan proses sains. 

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

peningkatan kinerja guru dan prestasi peserta didik.  

4. Bagi peneliti, menambah wawasan sebagai calon pendidik untuk mengetahui 

model pembelajaran yang sesuai dengan konteks mata pelajaran yang erat 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, dan memperoleh pengalaman guna 
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mempersiapkan diri menjadi calon pendidik yang memahami kebutuhan 

peserta didik. 

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.  Keterampilan Proses Sains (KPS) adalah perangkat kemampuan kompleks 

yang biasa digunakan dalam melakukan penyelidikan ilmiah ke dalam 

rangkaian proses pembelajaran (Ertikanto,2016).  

 


