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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada hakikatnya pendidikan sangat berperan penting dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga tidak bisa lepas dari kehidupan. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat dilalui dengan proses 

pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas siswa di kelas. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum 2013 guru 

dituntut profesional, pembelajaran afektif dan bermakna (menyenangkan) 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan. Dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi 

diharapkan mampu mengaktifkan siswa sehingga dalam pembelajaran tidak hanya 

menerima tetapi juga aktif membangun pengetahuannya, mandiri dan bebas 

berfikir sehingga siswa tidak bosan dan tidak merasa kesulitan dalam belajar 

(Sanjaya, 2010).  

Pembelajaran kurikulum 2013 peran guru merancang dan mengelola kegiatan 

pembelajaran yang terpusat pada siswa (student center). Proses pembelajaran 

mencakup konteks dunia nyata, aktif, menyelidiki, kooperatif, kritis, serta terjadi 

pertukaran pengetahuan (antara guru dan siswa, siswa dengan siswa lainnya). 

Siswa berperan aktif tidak hanya dari segi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi 

tetapi juga aktif dalam kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan dalam proses pembelajaran. Melalui 

proses ini, sedikit demi sedikit siswa akan berkembang secara utuh. Artinya 
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perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada aspek kognitif, tetapi juga aspek 

afektif dan psikomotor.   

Objek yang menjadi pembelajaran, dalam penataan dan penyempurnaan 

kurikulum 2013 adalah fenomena alam, sosial, dan budaya. Melalui pendekatan 

tersebut diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan jauh lebih baik. Munculnya beberapa aspek tersebut terdapat dalam 

salah satu mata pelajaran peminatan akademik, yaitu matematika dan ilmu 

pengetahuan alam (sains). Kimia termasuk dalam rumpun mata pelajaran sains 

yang tidak hanya terdiri dari fakta, konsep, dan teori yang harus dipahami, 

melainkan juga terdiri atas kegiatan atau proses aktif menggunakan pikiran dan 

sikap ilmiah dalam mempelajari gejala alam. Pembelajaran kimia merupakan 

pembelajaran kompleks yang tidak hanya mencakup konsep perhitungan, 

melainkan bereksperimen dalam rangka pemberian pengalaman belajar secara 

langsung dan penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Munculnya 

kegiatan tersebut terdapat dalam beberapa materi kimia disekolah, salah satunya 

Larutan elektrolit dan nonelektrolit. 

Pembelajaran larutan elektrolit dan nonelektrolit merupakan salah satu materi 

kimia, yang diharapkan peserta didik mampu memahami konsep larutan elektrolit 

dan non elektrolit, sifat-sifatlarutan elektrolit, dan peran larutan elektrolit dalam 

kehidupan sehari-hari.  Berdasarkan karakteristik materi, pada materi sistem 

larutan elektrolit dan nonelektrolit tidak hanya menekankan pada penguasaan 

konsep, tetapi juga membutuhkan pembuktian melalui eksperimen dengan cara
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siswa mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan secara mandiri. Melalui 

kegiatan eksperimen, siswa akan lebih memahami ilmu yang diperolehnya serta 

dapat membangun sendiri pengetahuannya dari proses kerja ilmiah. Hal ini 

membuktikan terdapat tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari kimia, yaitu kimia 

sebagai sikap, kimia sebagai produk, dan kimia sebagai proses. Dengan demikian, 

keterampilan proses sangat penting untuk dilatihkan kepada siswa SMA 

khususnya pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit. 

Keterampilan proses merupakan seperangkat keterampilan yang digunakan 

dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan suatu  konsep/prinsip/teori. 

Keterampilan proses IPA dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu keterampilan 

proses dasar (basic skills) dan keterampilan proses terintegrasi (integrated skills). 

Keterampilan proses dasar terdiri atas mengamati, menggolongkan, mengukur, 

mengkomunikasikan, menginterpretasi data, memprediksi, menggunakan alat, 

melakukan percobaan, dan menyimpulkan. Keterampilan proses terintegrasi 

meliputi merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel, mendeskripsikan 

hubungan antarvariabel, mengendalikan variabel, mendefenisikan variabel, 

mendefenisikan variabel, mendefenisikan variabel secara operasional, 

memperoleh dan menyajikan data, menganalisis data, merumuskan hipotesis, 

merancang penelitian, dan melakukan penyelidikan/percobaan (Anonim, 2013). 

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Erikanto (2016), keterampilan proses sains 

perlu diterapkan kepada siswa, karena keterampilan proses dapat diartikan sebagai 

wawasan atau anutan pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, 

sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang 
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prinsipnya telah ada dalam diri siswa. Keterampilan proses dimaksudkan untuk 

mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa serta agar siswa 

dapat menghayati dan memahami pelajaran dengan baik.  

Hasil wawancara langsung dengan guru bidang studi kimia Ibu Fransiska 

Simatupang S.Pd yang mengajarkan dikelas X MIPA SMAN 3 Kota Jambi 

diketahui bahwa dasarnya siswa sudah memiliki keterampilan proses sains yang 

sewaktu-waktu muncul karena adanya stimulus yang diterima siswa. Namun 

terkadang beberapa aspek keterampilan proses sains tersebut tidak muncul 

dikarenakan kurangnya stimulus atau model pembelajaran yang kurang 

mendukung. Masih banyak siswa yang belum mengoptimalkan keterampilan 

proses sains, sehingga kurang menguasai konsep dari pokok bahasan larutan 

elektrolit dan nonelektrolit tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan model 

pembelajaran yang mendukung dan dapat memberikan rangsangan bagi 

siswa, sehingga keterampilan proses sains siswa dapat meningkat. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap keterampilan proses 

sains siswa, diantaranya oleh Wulanningsi dkk, (2012) yang mengukur pengaruh 

model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap keterampilan proses sains siswa, 

menunjukkan adanya pengaruh dari model inkuiri terhadadap keterampilan proses 

sains siswa. Selanjutnya penelitian tentang pengaruh model pembelajaran 

Pengaruh Model Pembelajaran Predict, Observe, Explain (POE) terhadap 

keterampilan proses sains siswa oleh Zulaeha (2014), menunjukkan bahwa model 

POE memberi pengaruh terhadap keterampilan proses sains siswa.
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Model pembelajaran learning  cycle 5E adalah salah satu model pembelajaran 

yang berpusat pada siswa (studen center) yang merupakan rangkaian tahapan 

kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai 

kopetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan berperan aktif (Wena, 

2009). Dengan harapan penerapan model Learning cycle 5E ini dapat 

mencipatkan suasana belajar yang aktif, kreatifitas dan dapat memotivasi siswa 

untuk menemukan suatu konsep dalam pembelajaran. Model pembelajaran ini 

juga dapat memberikan kesempatan siswa untuk mengaplikasikan materi, 

membangun pengetahuannya dan bekerja dalam kelompok sehingga dapat 

mengembangkan sikap ilmiahnya, selain siswa dapat penguasaan konsep, 

keterampilan proses sainsnya juga dapat meningkat.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis telah 

melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Keterlaksanaan Model 

Pembelajaran Learning Cycle 5E Pada Materi Larutan Elektrolit dan Non 

Elektrolit serta Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa 

Kelas X SMAN 3 Kota Jambi”. 

1.2   Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar di atas, maka rumusan masalah yang telah diteliti dapat 

dikemukakan sebagai berikut:  

1. Bagaimana keterlaksanan model pembelajaran Learning Cycle 5E pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit kelas X MIPA  SMA Negeri 3 

Kota Jambi? 
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2. Bagaimana pengaruh keterlaksanaan model pembelajaran Learning Cycle 5E 

terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi larutan elektrolit dan 

non elektrolit  kelas X MIPA SMA Negeri 3 kota Jambi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran Learning 

Cycle 5E pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit  kelas X MIPA 

SMA Negeri 3 Kota Jambi 

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap 

keterampilan proses sains sisswa pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit  kelas X MIPA SMA Negeri 3 Kota Jambi.  

1.4  Batasan Masalah 

Agar peneliti ini terpusat dan terarah, maka penulis membatasi masalah yang 

akan dibahas yaitu:  

1. Keterlaksanaan model pembelajaran  Learning Cycle 5E  akan diamati 

melalui lembar penilaian yang diisi oleh observer mahasiswa yang telah 

selesai melakukan penelitian. 

2. Keterampilan Proses Sains yang akan diamati menurut Ertikanto (2016), 

meliputi keterampilan mengamati, menafsirkan pengamatan, meramalkan, 

merumuskan hipotesis, menggunakan alat dan bahan, merancang penelitian, 

berkomunikasi, mengajukan pertanyaan.
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1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu 

sebagai berikut:  

1. Bagi Guru 

Dapat dijadikan sebagai contoh model pembelajaran kimia yang berorientasi 

pada model pembelajaran Learning Cycle 5E untuk membantu siswa dalam 

memahami materi larutan elektrolit dan nonelektrolit. 

2. Bagi Siswa  

Diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa pada mata pelajaran kimia 

dan mendorong siswa untuk belajar lebih aktif dalam suasana belajar yang 

menyenangkan serta dapat meningkatkan pemahaman siswa melalui hasil 

belajar siswa.  

3. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengalaman peneliti yang dijadikan bekal untuk 

menghadapi tugas dilapangan. 

4. Bagi Sekolah  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk guru 

tentunya dalam menentukan dan memilih model yang baik untuk diterapkan 

dalam pembelajaran.  

1.6  Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman istilah, maka perlu diberikan defenisi 

operasional istilah-istilah sebagi berikut: 

1. Model pembelajaran Learning cycle 5E merupakan suatu model pembelajaran 

yang memungkinkan siswa menemukan konsep sendiri atau memantapkan  
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konsep yang dipelajari, mencegah terjadinya kesalahan konsep, dan memberikan 

peluang kepada siswa untuk menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari 

pada situasi baru. Tahapan belajar learning cycle 5E meliputi (fase pembangkit) 

Engagement, fase eksplorasi (exploration), fase penjelasan (explanation), fase 

elaborasi (elaboration), dan fase (evaluation).  

2. Keterampilan proses sains adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan 

kemampuan fisik, mental, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak 

kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi.   

 


