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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
A.   Pembelajaran Konstruktivisme  

 
Menurut Sagala (2010), konstruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofi) 

pendekatan kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, yang 

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit)dan tidak dengan tiba-

tiba.  Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang 

siap untuk diambil dan diingat. Tetapi manusia harus mengkonstruksi pengetahu-

an itu dan memberi makna me-lalui pengalaman nyata.  Bettencourt menyimpul-

kan bahwa konstruktivisme tidak bertujuan mengerti hakikat realitas, tetapi lebih 

hendak melihat bagaimana proses kita menjadi tahu tentang sesuatu.  Ciri atau 

prinsip dalam belajar menurut Suparno (1997) sebagai berikut: 

1. Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa 
yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami; 2. Konstruksi makna adalah 
proses yang terus menerus; 3. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan 
fakta, tetapi merupakan pengembangan pemikiran dengan membuat 
pengertian baru.  Belajar bukanlah hasil perkembangan tetapi perkembangan 
itu sendiri; 4. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar 
dengan dunia fisik dan lingkungannya; 5. Hasil belajar seseorang tergantung 
pada apa yang telah diketahui, subjek belajar, tujuan, motivasi yang 
mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari. 

 
 
Paham konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan atur-

an-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai.   
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Teori ini berkembang dari kerja Piaget, Vygotsky, teori-teori pemrosesan infor-

masi, dan teori psikologi kognitif yang lain, seperti teori Bruner (Nur dalam 

Trianto, 2010). 

 
Menurut Sanjaya (2011), mengkonstruksi pengetahuan menurut Piaget dilakukan 

melalui proses asimilasi dan akomodasi terhadap skema yang sudah ada.  Skema 

adalah struktur kognitif yang terbentuk melalui proses pengalaman.  Asimilasi 

adalah proses penyempurnaan skema yang telah terbentuk, dan akomodasi adalah 

proses perubahan skema.  Teori ini biasa juga disebut teori perkembangan intelek-

tual atau teori perkembangan kognitif.  Teori belajar tersebut berkenaan dengan 

kesiapan anak untuk belajar, yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual 

dari lahir hingga dewasa.  Setiap tahap perkembangan intelektual yang dimaksud 

dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. 

 
Keyakinan Piaget ini berbeda dengan keyakinan Vygotsky dalam beberapa hal 

penting.  Bila Piaget memfokuskan pada tahap-tahap perkembangan intelektual 

yang dilalui anak terlepas dari konteks sosial atau kulturalnya, Vygotsky me-

nekankan pentingnya aspek sosial belajar.  Vygotsky percaya bahwa interaksi 

sosial dengan orang lain memacu pengonstruksian ide-ide baru dan meningkat-

kan perkembangan intelektual pelajar.  Salah satu ide kunci yang berasal dari 

minat Vygotsky pada aspek sosial pembelajaran adalah konsepnya tentang zone of 

proximal development.  Menurut Vygotsky, pelajar memiliki dua tingkat perkem-

bangan yang berbeda yakni tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembang-

an potensial.  Tingkat perkembangan aktual, menentukan fungsi intelektual 

individu saat ini dan kemampuannya untuk mempelajari sendiri hal-hal tertentu.  
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Individu juga memiliki tingkat perkembangan potensial, yang oleh Vygotsky 

didefinisikan sebagai tingkat yang dapat difungsikan atau dicapai oleh individu 

dengan bantuan orang lain, misalnya guru, orang tua, atau teman sebayanya yang 

lebih maju.  Zona yang terletak diantara kedua tingkat perkem-bangan inilah yang 

disebutnya sebagai zone of proximal development (Arends dalam Septiana, 2012). 

 
B. Model Pembelajaran POE 
 

Salah satu pembelajaran yang menganut paham konstruktivisme adalalah  model 

pembelajaran POE.  Model pembelajaran POE merupakan model pembelajaran 

yang di mulai dengan penyajian persoalan kimia dimana siswa diajak untuk men-

duga kemungkinan yang terjadi, di lanjutkan mengobservasi dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap persoalan kimia dan kemudian dibuktikan dengan 

melakukan percobaan untuk dapat menemukan kebenaran atau fakta dari dugaan 

awal dalam bentuk penjelasan.  

 
White dan Gustone (1992) memperkenalkan POE dalam bukunya Probing 

Understanding (Mabout. 2006).  Model pembelajaran POE dinyatakan sebagai 

model pembelajaran yeng efisien untuk memperoleh dan meningkatkan konsepsi 

sains siswa, serta menimbulkan ide atau gagasan siswa dan melakukan diskusi 

dari ide mereka.  Prosedur POE adalah meliputi prediksi siswa dari hasil demons-

trasi, mendiskusikan alasan dari prediksi yang mereka berikan dari hasil demons-

trasi, dan terakhir menjelaskan hasil prediksi dari pengamatan mereka. 

 
Menurut Indrawati dan Setiawan (2009) model pembelajaran POE  yaitu suatu 

strategi pembelajaran yang menggali pemahaman peserta didik dengan cara 
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meminta mereka untuk melaksanakan tiga tugas utama yaitu predik, observasi dan 

memberi penjelasan (explain).  Ketiga tugas utama tersebut , yaitu Predict (pre-

diksi) pada tahap ini peserta didik diajak untuk mengamati suatu fenomena yang 

akan dipelajari, kemudian siswa diminta untuk memprediksi dan mempertimbang-

kan hasil prediksi, Observe (observasi) pada tahap ini guru meminta peserta didik 

untuk melakukan kegiatan, menunjukan proses atau demonstrasi dan peserta didik 

diminta untuk mencatat apa yang akan terjadi;  dan Explain (menjelaskan) pada 

tahap ini guru meminta peserta didik untuk menjelaskan perbedaan antara prediksi 

yang dibuat dengan hasil observasinya. 

 
Menurut Nurjanah (2011) berpendapat bahwa model pembelajaran POE  memilki 

3 (tiga) langkah secara terinci, yang dimulai dengan guru menyajikan peristiwa 

sains kepada siswa dan diakhiri dengan menghadapkan semua ketidaksesuaian 

antara prediksi dan observasi.  Adapun ketiga langkah model pembelajaran POE 

yaitu pada langkah pertama membuat prediksi atau dugaan (P), guru menyajikan 

suatu permasalahan atau persoalan kimia kemudian siswa diminta untuk membuat 

dugaan (prediksi).  Dalam membuat dugaan siswa di minta untuk berfikir tentang 

alasan mengapa ia membuat dugaan seperti itu.  Pada langkah kedua melakukan 

observasi (O), siswa diajak oleh guru melakukan pengamatan langsung yang ber-

kaitan dengan permasalahan kimia yang disajikan di awal.  Siswa di minta me-

ngamati apa yang terjadi, lalu siswa menguji apakah dugaan mereka benar atau 

salah.  Selanjutnya langkah ketiga menjelaskan (E), bila dugaan siswa ternyata 

terjadi dalam pengamatan siswa secara langsung, guru dapat merangkum dan 

memberi penjelasan untuk menguatkan hasil eksperimen yang dilakukan.  Dan 

bila dugaan siswa tidak terjadi dalam pengamatan langsung yang di lakukan 
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siswa, maka guru membantu siswa mancari penjelasan mengapa dugaannnya  

tidak benar atau guru dapat membantu siswa untuk mengubah dugaanya dan 

membenarkan dugaan yang semula tidak benar. 

 
Oleh karena itu guru harus memahami karakter peserta didik sehingga materi IPA 

akan dapat tersampaikan secara optimal.  Maka  orientasi guru dalam mengajar 

tidak hanya sebatas menyelesaikan materi ajar saja tetapi juga tetap memperhati-  

kan paham atau tidaknya siswa terhadap bahan ajar tersebut.  Menurut Suparno 

(2007) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam model pembelajaran POE adalah 

sebagai berikut: 

1. Masalah yang diajukan sebaiknya masalah yang memungkinkan terjadi  
konflik kognitif  dan memicu rasa ingin tahu; 2. Prediksi harus disertai 
alasan yang rasional. Prediksi bukan sekedar menebak; 3. Demonstrasi 
harus bisa diamati dengan jelas, dan dapat memberi jawaban atas masalah; 
4. Siswa dilibatkan dalam proses eksplanasi. 

 
Menurut Nurjanah (2011), model pembelajaran POE  memiliki beberapa ke-

lebihan dan kelemahan sebagai berikut : 

Kelebihan model pembelajaran POE yaitu : a. Merangsang peserta didik 
untuk lebih kreatif khusunya dalam mengajukan prediksi; b. Dengan 
melakukan eksperimen dalam prediksinya dapat mengurangi verbalisme;  
c. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik, karena peserta didik tidak 
hanya mendengarkan tetapi mengamati peristiiwa yang terjadi melalui 
eksperimen; d. Dengan mengamati secara langsung peserta didik akan 
memiliki kesempatan untuk membandingkan antara dugaanya dengan hasil 
pengamatanya; e. Dengan demikian peserta didik akan lebih meyakini 
kebenaran materi pembelajaran. 

 
Kelemahan model pembelajaran POE yaitu ; a. Memerlukan persiapan yang 
lebih matang, terutama berkaitan penyajian persoalan kimia dan kegiatan 
eksperimen yang akan dilakukan yang akan dilakukan untuk membuktikan 
prediksi yang diajuka peserta didik; b.Untuk melakukan pengamatan 
langsung memerlukan bahan-bahan, peralatan dan tempat yang memadai;  
c. Untuk kegiatan eksperimen memerlukan kemampuan dan keterampilan 
yang khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih professional; d. 
Memerlukan kemampuan dan motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan 
dan proses pembelajaran peserta didik. 
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C.  Keterampilan Berpikir Kritis 

 
Berpikir kritis didefinisikan sebagai suatu proses kompleks yang melibatkan pene-

rimaan dan penguasaan data, analisis data, dan evaluasi data dengan mempertim-

bangkan aspek kualitatif serta melakukan seleksi atau membuat keputusan ber-

dasarkan hasil evaluasi (Gerhard dalam Redhana 2008).  Berpikir kritis menurut 

R. Swartz dan D. N. Perkins dalam Sugiyarti (2005) berarti bertujuan untuk men-

capai penilaian yang kritis terhadap apa yang akan kita terima atau apa yang akan 

kita lakukan dengan alasan yang logis, memakai standar penilaian sebagai hasil 

dari berpikir kritis dalam membuat keputusan, menerapkan berbagai strategi yang 

tersusun dan memberikan alasan untuk menentukan dan menerapkan standar ter-

sebut, mencari dan menghimpun informasi yang dapat dipercaya untuk dipakai 

sebagai bukti yang dapat mendukung suatu penilaian.  

 
Arifin dalam Saputra (2011), menyatakan bahwa berpikir merupakan proses 

mental yang dapat menghasilkan pengetahuan.  Berpikir juga merupakan kemam-

puan jiwa taraf tinggi yang dapat dicapai dan dimiliki oleh manusia.  Adanya ke-

mampuan berpikir pada manusia merupakan pembeda yang khas antara manusia 

dengan binatang.  Melalui berpikir, manusia dapat mencapai kemajuan yang luar 

biasa dan selalu berkembang dalam peradaban dan kebudayaan.  Berpikir di-

anggap suatu proses kognitif, suatu proses mental untuk memperoleh pengetahuan 

(Presseisen dalam Costa, 1985).   

 
Ennis (1985) menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan suatu proses berpikir 

secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan, sebagai 

apa yang harus dipercaya atau dilakukan.  Menurut Ennis (1985) terdapat 12 
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indikator keterampilan berpikir kritis (KBKr) yang dikelompokkan dalam lima 

kelompok keterampilan berpikir.  Kelima kelompok keterampilan tersebut adalah: 

memberikan penjelasan sederhana (elementary clarification), membangun ke-

terampilan dasar (basic support), menyimpulkan (interfence), membuat penjelasan 

lebih lanjut (advance clarification), serta mengatur strategi dan taktik (strategy 

and tactics).  Adapun kedua belas indikator tersebut adalah: 

Tabel 1.  Keterampilan Berpikir Kritis Menurut Ennis 

No Kelompok Indikator Sub Indikator 
1 Memberikan 

penjelasan 
sederhana 

Memfokuskan 
pertanyaan 

a. Mengidentifikasi atau 
merumuskan pertanyaan 

b. Mengidentifikasi atau 
merumuskan kriteria untuk 
mempertimbangkan 
kemungkinan jawaban 

c. Menjaga kondisi berpikir 
 

Menganalisis 
argumen 

a. Mengidentifikasi kesimpulan 
b. Mengidentifikasi kalimat-

kalimat pertanyaan 
c. Mengidentifikasi kalimat-

kalimat bukan bukan 
pertanyaan 

d. Mengidentifikasi dan 
menangani ketidaktepatan 

e. Melihat struktur dari suatu 
argumen 

f. Membuat ringkasan 
 

Bertanya dan 
menjawab 
pertanyaan 

a. Menyebutkan contoh 
b. Mengapa? Apa ide utamamu?    

Apa yang anda maksud..? Apa 
yang membuat perbedaan....? 
 

2 Membangun 
keterampilan 
dasar 

Mempertimbangka
n apakah sumber 
dapat dipercaya 
atau tidak 

a. Mempertimbangkan keahlian 
b. Mempertimbangkan 

kemenarikan konflik 
c. Mempertimbangkan kesesuaian 

sumber 
d. Mempertimbangkan reputasi 
e. Mempertimbangkan peng-

gunaan prosedur yang tepat 



14 
 

No Kelompok Indikator Sub Indikator 
f. Mempertimbangkan resiko 

untuk reputasi 
g. Kemampuan untuk memberikan 

alasan 
h. Kebiasaan berhati-hati 

 
Mengobservasi dan 
mempertimbangka
n laporan observasi 

a. Melibatkan sedikit dugaan 
b. Menggunakan waktu yang 

singkat antara observasi dan 
laporan 

c. Melaporkan hasil observasi 
d. Merekam hasil observasi 
e. Menggunakan bukti-bukti yang 

benar 
f. Menggunakan akses yang baik 
g. Menggunakan teknologi 
h. Mempertanggungjawaban hasil 

observasi 
 

3 Menyimpul-
kan 

Mendeduksi dan 
mempertimbangka
n hasil deduksi 

a. Siklus logika-Euler 
b. Mengkondisikan logika 
c. Menyatakan tafsiran 

 
Menginduksi dan 
mempertimbangka
n hasil induksi 
 

a. Mengemukakan hal yang 
umum 

b. Mengemukakan kesimpulan 
dan hipotesis 
 

Membuat dan 
menentukan hasil 
pertimbangan 

a. Membuat dan menentukan 
hasil pertimbangan sesuai latar 
belakang fakta-fakta 

b. Membuat dan menentukan 
hasil pertimbangan 
berdasarkan akibat 

c. Menerapkan konsep yang dapat 
diterima 

d. Membuat dan menentukan 
hasil pertimbangan 
keseimbangan masalah. 
 

4 Memberikan 
penjelasan 
lanjut 

Mendefinisikan 
istilah dan 
mempertimbangka
n suatu definisi 

a. Membuat bentuk 
definisi(sinonim, klasifikasi, 
rentang ekivalen, rasional, 
contoh, bukan contoh) 

b. Strategi membuat definisi 
c. Membuat isi definisi 

 

Lanjutan tabel 1 
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No Kelompok Indikator Sub Indikator 
Mengidentifikasi 
asumsi-asumsi 

a. Penjelasa n bukan pernyataan 
b. Mengkonstruksi argumen 

5 Mengatur 
strategi dan 
taktik 

Menentukan suatu 
tindakan 

a. Mengungkap masalah 
b. Memilih kriteria untuk 

mempertimbangkan solusi 
yang mungkin 

c. Merumuskan solusi alternatif 
d. Menentukan tindakan 

sementara 
e.  Mengulang kembali 
f.  Mengamati penerapannya 

Berinteraksi 
denganorang lain 

a. Menggunakan argumen 
b. Menggunakan strategi logika 
c. Menggunakan strategi retorika 
d. Menunjukkan posisi, orasi, 

atau tulisan 
 
Dalam penelitian ini indikator yang dikembangkan adalah mempertimbangkan 

apakah sumber dapat dipercaya atau tidak, khususnya keterampilan memberikan 

alasan. 

 
D. Konsep 

 
Konsep merupakan suatu abstraksi yang melibatkan hubungan antar konsep 

(relational concepts) dan dapat dibentuk oleh individu dengan mengelompokkan 

obyek, merespon obyek tersebut dan kemudian memberinya label (concept by 

definition).  Oleh karena itu, suatu konsep mempunyai karakteristik berupa hirarki 

konsep dan definisi konsep.  Analisis konsep merupakan suatu prosedur yang 

dikembangkan untuk menolong guru dalam merencanakan urutan-urutan 

pengajaran bagi pencapaian konsep.  Untuk melakukan analisis konsep, guru 

hendaknya memperhatikan hal-hal seperti nama konsep, atribut-atribut variabel 

dari konsep, definisi konsep, contoh-contoh dan noncontoh dari konsep, hubungan 

konsep dengan konsep-konsep lain (Dahar, 1989).

Lanjutan tabel 1 
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Tabel 2.  Analisis konsep materi laju reaksi 
 

Label 
Konsep Definisi Konsep Jenis 

Konsep 
Atribut Posisi Konsep Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 
Laju Reaksi Menyatakan laju 

perubahan 
konsentrasi zat-
zat komponen 
reaksi yaitu zat 
pereaksi (reaktan) 
atau zat hasil 
reaksi (produk), 
setiap satuan 
waktu yang 
berlangsung 
dalam orde 
tertentu. 
 

Konsep  
Abstrak 

· Laju Perubahan 
· Konsentrasi zat 

komponen 
reaksi dan hasil 
reaksi 

· Satuan Waktu 
· Tumbukan 

efektif 
· Orde reaksi 

 

· Konsentrasi 
zat 
komponen 
reaksi 

· Suhu 
· Luas 

permukaan 
· katalis 

 Perubahan 
Konsentrasi 

· Persamaan 
laju reaksi 

· Orde 
reaksi 

· aA+ bB     
pP + qQ        

· Perkaratan 
besi 

· Kembang api 
 

Tumbukan 
efektif 

Tumbukan yang 
mempunyai energ
i yang cukup 
untuk 
memutuskan 
ikatan-ikatan 
kimia pada zat 
yang bereaksi dan 
menghasilkan 
energi. 
umbukan 

Abstrak · Tumbukan  
· Energi cukup 
· Ikatan kimia 
· Zat yang 

bereaksi 
· Menghasilkan 

energi 
 

· Molekul 
pereaksi 
dalam 
wadahnya 
selalu 
bergerak ke 
segala arah. 
 

· Partikel-partikel 
pereaksi dalam 
suatu reaksi 

· Molekul 
pereaksi 

· Molekul hasil 
reaksi 

 

- · K + CH3I 
→ KI + 
CH3 

- 

Konsentrasi 
larutan 

Menyatakan 
hubungan 
kuantitatif 
komposisi zat 
terlarut dan 
pelarut dalam 

Berda- 
sarkan 
prinsip 

· Hubungan 
kuantitatif 

· Komposisi zat 
terlarut dan 
pelarut 

· Larutan 

· Bergantung 
pada jumlah 
mol spesi zat 
terlarut dalam 
larutan 

· Faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
tumbukan 
efektif. 
 

· Luas 
Permuka-an 
bidang sentuh 

· Katalis 
· Temperatur 

- · HCl 2M 
· HCl 3M 

- 

16 
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Label 

Konsep Definisi Konsep Jenis 
Konsep 

Atribut Posisi Konsep Contoh Non Contoh 
Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

larutan.  
Luas 
permukaan 
bidang 
sentuh 

Ukuran besarnya 
bidang sentuh 

Berda- 
sarkan 
prinsip 

· Ukuran 
· Bidang sentuh 

· Bergantung 
pada ukuran 
kepingan zat 
padat. 

· Faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
tumbukan 
efektif. 
 

· Konsetrasi 
larutan 

· Katalis 
· Temperatur 

- · Batu kapur 
serbuk 

· Batu kapur 
kepingan 

- 

Katalis 
 

suatu zat yang 
berfungsi 
mempercepat 
terjadinya 
reaksi, tetapi pada 
akhir reaksi dapat 
diperoleh 
kembali. 
 

Abstrak · Zat sebagai 
katalis dalam 
reaksi 

· Bergantung 
pada suatu 
zat yang 
digunakan 
sebagai 
katalis 

· Faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
tumbukan 
efektif. 
 

· Luas 
Permukaan 
bidang sentuh 

· Konsentrasi 
larutan 

· Temperatur 

- 
 

nikel (Ni), 
platina (Pt), 
dan 
kromium 
(Cr). 

 
 
 
 
 
 

 

Temperatur Intensitas energi 
panas suatu zat 
atau benda. 
Dengan 
menaikkan 
temperatur, maka 
hal ini 
akan memperbesa
r energi potensial, 
sehingga ketika 
bertumbukan 
akan 
menghasilkan 
reaksi. 
 

Berda- 
sarkan 
prinsip 

· Inetensitas 
panas 

· Energi potensial 
· Tumbuka 
· Menghasilkan 

energy 

· Bergantung 
pada kalor 
yang 
diberikan 
dalam suatu 
reaksi 

· Faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
tumbukan 
efektif. 
 

· Luas 
Permukaan 
bidang sentuh 

· Katalis 
· Konsentrasi 

larutan 
 

- 25oC 

50oC 

- 

Orde reaksi tingkat reaksi 
terhadap suatu 

Berda- 
sarkan 

· Tingkat reaksi 
· Komponen 

· Memperki- 
rakan sejauh 

 Konsentrasi zat 
pereaksi 

 Jumlah 
molekul 

- v = k[A]n 

 
- 

17 

Lanjutan tabel 2 
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Label 

Konsep Definisi Konsep Jenis 
Konsep 

Atribut Posisi Konsep Contoh Non Contoh 
Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

komponen yang 
merupakan 
pangkat dari 
konsentrasi 
komponen 
tersebut. 

prinsip reaksi 
· Pangkat 
· Konsentrasi 

komponen 

mana 
konsentrasi 
zat pereaksi 
mempengaru
hi laju reaksi 
tertentu 
 

pereaksi bila m=1 
n=3 
 

Energi 
Aktivasi 

Merupakan energi 
minimum agar 
suatu reaksi dapat 
berlangsung. 
 

Abstrak · Energi 
minimum 

· Berlangsung-
nya suatu reaksi 

 

· Jumlah energ 
yang tersedia 

 Energi  Energi 
ionisasi 

- B + K —> 
BK 
BK + A —> 
A-B-K 
A-B-K —> 
A-B + K 
 

- 

18 

Lanjutan tabel 2 
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E.    Kerangka Berpikir  

 
Model pembelajaran POE merupakan salah model pembelajaran berfilosofi kons-

truktivisme yang memungkinkan siswa memperoleh kesempatan berlatih meng-

gunakan keterampilan berfikir kritis khususnya keterampilan memberikan alasan.  

Oleh karena itu siswa harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran 

agar siswa dapat mengembangkan keterampilan berfikir kritisnya.  Pembelajaran 

melalui model pembelajaran POE pada materi laju reaksi dilakukan secara ber-

tahap.  Pada tahap predict siswa diarahkan untuk membuat prediksi terhadap suatu 

peristiwa kimia dimana siswa diajak untuk menduga (prediksi), dalam membuat 

prediksi siswa diminta untuk berfikir tentang alasan mengapa ia membuat dugaan 

(prediksi) seperti itu.  Karena prediksi bukan sekedar menebak perlu adanya 

alasan yang menguatkan hasil prediksi yang dibuat.  Sehingga dengan bimbingan 

dari guru dalam tahap ini siswa diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

memberikan alasan.  Setelah itu dilanjutkan dengan tahap observe atau observasi 

yaitu dengan melakukan percobaan untuk menguji kebenaran prediksi yang 

mereka sampaikan terutama tentang kesesuaian antara dugaan dengan hasil 

eksperimen dari tahap observasi.   

 
Dan yang terakhir tahap explain atau menjelaskan.  Pada tahap ini siswa dapat 

menjelaskan perbedaan hasil prediksi dengan hasil observasi untuk dapat mene-

mukan kebenaran atau fakta dari dugaan awal, sehingga akhirnya siswa dapat 

menarik kesimpulan berdasarkan proses yang dilakukan.  Dalam kegiatan men-

jelaskan ini guru meminta siswa untuk memaparkan hasil pengamatan yang 

mereka peroleh dari hasil observasi, dalam memberikan penjelasan mereka juga 
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diminta untuk memberikan alasan dari penjelasan yang mereka peroleh dari hasil 

pengamatan yang mereka lakukan.  Dalam kegiatan menjelaskan ini siswa di-

harapkan dapat mengembangkan keterampilan memberikan alasan. 

 
Berdasarkan uraian di atas apabila pada pembelajaran kimia digunakan model 

pembelajaran POE diharapkan efektif dalam meningkatkan keterampilan mem-

berikan alasan, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas model 

pembelajaran POE  pada materi reaksi laju reaksi siswa SMA Negeri 6 Bandar 

Lampung. 

 
F. Anggapan Dasar 

 
Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Siswa-siswi kelas XI IPA1 semester ganjil SMA Negeri 6 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2012/2013 yang menjadi subjek penelitian mempunyai 

kemampuan dasar yang sama. 

2. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan keterampilan 

kemampuan untuk memberikan alasan siswa kelas XI IPA1 SMA Negeri 6 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013 pada subyek penelitian 

diusahakan sekecil mungkin sehingga dapat diabaikan. 

 
G. Hipotesis Penelitian 

 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah model pembelajaran POE  pada materi laju 

reaksi efektif dalam meningkatkan keterampilan memberikan alasan. 


