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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan

suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas menjadi tolak ukur peradaban suatu

bangsa yang berkualitas.  Berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2003,

tentang pendidikan nasional yang mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga menjadi

peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam mencer-

daskan kehidupan bangsa (Sugiyono, 2012).

Proses pembelajaran pada ilmu pengetahuan alam (IPA) berhubungan dengan cara

mencari tahu tentang gejala alam secara sistematis, sehingga IPA tidak hanya

mencakup penguasaan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan, sehingga

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam pene-

rapannya dalam kehidupan sehari-hari (BSNP, 2006).

Ilmu kimia merupakan bagian dari IPA, yang berkembang berdasarkan pada

fenomena alam, yang menyebabkan kimia mempunyai karakteristik IPA. Karak-
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teristik tersebut adalah objek ilmu kimia, cara memperoleh, serta kegunaannya.

Pada awalnya kimia merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berda-

sarkan percobaan (induktif) namun pada perkembangannya kimia juga diperoleh

dan dikembangkan berdasarkan teori (induktif).  Kimia adalah ilmu yang mencari

jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam yang

berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, perubahan, dinamika, dan ener-

getika zat.  Tujuan pembelajaran kimia adalah menumbuhkan kemampuan ber-

pikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta berkomunikasi sebagai salah satu aspek

penting kecakapan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di SMA Negeri 6 Bandar

Lampung, diperoleh informasi bahwa pembelajaran kimia yang digunakan adalah

pembelajaran konvensional dimana pembelajaran sangat didominasi dengan

ceramah dan  penjelasan dari guru atau berpusat pada guru (teacher centered

learning), tanpa memberikan pengalaman bagaimana proses ditemukannya kon-

sep dan teori tersebut sehingga tidak tumbuh sikap ilmiah dalam diri siswa,

pembelajaran menjadi sangat abstrak dan monoton yang tidak menghubung-

kannya dengan dunia nyata, sehingga siswa dalam proses belajar mengajar belum

dilatih berpikir kritis khususnya pada kemampuan untuk  keterampilan mengi-

dentifikasi kesimpulan. Hal ini menyebabkan siswa kurang aktif dalam bertanya,

memberi pendapat dan sanggahan, serta menjawab pertanyaan dari guru atau

teman.

Salah satu model pembelajaran yang diduga dapat meningkatkan keterampilan

berpikir kritis siswa dan sesuai untuk materi laju reaksi adalah model pembela-

jaran POE. Model pembelajaran POE merupakan model pembelajaran yang
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menggunakan metode eksperimen yang dimulai dengan penyajian persoalan kimia

dimana peserta didik diajak untuk menduga kemungkinan yang terjadi dilanjutkan

dengan mengobservasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap persoa-

lan kimia dan kemudian dibuktikan dengan melakukan percobaan untuk dapat

menemukan kebenaran dari dugaan awal dalam bentuk penjelasan. Hal ini sesuai

dengan materi laju reaksi seperti fenomena kimia yang terjadi di kehidupan

sehari-hari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi seperti luas

permukaan, suhu, katalis, konsentrasi dan tekanan sebagai pertanyaan dugaan

awal (prediksi) dan untuk membuktikannya membutuhkan suatu percobaan

(observasi) di laboratorium, akhirnya siswa dapat mengidentifikasi kesimpulan

dari percobaan tersebut (menjelaskan).

Komponen dari POE yaitu Predict (prediksi) adalah suatu proses membuat

dugaan terhadap suatu peristiwa kimia, dalam membuat dugaan siswa sudah

memikirkan alasan mengapa ia membuat dugaan sepert itu. Observe (observasi)

yaitu melakukan percobaan pengamatan apa yang terjadi. Explain (eksplanasi)

yaitu pemberian penjelasan terutama tentang kesesuaian antara dugaan dengan

hasil eksperimen dari tahap observasi sehingga akhirnya siswa dapat menarik

kesimpulan berdasarkan proses yang dilakukan, sehingga dalam tahap ini siswa

dapat meningkatkan keterampilan mengidentifikasi kesimpulan yang merupakan

bagian dari berfikir kritis.

Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk

kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan lain-

nya. Menurut Halpen (1996), berpikir kritis adalah memberdayakan keterampilan

atau strategi kognitif dalam menentukan tujuan. Proses tersebut dilalui setelah
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menentukan tujuan, mempertimbangkan, dan mengacu langsung kepada sasaran.

Hal ini merupakan bentuk berpikir yang perlu dikembangkan dalam rangka me-

mecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan berbagai kemung-

kinan, dan membuat keputusan ketika menggunakan semua keterampilan tersebut

secara efektif dalam konteks dan tipe yang tepat.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian Nurhayati (2012),

bertujuan untuk menganalisis hasil penerapan model pembelajaran POE sebagai

upaya untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan penguasaan konsep

siswa pada konsep difusi dan osmosis di kelas VIII.  Penelitian ini merupakan

penelitian weak eksperiment dengan desain penelitian One-Group Pretest-Posttest

Design. Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa penerapan model

pembelajaran POE dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan penguasaan

konsep siswa.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian Nurjanah

(2011), bertujuan untuk menganalisis peningkatan penguasaan konsep tekanan

dan keterampilan berfikir kreatif siswa MTs. Metode penelitian ini adalah quasi

eksperimen dengan menggunakan desain Pritest-postest control group design.

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran

POE dapat meningkatkan penguasaan konsep tekanan dan keterampilan berfikir

kreatif siswa MTs.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan model POE dapat menjadi salah satu model

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa

khususnya dalam meningkatkan keterampilan mengidentifikasi kesimpulan dari

jawaban yang diberikan. Dalam upaya meningkatkan keterampilan
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mengidentifikasi kesimpulan, khususnya pada materi pokok laju reaksi, maka

sudah dilaksanakan penelitian yang berjudul : Efektivitas Model Pembelajaran

Predict-Observe-Explain pada Materi Laju Reaksi dalam Meningkatkan

Keterampilan Mengidentifikasi Kesimpulan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

Bagaimanakah efektivitas model pembelajaran POE pada materi laju reaksi dalam

meningkatkan keterampilan mengidentifikasi kesimpulan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin di capai adalah

untuk mendeskripsikan efektifitas model pembelajaran POE pada materi laju

reaksi dalam meningkatkan keterampilan mengidentifikasi kesimpulan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Peneliti

Memberi inspirasi dan pengalaman secara langsung dalam kegiatan

membelajarkan kimia dengan menerapkan model pembelajaran POE sebagai

model alternatif baik pada materi laju reaksi maupun materi lain yang

memiliki karakteristik yang sama.
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2.    Siswa

Melalui model POE diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir

kritis siswa.

3. Guru

Model pembelajaran POE merupakan salah satu alternatif model

pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan produktif bagi guru pada materi laju

reaksi.

4. Sekolah

Penerapan model POE dalam pembelajaran merupakan alternatif untuk

meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Model pembelajaran POE adalah salah satu model pembelajaran yang

berbasis konstruktivisme yang terdiri dari 3 langkah utama yaitu (1) predict

(prediksi), (2) observe (pengamatan), (3) explain (menjelaskan)

2. Keterampilan mengidentifikasi kesimpulan adalah keterampilan berpikir

kritis yang diteliti menurut Ennis (1985).

3. Efektivitas POE ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara

pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelajaran (gain yang

signifikan).


