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I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

 

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar.  Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan guru 

agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa.  Dengan kata lain, pem-

belajaran adalah proses untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik. 

(Arini Mariana :2012). 

 

Mata pelajaran Kimia merupakan salah satu mata pelajaran dalam cabang sains 

yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.  Kimia berkaitan dengan cara 

mengkaji sains melalui konsep secara sistematis, dan fakta yang diperoleh me-

lalui proses penemuan.  Mata pelajaran ini menekankan pada pemberian pe-

ngalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi siswa agar memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai alam sekitar secara ilmiah.  Seperti 

halnya saat melarutkan gula dalam air panas, gula akan lebih cepat larut dalam air 

panas.  Proses ini sangat dipengaruhi oleh salah satu faktor dalam laju reaksi yaitu 

suhu.  Seharusnya mata pelajaran kimia dapat dianggap mudah dengan cara 

tersebut.  Namun pada kenyataan disekolah MAN Lampung Tengah, guru tidak 

melibatkan alam sekitar untuk memahami mata pelajaran ini. Sehingga  mata 

pelajaran ini masih dianggap sulit bagi siswa.  
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Pembelajaran kimia di sekolah selama ini hanya menghafal konsep dan kurang 

mengusai proses memperoleh dan menerapkan konsep tersebut. Karenanya, 

pembelajaran kurang menarik dan muncul kejenuhan siswa dalam belajar.  Pada 

proses pembelajaran yang dilakukan selama ini hanya melibatkan siswa sebagai 

pencatat, penghafal dan pembelajaran seolah-olah hanya terjadi di dalam sekolah 

tanpa adanya keterkaitan dengan lingkungan di sekitar mereka. Contohnya saat 

siswa dimita menghafal pengertian laju reaksi dan faktor- faktor yang mem-

pengaruhi laju reaksi. Akibatnya nilai mata pelajaran kimia siswa rendah.  Oleh 

karena itu perlu dipelajari cara mengatasi masalah tersebut. 

 

Materi pokok laju reaksi merupakan materi yang menyajikan fakta-fakta tentang 

peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari,  misalnya obat sakit maag 

(lambung) dianjurkan agar dikunyah lebih dulu sebelum ditelan, hal ini bertujuan 

supaya obat maag cepat larut dalam lambung, proses ini disebutkan dalam faktor- 

faktor laju reaksi. Oleh karena itu dalam mempelajarinya siswa harus mampu 

mendeskripsikan konsep-konsep materi yang ada dalam pelajaran tersebut.   

 

Hasil penelitian Ika Novianawati (2009) diperoleh bahwa model siklus belajar 

empiris- induktif (SBEI) mampu meningkatan keterampilan on task dan penguasa-

an konsep siswa pada materi laju reaksi.  Disamping itu pada model LC 5E telah 

dilakukan penelitian oleh Devi Kartika Sari (2012) di peroleh bahwa rata- rata 

penguasaan konsep siswa pada model pembelajaran LC 5E  lebih tinggi diban-

dingkan dengan SBEI pada materi pokok reaksi reduksi- oksidasi. 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini akan 

mendiskripsikan “Efektivitas Model Pembelajaran LC 5E Untuk  Mening-

katkan Keterampilan Inferensi dan Penguasaan Konsep Laju Reaksi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah model pembelajaran LC 5E 

efektif dalam meningkatkan keterampilan inferensi siswa dan penguasaan konsep 

pada materi pokok laju reaksi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendiskripsikan efektivitas model pembelajaran LC 5E dalam meningkatkan : 

(1) Keterampilan inferensi pada materi pokok laju reaksi 

(2) Penguasaan konsep pada materi pokok laju reaksi 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

(1) Guru dalam memilih model pembelajaran kimia khususnya pada pem-

belajaran laju reaksi  

(2) Siswa supaya mendapatkan pengalaman belajar yang baru sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan inferensi dan penguasaan konsep 

siswa dalam materi laju reaksi 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah : 

(1) Efektivitas model pembelajaran LC 5E pada penelitian ini ditunjukkan 

dengan adanya perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dengan 

pemahaman setelah pembelajaran. 

(2) Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang selama ini 

digunakan di MAN Poncowati. 

(3) Model pembelajaran LC 5E  merupakan model pembelajaran yang disusun 

berdasarkan 5 tahap pembelajaran, yaitu:  engagement phase (persiapan/ 

pendahuluan),  exploration phase (eksplorasi), explaination phase (penjelasan 

konsep), elaboration phase (penerapan konsep) , dan evaluation phase 

(evaluasi).  

(4)  Penguasaan konsep laju reaksi dilihat dari nilai siswa pada materi pokok laju 

reaksi yang diperoleh melalui pre test dan post test . 

(5) Indikator keterampilan proses sains yang diamati dalam penelitian ini adalah 

keterampilan inferensi meliputi mampu membuat suatu kesimpulan tentang 

suatu benda atau fenomena setelah mengumpulkan, menginterpretasi data dan 

informasi 

(6) Lembar Kerja Siswa (LKS) berisi tentang prosedur dan pertanyaan-

pertanyaan yang membantu keterampilan inferensi siswa pada model 

pembelajaran LC 5E. 

 

 


