
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Berdasarkan hasil observasi di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

diperoleh informasi bahwa, menurut sebagian siswa, ilmu kimia merupakan salah 

satu mata pelajaran yang sulit dipahami.  Sebagian siswa tidak mendapatkan nilai 

yang memuaskan, yaitu nilai siswa masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) saat ulangan harian atau ujian semester. 

 

Pada mid semester ganjil tahun ajaran 2011-2012, nilai rata-rata penguasaan 

konsep siswa pada mata pelajaran kimia kelas X.B yaitu, 62,8.  Dari 40 siswa, 

hanya 14 siswa yang mendapat nilai ≥ 70.  Sehingga hanya 35% siswa yang 

mendapat nilai ≥70. Nilai tersebut belum mencapai KKM yang ditetapkan di 

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, yaitu sekitar 100% siswa mendapat 

nilai ≥70.  Selama ini proses pembelajaran masih disampaikan dengan 

menggunakan metode ceramah dan latihan soal.  Siswa hanya mengandalkan 

seluruh informasi dari guru dan tidak dilibatkan dalam menemukan konsep. 

Melalui ceramah, guru lebih berperan aktif sehingga siswa kurang dapat 

berkembang dan menggali potensi dirinya serta cenderung pasif. 
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Hakekat pembelajaran adalah memberikan bimbingan dan fasilitas agar siswa 

belajar.  Pembelajaran di sekolah didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses 

membelajarkan siswa yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dieva-

luasi secara sistematik agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara 

efektif dan efisien.  Keberhasilan siswa dalam proses belajar ditandai dengan 

meningkatnya penguasaan konsep dan juga keterampilan proses yang dimiliki 

siswa.  

Menurut Susanto (2002) terdapat tiga permasalahan dalam pembelajaran IPA. 

Pertama, pendidikan sains masih berorientasi hanya pada produk pengetahuan, 

kurang berorientasi pada proses sains.  Kedua, pengajaran sains hanya 

mencurahkan pengetahuan seperti fakta, konsep, dan prinsip sains melalui 

ceramah, tanya jawab, atau diskusi tanpa didasarkan pada hasil kerja praktek.  

Ketiga, pengajaran sains berfokus pada menjawab pertanyaan, guru cenderung 

untuk menggunakan metode tanya jawab, sementara jawaban yang “harus” 

dikemukakan adalah fakta, konsep, dan prinsip baku yang telah diajarkan guru 

atau tertulis dalam buku ajar.   

 

Aktivitas siswa yang relevan (on task) dalam pembelajaran masih rendah.  Pada 

saat pembelajaran berlangsung, aktivitas siswa masih didominasi dengan 

memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat penjelasan guru.  Siswa jarang 

sekali bertanya untuk hal yang belum jelas atau belum diketahui.  Hanya beberapa 

siswa saja yang terlihat antusias bertanya dan menanggapi pertanyaan guru.  

Sedangkan sebagian besar siswa yang lain bersikap pasif, tidak ingin bertanya dan 

tidak juga menjawab pertanyaan.  Sebagian lagi melakukan kegiatan yang tidak 
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ada hubungannya dengan proses belajar, seperti mengobrol, membuat kegaduhan, 

bermain handpone, dan membaca majalah dari laci meja.  Hal ini tidak sesuai 

dengan tuntutan Kurikulum Tingkat Satuan  Pendidikan (KTSP), yaitu siswa 

sebagai pusat pembelajaran, dan guru sebagai  fasilitator dan motivator.  

Pemberlakuan KTSP menuntut siswa berperan aktif dalam menemukan konsep 

sesuai dengan standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang diberlakukan. 

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menuntut perubahan paradigma dalam 

pendidikan dan pembelajaran, khususnya pada jenis dan jenjang pendidikan 

formal.  Perubahan paradigma pembelajaran yaitu orientasi pembelajaran yang 

mulanya berpusat pada guru (teacher centered) beralih berpusat pada murid 

(student centered);  kemudian metodologi yang semula lebih didominasi 

ekspositori berganti ke partisipatori;  dan pendekatan yang semula lebih banyak 

bersifat tekstual  berubah menjadi kontekstual  Perbaikan tersebut dilakukan 

karena pendidikan adalah satu-satunya wadah yang dapat dipandang sebagai alat 

untuk membangun SDM yang bermutu. 

 

Pengajar(guru) adalah salah satu komponen dalam proses pembelajaran, yang ikut 

berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial.  Dalam 

rangka ini guru tidak semata mata sebagai pengajar yang melakukan transfer of 

knowledge, tetapi juga sebagai pendidik yang melakukan transfer of values dan 

sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa 

dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan  model, metode dan media 

pembelajaran yang menempati peranan penting dalam mendukung tercapainya 

tujuan pembelajaran.  
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Salah satu kompetensi dasar yang harus ditempuh siswa adalah, mendeskripsikan 

tata nama senyawa anorganik dan organik sederhana serta persamaan reaksinya. 

Materi yang dibahas yaitu, tatanama senyawa anorganik dan organik, serta 

persamaan reaksi kimia sederhana.  Pada materi ini, siswa dituntut mampu 

menuliskan; nama senyawa biner dan poliatomik, nama senyawa organik 

sederhana, dan mampu menyetarakan reaksi kimia sederhana dengan diberikan 

nama-nama zat yang terlibat dalam reaksi. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, 

maka diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat dan bersifat konstruktif 

sesuai dengan aliran konstruktivisme.  Mustaji & Sugiarso dalam Fitri (2011) 

menyatakan bahwa pendekatan konstruktivisme merupakan suatu pendekatan 

yang memberi peluang terjadinya proses aktif  pembelajar mengkontruksi atau 

membangun sendiri pengetahuannya, memanfaatkan sumber belajar secara 

beragam, dan memberi peluang pembelajar untuk berkola-borasi dengan yang 

lain. Salah satunya adalah Learning Cycle 3-E (LC 3E), yang yang terdiri dari 3 

fase yaitu, eksploration, eksplanation, dan elaboration (3E).   

 

LC 3E adalah salah satu model pembelajaran yang berlandaskan pandangan 

konstruktivisme yang berasumsi bahwa mengajar bukan sebagai proses dimana 

gagasan–gagasan guru diteruskan pada siswa, melainkan sebagai proses untuk 

mengubah dan membangun gagasan gagasan siswa yang sudah ada.  Model 

pembelajaran Learning Cycle 3E terdiri dari fase eksplorasi (exploration), fase 

penjelasan konsep (explanation) dan fase penerapan konsep (elaboration).  Pada 

fase eksplorasi (exploration) siswa diberi kesempatan untuk memanfaatkan panca 

inderanya semaksimal mungkin dalam berinteraksi dengan lingkungan melalui 

kegiatan–kegiatan  seperti praktikum, menganalisis artikel, mengamati fenomena 
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alam dan lain-lain dalam kelompok-kelompok kecil.  Fase berikutnya adalah fase 

pengenalan konsep (explanation), pada fase ini siswa dapat membuat kesimpulan 

tentang suatu konsep berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada fase 

eksplorasi, selanjutnya siswa dapat memprediksi sesuatu yang belum terjadi 

berdasarkan kecenderungan atau pola yang sudah ada.  Pada fase terakhir, yakni 

penerapan konsep (elaboration), siswa diajak menerapkan pemahaman konsepnya 

melalui kegiatan-kegiatan seperti problem solving (menyelesaikan problem-

problem nyata yang berkaitan) baik yang sama tingkatannya ataupun yang lebih 

tinggi.  LC 3E adalah model pembelajaran yang bersifat konstruktivistik dimana 

siswa menjadi pusat pembelajaran (student centered). Model pembelajaran ini 

menuntut siswa harus membangun pengetahuan sendiri dengan memecahkan 

masalah yang diberikan oleh guru.  Dengan demikian, konsep-konsep kimia akan 

lebih bermakna bagi siswa dan tidak hanya sekedar menjadi hafalan yang 

membebani siswa. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “ Penerapan 

Learning Cycle 3-E untuk Meningkatkan Aktivitas dan Penguasaan Konsep Pada 

Materi Tatanama Senyawa Anorganik dan Organik Serta Persamaan Reaksi 

Sederhana (Ptk pada siswa kelas X.B SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung)”. 
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B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatan: 

1. Rata-rata persentase tiap jenis aktivitas ontask siswa pada materi tatanama 

senyawa anorganik dan organik serta persamaan reaksi sederhana melalui LC 

3E dari siklus ke siklus? 

2. Rata-rata persentase penguasaan konsep pada materi tatanama senyawa 

anorganik dan organik serta persamaan reaksi sederhana melalui LC 3E dari 

siklus ke siklus? 

3. Persentase ketuntasan belajar siswa pada materi tatanama senyawa anorganik 

dan organak serta persamaan reaksi sederhana melalui LC 3E dari siklus ke 

siklus? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan peningkatan: 

1. Rata-rata persentase tiap jenis aktivitas ontask siswa pada materi tatanama 

senyawa anorganik dan organik serta persamaan reaksi sederhana melalui LC 

3E dari siklus ke siklus. 

2. Rata-rata persentase penguasaan konsep pada materi tatanama senyawa 

anorganik dan organik serta persamaan reaksi sederhana melalui LC 3E dari 

siklus ke siklus. 
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3. Persentase ketuntasan belajar siswa pada materi tatanama senyawa anorganik 

dan organik serta persamaan reaksi sederhana melalui LC 3E dari siklus ke 

siklus. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain: 

1. LC 3E dapat menjadi model pembelajaran alternatif yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan aktivitas dan penguasaan konsep kimia siswa di sekolah. 

2. Penggunaan LKS kimia model LC 3E diharapkan dapat menjadi salah satu 

media bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran kimia di sekolah agar 

efektif dan efisien. 

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam 

upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 

 

  

E. Ruang Lingkup penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada; 

1. Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas X.B semester ganjil SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung tahun ajaran 2011-2012. 

2. Aktivitas belajar siswa yang diamati dalam pembelajaran adalah aktivitas on 

task siswa meliputi: mengerjakan LKS, bertanya pada guru, menjawab 

pertanyaan guru, dan  memberikan pendapat. 

3. LC 3E merupakan model pembelajaran yang memiliki 3 tahap yaitu 

eksploration, eksplanation, dan elaboration. 
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4. Materi pelajaran dalam penelitian ini adalah tatanama senyawa anorganik dan 

organik serta persamaan reaksi sederhana. 

5. Media pembelajaran dalam LC 3E  adalah LKS non eksperimen yang 

digunakan pada proses belajar mengajar. 

 


