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I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang gejala 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya sebagai penguasaan kumpulan 

pengetahuan tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.  Pendidikan IPA di-

harapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri 

dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut agar dapat menerap-

kannya dalam kehidupan sehari-hari (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006). 

 

Ilmu kimia merupakan bagian dari IPA, dimana dalam membelajarkannya men-

cakup dua bagian yakni kimia sebagai produk dan kimia sebagai proses (BSNP, 

2006).  Kimia sebagai produk meliputi sekumpulan pengetahuan yang terdiri dari 

fakta-fakta, konsep-konsep, teori, dan prinsip-prinsip ilmu kimia.  Kimia sebagai 

proses adalah dalam pembelajaran kimia dituntut kerja ilmiah yang dibangun me-

lalui pengembangan keterampilan-keterampilan proses sains seperti mengamati 

(observasi), mengelompokkan, meramalkan (prediksi), mengkomunikasikan, dan 

inferensi.  Keterampilan proses sains (KPS) pada pembelajaran sains lebih me-

nekankan pembentukan keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan meng-

komunikasikan hasilnya.  KPS dimaksudkan untuk  melatih dan mengembangkan 

keterampilan intelektual atau kemampuan berpikir siswa.  Selain itu juga me-

ngembangkan sikap ilmiah dan kemampuan siswa untuk menemukan dan 
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mengembangkan fakta, konsep, dan prinsip pengetahuan yang selanjutnya dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah.  Pembelajaran dengan KPS 

berarti memberi kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan, 

tidak sekedar menceritakan atau mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan.  

Oleh karena itu dalam proses pembelajaran, siswa perlu dilatih menggunakan ke-

terampilan mengkomunikasikan dan inferensi sehingga siswa dapat memecahkan 

permasalahan yang dihadapinya secara mandiri sebagai proses untuk terus selalu 

belajar dimana kedua keterampilan ini merupakan bagian dari KPS. 

 

Pada kenyataannya proses pembelajaran di sekolah-sekolah, guru masih menerap-

kan bahwa pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihafal.  Pem-

belajaran masih terfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, ceramah, 

penugasan, dan latihan.  Akibatnya pembelajaran kimia menjadi kehilangan daya 

tariknya dan lepas relevansinya dengan dunia nyata yang seharusnya menjadi 

objek ilmu pengetahuan tersebut (Depdiknas, 2008).  

 

Hal itu diperkuat dengan hasil observasi yang telah dilakukan di SMA YP Unila 

Bandar Lampung, dimana guru masih menerapkan pembelajaran dengan  meng-

gunakan metode ceramah, penugasan, dan kadang-kadang dilakukan praktikum 

sehingga keterampilan mengkomunikasikan dan inferensi siswa kurang dilatih.  

Oleh karena itu, diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat untuk mengatasi 

permasalahan tersebut sehingga keterampilan proses sains (KPS) siswa dapat me-

ningkat.  Salah satunya model yang diharapkan dapat meningkatkan KPS siswa 

adalah Learning Cycle 3E. 



3 
 

Model Learning Cycle 3E  merupakan salah satu model pembelajaran yang ber-

filosofi konstruktivisme yang diharapkan mampu meningkatkan KPS siswa, ter-

utama pada materi termokimia.  Model Learning Cycle 3E  teridiri dari tiga tahap-

an yaitu tahap eksplorasi, tahap eksplain, dan tahap elaborasi yang harus dilewati 

secara teratur.  Pada tahap eksplorasi siswa diberi kesempatan untuk memanfaat-

kan panca inderanya semaksimal mungkin dalam berinteraksi dengan lingkungan 

melalui kegiatan-kegiatan seperti praktikum, mendiskusikan fenomena alam, me-

ngamati fenomena alam, dan lain-lain.  Pada tahap eksplain diharapkan terjadi 

proses menuju kesetimbangan antara konsep yang telah dimiliki siswa dengan 

konsep yang baru dipelajari melalui kegiatan-kegiatan yang membutuhkan daya 

nalar seperti menelaah sumber pustaka dan berdiskusi.  Sedangkan pada tahap 

elaborasi siswa diberikan suatu permasalahan yang berbeda dari tahap sebelumnya 

dengan tujuan agar siswa dapat menerapkan konsep yang telah dipahami sehingga 

dapat meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar, karena siswa me-

ngetahui penerapan nyata dari konsep yang mereka pelajari (Karplus dan Their 

dalam Fajaroh dan Dasna, 2007). 

 

Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa kelas XI IPA semester 

ganjil adalah mendeskripsikan perubahan entalpi suatu reaksi, reaksi eksoterm dan 

endoterm serta menentukan H reaksi berdasarkan percobaan, hukum Hess, data 

perubahan entalpi pembentukan standar, dan data energi ikatan.  Pada materi 

termokimia terdapat sub materi yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, 

misalnya saja reaksi yang melepaskan kalor (reaksi eksoterm) dan menyerap kalor 

(reaksi endoterm).  Materi ini dapat dilatihkan keterampilan mengkomunikasikan 

dan inferensi.  Siswa dapat mengkomunikasikan data yang diperoleh dari hasil 
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praktikum mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm.  Siswa dapat me-

nyimpulkan (inferensi) dari hasil pengamatan yang telah diperoleh. 

 

Beberapa hasil penelitian  yang mengkaji penerapan model pembelajaran learning 

cycle adalah Retnaningati (2011) bahwa model pembelajaran learning cycle dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa.  Agustyaningrum (2011) bahwa 

pembelajaran Learning Cycle 5E dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa.  Wibowo (2010) bahwa model pembelajaran Learning Cycle 5E 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah berhasil menggunakan model 

learning cycle untuk meningkatkan keterampilan proses sanis (KPS) siswa.  

Untuk mengetahui efektif tidaknya model Learning Cycle 3E dalam meningkat-

kan keterampilan mengkomunikasikan dan infereni siswa di SMA YP Unila 

Bandar Lampung, maka akan dilaksanakan penelitian yang berjudul: “Efektivitas 

Model Learning Cycle 3E Pada Materi Termokimia Dalam Meningkatkan 

Keterampilan Mengkomunikasikan dan Inferensi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimanakah efektivitas model Learnig Cycle 3E  pada materi termokimia 

dalam meningkatkan keterampilan mengkomunikasikan siswa kelas XI IPA3 

SMA YP Unila Bandar Lampung? 
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2. Bagaimanakah efektivitas model Learning Cycle 3E pada materi termokimia 

dalam meningkatkan  keterampilan inferensi siswa kelas XI IPA3 SMA YP 

Unila Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini  adalah men-

deskripsikan efektivitas model Learning Cycle 3E dalam meningkatkan ke-

terampilan mengkomunikasikan dan inferensi pada materi termokimia.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Siswa 

a. Melatih keterampilan mengkomunikasikan dan inferensi melalui penerap-

an model Learning Cycle 3E. 

b. Memperoleh pengalaman belajar siswa dengan menggunakan model 

Learning Cycle 3E. 

2. Bagi Guru dan Calon Guru 

Menjadi alternatif salah satu model pembelajaran yang efektif dalam mening-

katkan keterampilan mengkomunikasikan dan inferensi. 

3. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran kimia di 

sekolah tersebut. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Sampel penelitian adalah kelas XI IPA3 dan XI IPA4 SMA YP Unila Bandar 

Lampung. 

2. Indikator keterampilan mengkomunikasikan yang diteliti yaitu: 

a. Mengubah data narasi ke dalam bentuk tabel. 

b. Mengungkapkan pendapat atau memberikan penjelasan secara tertulis. 

3. Indikator keterampilan inferensi yang diteliti yaitu: 

a. Mampu membuat suatu kesimpulan tentang suatu benda atau fenomena 

setelah mengumpulkan data. 

b. Mampu menginterpretasi data dan informasi. 

4. Efektif jika hasil uji-t terdapat perbedaan yang signifikan antara thitung dan 

ttabel. 

5. Model Learning Cycle 3E, yaitu salah satu model pembelajaran berbasis 

konstruktivisme yang terdiri dari 3 tahap yaitu (1) tahap eksplorasi 

(exploration); (2) tahap eksplain (explaination); (3) tahap elaborasi 

(elaboration). 


