
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Ilmu kimia merupakan  ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kom-

posisi, struktur, dan sifat materi beserta segala perubahan yang menyertai ter-

jadinya reaksi kimia.  Ilmu kimia memiliki tiga aspek yaitu proses/kerja ilmiah, 

produk serta sikap.  Dalam proses pembelajaran kimia, siswa perlu memiliki  

keterampilan proses sains untuk menghasilkan produk pembelajaran berupa teori, 

hukum, prinsip yang telah diterima kebenarannya serta menumbuhkan sikap 

ilmiah dalam diri siswa. 

 

Keterampilan Proses Sains (KPS)  adalah keterampilan yang diperlukan untuk 

menerapkan metode ilmiah dalam memahami fakta dan mengembangkan sendiri 

konsep sains serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang di- 

tuntut.  Guru sebagai tenaga pendidik perlu melatihkan keterampilan proses sains 

kepada siswa karena keterampilan proses sains dapat menumbuhkan pengalaman 

bagi siswa serta mengeksplorasi kemampuan  siswa selama proses pembelajaran. 

Selain itu, guru dapat membekali siswa dengan suatu keterampilan berpikir dan 

bertindak melalui sains untuk menyelesaikan suatu masalah serta menjelaskan 

fenomena yang ada dalam kehidupannya sehari-hari.  

 



2 

 

Keterampilan proses sains  yang harus dimiliki siswa diantaranya adalah keteram- 

pilan mengelompokkan dan inferensi karena pada  materi kimia terdapat materi-

materi yang menuntut keterampilan mengelompokkan dan inferensi seperti pada 

materi asam basa.  Selain itu,  keterampilan mengelompokkan dan inferensi akan 

membantu  siswa dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.  

Misalnya, setelah mengetahui sifat asam dan basa siswa dapat mengelompokkan 

bahwa abu gosok tergolong ke dalam basa yang dapat digunakan untuk mencuci 

piring.  Selain itu,  siswa yang telah mengetahui sifat asam dan basa dapat 

menyimpulkan bahwa untuk mengurangi konsentrasi asam dapat ditambahkan 

suatu basa ke dalamnya.  Misalnya, ketika sakit mag seseorang meminum obat 

mag yang terbuat dari basa magnesium hidroksida untuk mengurangi asam 

lambung yang terlalu tinggi.      

 

Faktanya pembelajaran kimia di sekolah cenderung hanya menghadirkan konsep-

konsep, hukum-hukum, dan teori-teori saja, tanpa menyuguhkan bagaimana pro- 

ses ditemukannya konsep, hukum, dan teori tersebut, sehingga sikap ilmiah dalam 

diri siswa kurang berkembang.  Akibatnya pembelajaran kimia menjadi  

kehilangan daya tariknya serta lepas relevansinya dengan dunia nyata yang 

seharusnya  menjadi obyek ilmu pengetahuan tersebut  (Depdiknas, 2003). 

 

Senada dengan hal tersebut,  Liliasari (2007) mengemukakan bahwa pembelajaran 

sains (khususnya kimia) di Indonesia umumnya masih menggunakan pendekatan 

tradisional, yaitu siswa dituntut lebih banyak untuk mempelajari konsep-konsep 

dan prinsip-prinsip sains secara verbalistis.  Hal ini diperkuat oleh hasil observasi 

yang dilakukan di kelas XI IPA SMA Negeri 1 Kotaagung,  pembelajaran kimia 
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yang diterapkan adalah pembelajaran yang menggunakan metode ceramah, latihan 

soal, dan tanya jawab.  Pembelajaran yang diterapkan masih terpusat pada guru,  

dimana pada proses pembelajaran guru menyampaikan materi terlebih dahulu dan 

sesekali menyampaikan pertanyaan kepada siswa.  Guru meminta siswa untuk   

mendengarkan dan mencatat materi yang dijelaskan oleh guru.  Setelah semua 

materi dijelaskan, guru memberikan latihan soal untuk dikerjakan siswa dan pada 

akhir pembelajaran guru bersama siswa menyimpulkan materi yang baru saja di-

pelajari.  Hal ini menyebabkan siswa cenderung menghafal konsep.  Meskipun 

ada  praktikum, kegiatan ini jarang dilakukan sehingga membuat siswa kurang 

mempunyai pengalaman dalam proses pembelajaran dan membuat siswa hanya 

menganggap ilmu kimia sebagai sesuatu yang sangat abstrak yang membuat siswa 

kurang tertarik pada pelajaran kimia. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dipilih 

model pembelajaran yang berfilosofi konstruktivisme yang memungkinkan siswa 

memperoleh kesempatan berlatih untuk meningkatkan keterampilan proses sains 

siswa seperti keterampilan mengelompokkan dan inferensi. 

 

Salah satu model pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran dan membantu siswa dalam menemukan dan memahami  

konsep serta meningkatkan keterampilan proses sains adalah Learning Cycle 5E.   

Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan model pembelajaran 

Learning Cycle 5E  menunjukkan bahwa pembelajaran ini memberikan dampak 

yang positif terhadap keterampilan proses sains siswa.  Pandini (2011) menya-

takan bahwa keterampilan proses sains siswa kelas XI pada pembelajaran hidro-

lisis garam dengan metode praktikum dan model Learning Cycle 5E dikatakan 

baik pada siswa dengan kemampuan rata-rata kelompok tinggi, kelompok sedang 
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dan kelompok rendah.  Nugraheni (2012) menyatakan bahwa penerapan model 

pembelajaran  Learning Cycle 5E  berpengaruh positif terhadap keterampilan 

proses sains biologi siswa kelas X Al Islam Surakarta. 

 

Learning Cycle  5E  merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pa- 

da siswa melalui rangkaian tahap-tahap (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai deng- 

an cara berperan aktif dalam proses pembelajaran.  Pada pembelajaran  Learning 

Cycle 5E terdapat 5 fase yaitu engagement phase,  exploration phase, explanati- 

on phase ,elaboration phase, dan evaluation phase . 

 

Pada engagement phase, siswa diberi motivasi agar berminat mengikuti pelajaran 

dan  guru membimbing siswa membuat prediksi-prediksi tentang fenomena ber- 

dasarkan pengalaman siswa dan dibuktikan dalam exploration phase.  Pada  

exploration phase, guru memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sama da- 

lam kelompok-kelompok kecil tanpa pengarahan langsung dari guru untuk meng- 

uji prediksi, melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide melalui kegiatan-

kegiatan seperti praktikum  dan telaah literatur.  Pada explanation phase, guru 

mendorong siswa untuk menjelaskan konsep dengan kalimat mereka sendiri, me-

minta bukti dan klarifikasi dari  penjelasan mereka, dan mengarahkan kegiatan  

diskusi.  Pada elaboration phase, siswa menerapkan konsep dan keterampilan da-  

lam situasi baru melalui kegiatan-kegiatan seperti praktikum lanjutan dan yang 

terakhir yaitu evaluation phase, guru melakukan evaluasi terhadap efektivitas 

fase-fase sebelumnya dan juga evaluasi terhadap pengetahuan, pemahaman 

konsep, atau kompetensi siswa. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian  yang berjudul 

“Efektivitas Model Pembelajaran Learning Cycle 5E  pada Materi Asam Basa 

dalam Meningkatkan Keterampilan Mengelompokkan dan Inferensi ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah efektivitas model pembelajaran  Learning Cycle 5E  pada 

materi asam basa dalam meningkatkan keterampilan mengelompokkan ? 

2. Bagaimanakah efektivitas model pembelajaran Learning Cycle 5E  pada materi 

asam basa dalam meningkatkan keterampilan inferensi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini  adalah untuk men-

deskripsikan efektivitas model pembelajaran  Learning Cycle 5E  pada materi 

asam  basa dalam meningkatkan keterampilan mengelompokkan dan inferensi. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini bermanfaat bagi semua yang berkecimpung di dunia pendidikan, ter- 

utama bagi guru dan siswa yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Be- 

rikut diuraikan manfaat penelitian bagi siswa, guru dan calon guru serta sekolah: 

a. Siswa 

Penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E membantu siswa untuk le-

bih aktif dalam  memahami materi pelajaran kimia khususnya pada materi 

asam basa. 
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b.  Guru dan Calon Guru 

Learning Cycle 5E  dapat digunakan sebagai alternatif  model pembelajaran  

pada materi asam basa dan materi lain yang mempunyai karakteristik yang sa- 

ma dalam meningkatkan keterampilan mengelompokkan dan inferensi bagi 

siswa di sekolah. 

 

c.  Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi sekolah untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah asam basa menurut Arrhenius. 

2. Efektivitas model pembelajaran Learning Cycle 5E dilihat dari perbedaan 

 n-Gain keterampilan mengelompokkan dan inferensi yang signifikan antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Model Pembelajaran Learning Cycle 5E  adalah model pembelajaran yang 

terdiri dari 5 fase yaitu Engagement (Pendahuluan), Exploration (Eksplorasi), 

Explaination (Penjelasan), Elaboration (Penerapan Konsep), Evaluation (Eva- 

luasi). 

4. Indikator keterampilan mengelompokkan yaitu mampu menentukan perbedaan, 

mengkontraskan ciri-ciri, mencari kesamaan, membandingkan dan menentukan 

dasar penggolongan terhadap suatu obyek.  
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5. Indikator keterampilan inferensi ialah mampu menjelaskan hasil pengamatan 

dan menyimpulkan dari fakta yang terbatas. 

 


