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I. PENDAHULUAN 

 

 

A.   Latar Belakang 

Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam (IPA) yang pada awal-

nya diperoleh dan dikembangkan berdasarkan percobaan, namun pada perkem-

bangan selanjutnya kimia juga diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori.  

Hakekat ilmu kimia adalah sebagai produk, proses, dan sikap.  Produk ilmu kimia 

adalah pengetahuan yang berupa konsep, fakta, teori, prinsip dan hukum-hukum, 

sedangkan proses ilmu kimia berupa kegiatan ilmiah yang ditekankan pada 

pengamatan langsung peserta didik agar dapat melihat, mengamati dan memahami 

sendiri keadaan alam sekitar sehingga peserta didik dapat melatih sikap ilmiah 

pada saat proses pembelajaran.  Oleh karena itu, pembelajaran kimia yang ideal 

harus memperhatikan karakteristik ilmu kimia sebagai proses, produk dan sikap. 

 

Faktanya pembelajaran kimia di sekolah cenderung hanya menghadirkan konsep, 

hukum-hukum dan teori saja tanpa menyuguhkan bagaimana proses ditemukan-

nya konsep, hukum-hukum dan teori tersebut sehingga tidak tumbuh sikap ilmiah 

dalam diri siswa.  Kebanyakan materi disampaikan dengan metode ceramah aki-

batnya siswa menyerap informasi secara pasif dan hanya mengenal banyak konsep 

secara hafalan serta menganggap mata pelajaran kimia merupakan salah satu mata 

pelajaran yang dianggap sulit untuk dipahami bagi siswa.  Selain itu, pembela-

jaran kimia juga menjadi tidak menarik dan lepas relevansinya dengan dunia 
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nyata yang seharusnya menjadi objek ilmu pengetahuan tersebut (Depdik-nas, 

2003).    

 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan di SMA YP Unila 

Bandar Lampung, proses pembelajaran kimia disampaikan dengan pembelajaran 

konvensional, yaitu pembelajaran dengan metode ceramah, diskusi dan presentasi 

dengan menggunakan power point  dan tidak dilakukan praktikum, misalnya pada 

materi koloid.  Saat diskusi berlangsung, faktanya diskusi sering dimonopoli oleh 

siswa yang memiliki kemampuan akademis lebih baik sehingga hanya sebagian 

kecil saja siswa yang berpartisipasi secara aktif, kebanyakan siswa kurang fokus 

dan melepaskan diri dari tanggung jawab berdiskusi.  Selain itu, siswa kurang di-

libatkan secara aktif dalam menemukan konsep materi kimia serta banyak aktivi-

tas-aktivitas yang dilakukan siswa yang dapat mengganggu proses pembelajaran 

sehingga siswa tidak menemukan manfaat dari proses pembelajaran kimia dan 

kemudian siswa hanya menghafal materi pada saat mengikuti tes.  

  

Proses pembelajaran yang seperti ini cenderung berpusat pada guru (teacher cen-

tered) dan belum sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yang proses pembelajarannya harus berpusat pada siswa (student centered).  Un-

tuk itu, salah satu upaya agar proses pembelajaran berpusat pada siswa, maka per-

lunya menekan proses pembelajaran pada sikap ilmiah siswa seperti melalui pen-

dekatan keterampilan proses sains (KPS), dalam hal ini keterampilan mengelom-

pokkan dan mengkomunikasikan.  Keterampilan mengelompokkan menurut Dim-

yati dan Mudjiono (2002)  merupakan keterampilan untuk dapat memilah berba-

gai objek peristiwa yang didasarkan pada sifat-sifat khususnya, misalnya 
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mengelompokkan contoh-contoh koloid yang ada dalam kehidupan sehari-hari 

seperti susu, santan, es krim, asap kendaraan, agar-agar, keju, dan lain-lain ber-

dasarkan sifat-sifatnya.  KPS lain yang dibahas dalam penelitian ini adalah kete-

rampilan mengkomunikasikan.  Terampil mengkomunikasikan penting bagi siswa 

dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah yang kelak mereka hadapi dalam 

kehidupan sehari-hari.  Melalui pengamatan langsung, seperti melakukan perco-

baan pada materi sistem koloid, siswa dituntut mampu mendiskusikan hasil per-

cobaan, memberikan data hasil percobaan atau pengamatan dalam bentuk tabel, 

membuat tabel, membaca tabel, menjelaskan hasil percobaan, mengubah data na-

rasi ke dalam bentuk tabel, mengubah data dalam bentuk tabel ke dalam bentuk 

narasi, dan mengungkapkan gagasan secara tertulis.  Kemampuan-kemampuan ini 

merupakan indikator keterampilan mengkomunikasikan.  Dengan demikian, pem-

belajaran dengan melatihkan KPS ini, dapat memberi kesempatan kepada siswa 

untuk melatih cara berpikir, mengembangkan sikap ilmiah pada siswa untuk me-

nemukan fakta, konsep dan prinsip lmu pengetahuan.  Selanjutnya dapat diguna-

kan untuk memecahkan masalah dan tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan 

belajar sekolah atau mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan. 

 

Salah satu model pembelajaran yang dapat melatihkan KPS pada saat pembela-

jaran adalah model Learning cycle 6E (LC 6E).  Learning cycle adalah suatu mo-

del pembelajaran yang berpusat pada siswa.  Menurut Fajaroh dan Dasna (2008) 

Learning cycle merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisasi se-

demikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang 

harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif.  Model LC 6E 

adalah suatu model pembelajaran yang terdiri dari 6 fase yaitu engagement, 
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exploration, explaination, echo, extension dan evaluation, dimana pada setiap 

fasenya terdapat kegiatan yang berbeda-beda yang akhirnya dapat menghasilkan 

tujuan pembelajaran yang diharapkan.  Keterampilan mengelompokkan pada pe-

nelitian ini dapat dilatihkan pada fase evaluation sedangkan keterampilan meng-

komunikasikan dapat dilatihkan pada fase exploration, sehingga model pembe-

lajaran LC 6E diharapkan cocok untuk melatihkan KPS, dalam hal ini keteram-

pilan mengelompokkan dan mengkomunikasikan, misalnya pada materi koloid.   

 

Salah satu materi yang cocok dibelajarkan melalui model LC 6E adalah materi 

koloid.  Koloid merupakan salah satu materi kimia yang dipelajari di kelas XI IPA 

pada semester genap.  Kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa dalam mempe-

lajari koloid adalah mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan membuat berbagai sistem koloid dengan bahan-bahan 

yang ada di sekitar.  Untuk mencapai kompetensi tersebut pengalaman belajar ha-

rus sesuai sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, konsep-konsep dan teori-

teori dengan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

 

Beberapa hasil penelitian yang mengkaji penerapan model pembelajaran LC 6E 

adalah  Siregar (2012) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa adanya pe-

ningkatan hasil belajar siswa dengan digunakannya keterampilan proses sains 

dalam model LC 6E pada pembelajaran fisika.  Hikmahwati (2010) juga menjelas-

kan dalam penelitiannya pada materi hasil kali kelarutan di kelas XI IPA SMA 

Negeri 3 Bandar Lampung bahwa penggunaan LKS kimia model LC 6E mem-

berikan pengaruh lebih tinggi terhadap keterampilan berpraktikum siswa  dan 

penguasaan konsep siswa.   
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Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

yang berjudul “ Efektivitas Model Learning Cycle 6E Pada Materi Koloid Dalam 

Meningkatkan Keterampilan Mengelompokkan dan Mengkomunikasikan” . 

 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam pene-

litian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah model LC 6E efektif dalam meningkatkan keterampilan 

mengelompokkan pada materi koloid ? 

2. Apakah model LC 6E efektif dalam meningkatkan keterampilan 

mengkomunikasikan pada materi koloid ? 

 

C.   Tujuan Penelitian 

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

1. Mendeskripsikan efektivitas model LC 6E pada materi koloid dalam mening-

katkan keterampilan mengelompokkan  

2. Mendeskripsikan efektivitas model LC 6E pada materi koloid dalam mening-

katkan keterampilan mengkomunikasikan. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu: 

1.   Siswa 

Dapat membangkitkan perhatian siswa pada materi pelajaran, melibatkan 

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, serta memberikan suasana 
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belajar yang lebih menyenangkan dan variatif sehingga pembelajaran tidak 

monoton serta mengajarkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-

kelompok, memecahkan masalah bersama, berpendapat, dan bertanggung 

jawab. 

2. Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan dan penerapan model pembe-

lajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran kimia, terutama pada materi 

koloid. 

3. Sekolah 

Penerapan model LC 6E dalam pembelajaran merupakan sumbangan pemiki-

ran dan informasi dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran kimia di 

sekolah. 

 

E. Ruang Lingkup 

Untuk membatasi penelitian yang dilakukan, maka ruang lingkup penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

1. Model LC 6E dikatakan efektif meningkatkan keterampilan mengelompok-

kan dan mengkomunikasikan apabila secara statistik hasil belajar siswa 

menunjukkan perbedaan n-Gain yang signifikan antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol. 

2. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model LC 

6E menurut menurut Scheuermann dan Duran (2009) adalah salah satu model 

pembelajaran yang berbasis konstruktivisme yang terdiri dari 6 fase sederha-

na yaitu (1) Fase engagement (pendahuluan), (2) Fase exploration (menyeli-
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diki), (3) Fase explaination (menjelaskan), (4) Fase echo (penguatan konsep), 

(5) Fase extension (memperluas) dan (6) Fase evaluation (menilai). 

3. Materi pelajaran yang diteliti dalam penelitian ini adalah koloid yang men-

cakup mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari serta membuat berbagai sistem koloid dengan bahan-bahan yang 

ada di sekitarnya. 

4. Indikator keterampilan mengelompokkan yang diamati dalam penelitian ini 

adalah mencari  persamaan, mencari perbedaan, membandingkan, dan men-

cari dasar penggolongan.   

5. Indikator keterampilan mengkomunikasikan yang diamati dalam penelitian 

ini adalah mendiskusikan hasil percobaan, memberikan data hasil percobaan 

atau pengamatan dalam bentuk tabel, membuat tabel, membaca tabel, men-

jelaskan hasil percobaan, mengubah data narasi ke dalam bentuk tabel, me-

ngubah data dalam bentuk tabel ke dalam bentuk narasi, dan mengungkapkan 

gagasan secara tertulis. 

 


