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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (2006) merumuskan Ilmu Pegetahuan 

Alam (IPA) sebagai ilmu terkait dengan upaya mengetahui gejala alam secara sis-

tematis.  IPA bukan sebatas ilmu pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, 

ataupun prinsip-prinsip saja, IPA juga merupakan suatu proses penemuan.  Mela-

lui belajar IPA diharapkan siswa mampu untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam, ilmu kimia yang berupa fakta, kon-

sep, hukum, ataupun teori, pada hakikatnya merupakan produk dari rangkaian pro-

ses menggunakan sikap ilmiah.  Ketiga aspek kimia ini, yaitu kimia sebagai pro-

ses, produk, dan sikap ilmiah harus dipandang sama pentingnya, sehingga dalam 

pembelajaran kimia tidak boleh menyampingkan proses ditemukannya konsep.  

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung melalui keterampilan proses.  

 

Menurut Arikunto (2004) keterampilan proses adalah wawasan atau anutan pe-

ngembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial dan fisik yang bersum-

ber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya keterampilan-

keterampilan intelektual tersebut telah ada pada siswa.  Keterampilan proses di-
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maksudkan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan intelektual dan si-

kap ilmiah siswa serta kemampuan menginterpretasi fakta untuk menemukan kon-

sep yang selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan.  Pem-

belajaran dengan keterampilan proses berarti memberi kesempatan kepada siswa 

menggunakan pengetahuannya, tidak sekedar menceritakan atau mendengarkan 

cerita tentang pengetahuan tersebut. 

 

Departemen Pendidikan Nasional (2003) menyatakan bahwa pembelajaran di se-

kolah cenderung hanya mengajarkan konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-

teori saja tanpa menghadirkan proses ditemukannya konsep, hukum, dan teori ter-

sebut sehingga kemampuan ilmiah dalam diri siswa tidak berkembang.  Akibat-

nya pembelajaran kimia menjadi monoton dan kehilangan daya tariknya serta le-

pas relevansinya dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya menjadi obyek pe-

ngetahuan. 

 

Rendahnya kualitas pendidikan IPA di Indonesia dapat dilihat dari rendahnya 

prestasi yang diraih oleh siswa-siswi Indonesia dalam ajang internasional seperti 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Programme 

for International Student Assessment (PISA).  Pada ajang TIMSS 2011 bidang 

IPA, Indonesia menduduki peringkat 40 dari 42 negara, jauh di bawah Singapura 

yang menduduki peringkat pertama dengan nilai rata-rata 590, sedangkan siswa 

Indonesia mendapat nilai rata-rata sebesar 406, nilai ini berada di bawah standar 

internasional yaitu 525.  Pada ajang PISA tahun 2009 bidang literasi sains, Indo-

nesia menempati urutan 23 dari 31 negara, peringkat ini berada jauh di bawah 

China yang menduduki peringkat pertama dengan nilai rata-rata 556, sedangkan 
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Indonesia memiliki nilai rata-rata 402, nilai tersebut berada jauh di bawah nilai 

rata-rata Internasional yaitu 500.  Soal-soal pada TIMSS dan PISA menuntut pe-

serta didik melakukan keterampilan proses sains seperti keterampilan mengana-

lisis, mensintesis, dan mengevaluasi.  Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan 

proses sains siswa masih lemah.   

 

Hal ini pun diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh beberapa pene-

liti di berbagai SMA/MA di Lampung.  Dalam membelajarkan materi-materi ki-

mia guru melakukannya dengan menanamkan konsep secara verbal tanpa memen-

tingkan proses ditemukannya konsep tersebut.  Demikian halnya yang terjadi di 

SMA N 1 Way Jepara, dalam membelajarkan materi asam-basa misalnya, guru 

masih menekankan pada konsep-konsep tertentu yang harus dihafal oleh peserta 

didik tanpa melibatkan siswa untuk menemukan konsep tersebut.  Akibatnya sis-

wa seringkali mengalami kesulitan untuk menghubungkan antara konsep yang di-

pelajari dengan fakta yang ada di lingkungan sekitar, sehingga siswa seolah-olah 

tidak merasakan manfaat dari pembelajaran pada materi asam basa. 

 

Situasi tersebut harus ditanggapi dengan menerapkan model pembelajaran yang 

melatih keterampilan proses sains sehingga siswa termotivasi untuk belajar per-

caya diri dan kreatif sehingga terdorong untuk berpikir secara ilmiah.  Salah satu-

nya adalah melalui model pembelajaran Learning Cycle (LC) 3E.  LC 3E merupa-

kan model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan tahapan pembelajaran 

(fase) yang diatur sedemikian rupa sehingga siswa dapat berperan aktif untuk me-

nguasai kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajan.  Tahapan pembelajaran 

dalam LC 3E terdiri dari: (1) fase eksplorasi (exploration), dimana pada fase ini 
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siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan kelompoknya dalam meng-

eksplorasi pengetahuan awal, (2) fase penjelasan konsep (concept introduction/ 

explanation), dimana pada fase ini siswa dituntut lebih aktif untuk menemukan 

suatu konsep berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya di dalam 

fase eksplorasi, dan (3) fase penerapan konsep (concept application/elaboration), 

dimana pada fase ini siswa diajak untuk menerapkan konsep pada contoh kejadian 

yang lain, baik yang sama tingkatannya ataupun yang lebih tinggi tingkatannya. 

 

Diawati (2011) pernah melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) pada siswa ke-

las X SMA Budaya Bandar Lampung yang hasilnya menunjukkan bahwa model 

pembelajaran LC 3E  dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan me-

ngelompokkan siswa pada materi Reaksi Oksidasi dan Reduksi.  Suri (2012) pun 

yang melakukan hal yang sama  pada siswa kelas XI IPA 3 dan XI IPA 4 SMA 

Al-Kautsar Bandarlampung dan melaporkan bahwa penerapan pembelajaran LC 

3E pada materi  Kesetimbangan Kimia dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa kelas XI pada semester ge-

nap adalah mendeskripsikan teori-teori asam-basa dengan menentukan sifat larut-

an dan menghitung pH larutan.  Sehingga untuk mencapai kompetensi tersebut pe-

ngalaman belajar yang dapat diberikan antara lain berupa keeratan hubungan anta-

ra konsep yang dipelajari dalam pembelajaran dengan fakta-fakta dalam kehidup-

an sehari-hari sehingga dalam proses pembelajaran siswa perlu melakukan suatu 

percobaan.  Di dalam melakukan percobaan, siswa dapat dilatih bagaimana cara-

nya mengendalikan dan mendefinisikan variabel secara operasional, sebagai kom-

ponen dari keterampilan proses sains terpadu.  Berdasarkan hal tersebut, maka di-
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lakukan penelitian yang berjudul “Pembelajaran Learning Cycle 3E Pada Materi 

Asam Basa Dalam Meningkatkan Keterampilan Mengendalikan Variabel Dan 

Mendefinisikan Variabel Secara Operasional” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana model pembelajaran LC 3E pada materi asam basa dapat mening-

katkan keterampilan siswa dalam mengendalikan variabel? 

2. Bagaimana model pembelajaran LC 3E pada materi asam basa dapat mening-

katkan keterampilan siswa dalam mendefinisikan variabel secara operasional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

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

1. Mendeskripsikan pembelajaran LC 3E pada materi asam basa dalam mening-

katkan keterampilan mengendalikan variabel. 

2. Mendeskripsikan  pembelajaran LC 3E pada materi asam basa dalam mening-

katkan keterampilan mendefinisikan variabel secara operasional. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Siswa 

Mempermudah siswa dalam mencapai kompetensi dasar  pada pembelajaran 

kimia, khususnya pada materi asam basa. 

2. Bagi Guru  
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Memberi referensi model pembelajaran alternatif pada materi pokok asam-

basa maupun materi lain yang memiliki karakteristik yang sama. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk memfokuskan dan menghindari perbedaan persepsi, maka dibutalah ruang 

lingkup.  Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Materi dalam penelitian ini adalah asam basa Arrhenius. 

2. Menurut Karplus model LC 3E adalah salah satu model pembelajaran berbasis 

konstruktivisme yang terdiri dari 3 fase, yaitu (1) fase eksplorasi (exploration); 

(2) fase penjelasan konsep (explanation); (3) fase penerapan konsep 

(elaboration) 

3. Indikator keterampilan mengendalikan variabel adalah mampu mengidentifika-

si variabel yang mempengaruhi percobaan dan memanipulasi variabel bebas. 

4. Indikator keterampilan mendefinisikan variabel secara operasional adalah 

mampu menyatakan bagaimana mengukur variabel dalam suatu percobaan. 

5. Peningkatan keterampilan mengendalikan variabel dan mendefinisikan varia-

bel secara operasional ditunjukkan dengan perbedaan n-Gain yang signifikan. 


