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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

 

Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu IPA yang mempelajari tentang gejala-

gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur, serta energi yang me-

nyertai perubahan materi, sehingga ilmu kimia  bukan hanya penguasaan kum-

pulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip 

saja tetapi juga merupakan suatu proses.  Proses tersebut berupa suatu keteram-

pilan yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsip-

nya telah ada dalam diri siswa.  Keterampilan-keterampilan dasar tersebut dalam 

IPA disebut dengan keterampilan proses sains.   

 

Untuk dapat memahami ilmu kimia sebagai hakikat IPA, yakni IPA sebagai pro-

ses, produk, dan sikap; siswa harus memiliki kemampuan Keterampilan Proses 

Sains (KPS), seperti mengamati (observasi), inferensi, mengelompokkan, menaf-

sirkan (interpretasi), meramalkan (prediksi), dan mengkomunikasikan.  Keteram-

pilan proses sains (KPS) pada pembelajaran sains lebih menekankan pembentukan 

keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan hasilnya.   

Penting bagi seorang guru melatihkan KPS kepada siswa, karena dapat mem-

bekali siswa dengan suatu keterampilan berpikir dan bertindak melalui sains untuk 

menyelesaikan suatu masalah serta menjelaskan fenomena yang ada dalam 
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kehidupannya sehari-hari.  Salah satu keterampilan proses sains yang penting 

untuk dilatihkan adalah keterampilan memprediksi.  Karena pada  materi kimia 

terdapat materi-materi yang menuntut keterampilan memprediksi siswa, seperti 

pada materi elektrolit dan non elektrolit, siswa diharapkan mampu mengajukan 

perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan suatu kecenderungan 

atau pola yang sudah ada. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di kelas X SMA 

Negeri 1  Negeri Katon, diperoleh informasi bahwa KKM mata pelajaran kimia 

yaitu sebesar 70, pembelajaran kimia yang digunakan adalah pembelajaran 

konvensional dimana pembelajaran sangat didominasi dengan  ceramah, diskusi 

dan  tanya jawab.  Pada proses pembelajaran, guru menyampaikan materi terlebih 

dahulu dan sesekali melontarkan pertanyaan kepada siswa.  Guru meminta siswa 

untuk mendengarkan dan mencatat materi yang dijelaskan oleh guru, siswa 

kurang dilibatkan dalam menemukan konsep sehingga pembelajaran menjadi 

monoton.  Akibatnya muncul kejenuhan siswa dalam belajar, sehingga  rata-rata 

penguasaan konsep siswa rendah.  

 

Kegiatan pembelajaran tersebut tidak sejalan dengan proses pembelajaran yang 

seharusnya diterapkan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu 

proses pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Guru 

hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator.  Kegiatan pembelajaran KTSP 

menuntut siswa untuk memiliki kompetensi khusus setelah proses pembelajaran.  

Namun  pada kenyataan paradigma lama, dimana guru merupakan pusat kegiatan 

belajar di kelas (teacher center) masih dipertahankan.  
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Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa SMA kelas X semester 

genap  pada pembelajaran kimia adalah mengidentifikasi sifat larutan non-

elektrolit dan elektrolit berdasarkan data hasil percobaan. Oleh karena itu, 

diperlukan model pembelajaran yang dapat mengatasi masalah tersebut. Salah 

satu model pembelajaran yang dapat memfasilitasi hal tersebut dan mampu 

menciptakan keterampilan proses sains siswa saat proses penemuan konsep adalah 

dengan menggunakan model pembelajaran POE (Predict-Observe-Explant). 

 

Model pembelajaran  Predict-Observe-Explant (POE) merupakan model 

pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen yang dilakukan melalui 

serangkaian tahap (fase pembelajaran) yang diorganisasi sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat menguasai kompetensi.  Fase-fase pembelajaran tersebut 

meliputi: (1) fase prediction (prediksi), yang di mulai dengan penyajian persoalan 

kimia dimana siswa diajak untuk menduga kemungkinan yang terjadi, dalam 

membuat dugaan siswa sudah memikirkan alasan mengapa ia membuat dugaan 

seperti itu, sehingga dalam tahap ini siswa dapat meningkatkan keterampilan 

memprediski yang merupakan bagian dari keterampilan proses sains, dilanjutkan 

dengan ; (2) fase observation (observasi), dengan melakukan pengamatan 

langsung terhadap persoalan kimia. Dengan kata lain siswa diajak untuk 

melakukan percobaan untuk menguji kebenaran prediksi yang mereka sampaikan, 

sehingga dalam tahap ini siswa mendapatkan fakta  dengan memberikan atau 

menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dan kemudian ; 

(3) fase explanation (eksplanasi) di buktikan dengan melakukan percobaan untuk 

dapat menemukan kebenaran atau fakta dari dugaan awal dalam bentuk 

penjelasan.  
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Beberapa peneliti telah menunjukkan keefektifan model POE untuk meningkatkan 

hasil belajar yaitu penelitian Apriliantika (2012), yang dilakukan pada siswa SMA 

Paramata 1 Seputih Banyak kelas X, menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran POE (Predict-Observe-Explant) dapat meningkatkan keterampilan 

mengelompokkan dan menyimpulkan siswa pada pokok bahasan reaksi oksidasi 

reduksi. Selain itu, hasil  penelitian Nurhayati (2011), yang dilakukan pada siswa 

kelas VIII, menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran POE mampu 

meningkatkan keterampilan proses sains dan penguasaan konsep siswa pada 

konsep disfusi dan osmosis.  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul:  “Efektivitas Model Pembelajaran POE (Predict-Observe-

Explant)  Pada Materi Larutan Non-elektrolit dan Elektrolit Dalam Meningkatkan 

Keterampilan Memprediksi dan Penguasaan Konsep Siswa.” 

 

B.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Apakah model pembelajaran POE pada materi larutan non-elektrolit dan 

elektrolit efektif dalam meningkatkan keterampilan memprediksi ? 

2. Apakah model pembelajaran POE pada materi larutan non-elektrolit dan 

elektrolit efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran POE dalam meningkatkan 

keterampilan memprediksi pada materi larutan non-elektrolit dan elektrolit. 

2. Mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran POE dalam meningkatkan 

penguasaan konsep siswa pada materi larutan non-elektrolit dan elektrolit. 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

 

1. Siswa: 

Melalui penerapan model pembelajaran POE diharapkan dapat membantu 

siswa untuk  meningkatkan  aktivitas siswa terutama dalam keterampilan 

memprediksi dan penguasaan konsep siswa sehingga dapat mempermudah 

siswa untuk memahami materi pelajaran terutama pada materi larutan non-

elektrolit dan elektrolit. 

2. Guru dan calon Guru: 

Menambah wawasan guru dan calon guru kimia khususnya dalam 

menggunakan model pembelajaran POE baik pada materi larutan non-elektrolit 

dan elektrolit maupun materi lain yang memiliki karakteristik yang sama. 

3. Sekolah 

Penerapan model POE dalam pembelajaran merupakan alternatif untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Efektivitas model pembelajaran POE diukur berdasarkan n-Gain dengan 

kriteria sedang, dan ketuntasan belajar (75 % jumlah siswa mencapai nilai ≥ 

70). 

2.   Model pembelajaran POE adalah salah satu model pembelajaran yang    

  berbasis konstruktivisme yang terdiri dari 3 fase yaitu (1) Fase prediksi  

  (prediction) ; (2) Fase observasi (observation) ; (3) Fase penjelasan  

  (explanation). 

3.   Indikator keterampilan proses sains yang diamati dalam penelitian ini adalah    

  keterampilan memprediksi meliputi keterampilan mengajukan perkiraan  

  tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan suatu kecenderungan atau  

  pola yang sudah ada. 

4. Penguasaan konsep larutan non-elektrolit dan elektrolit adalah nilai siswa- 

  siswi yang diperoleh melalui nilai pretest dan posttest. 


