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I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada 

di sekitar individu.  Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepa-

da tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman (Rusman, 2011).  Ber-

dasarkan pengertian belajar tersebut, belajar merupakan suatu proses atau kegiatan 

yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan, mencoba, dan 

mengalami sendiri sehingga proses belajar mengajar akan lebih bermakna bagi 

siswa.  Hasil yang diharapkan dari proses belajar ini adalah terlatihnya kemampu-

an proses berpikir siswa.  Hal ini sesuai dengan pendapat Whitehead (dalam 

Arifin dkk, 2003), hasil yang nyata dalam pendidikan sebenarnya adalah proses 

berpikir yang diperoleh melalui pembelajaran dari berbagai disiplin ilmu.  Salah 

satu disiplin ilmu yang melatih proses berpikir siswa yaitu Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA).  

 

Ilmu kimia merupakan cabang dari IPA yang mempelajari struktur, susunan, sifat 

dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi.  Ilmu kimia 

terdiri dari banyak konsep, hukum, dan azas, dari yang sederhana sampai yang 

kompleks.  Pelajaran kimia di SMA memiliki tujuan dan fungsi tertentu, diantara-

nya adalah untuk memupuk sikap ilmiah yang mencakup sikap kritis terhadap per-
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nyataan ilmiah, yaitu tidak mudah percaya tanpa adanya dukungan hasil observa-

si, memahami konsep-konsep kimia dan penerapannya untuk menyelesaikan ma-

salah dalam kehidupan sehari-hari.  Kimia merupakan salah satu mata pelajaran 

sains yang mempunyai dimensi produk, sikap, dan proses, artinya ketika kita ingin 

mempelajari konsep-konsep kimia, maka kita juga harus tahu cara mendapatkan 

konsep tersebut.  Dari penjelasan tersebut jelas bahwa kimia merupakan salah satu 

wahana yang tepat untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir kritis 

siswa karena kimia berusaha untuk membangkitkan keingintahuan siswa melalui 

eksplorasi terhadap rahasia alam yang tak ada habis-habisnya. 

 

Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk 

kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan lain-

nya.   Menurut Liliasari (Saputra, 2012) berpikir kritis dalam ilmu kimia tidak da-

pat dilakukan dengan cara mengingat dan menghafal konsep-konsep, tetapi meng-

integrasikan dan mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dimiliki.  Keteram-

pilan berpikir kritis sangat diperlukan oleh setiap individu untuk menyikapi per-

masalahan kehidupan yang dihadapi.  Berpikir kritis membuat seseorang dapat 

mengatur, menyesuaikan, mengubah atau memperbaiki pikirannya sehingga dapat 

bertindak lebih cepat.  Seseorang dikatakan berpikir kritis, apabila mencoba mem-

buat berbagai pertimbangan ilmiah untuk menentukan pilihan terbaik dengan 

menggunakan berbagai kriteria. 

 

Kecakapan berpikir pada saat ini belum dilakukan secara terprogram oleh para gu-

ru di sekolah.  Siswa hanya menyerap informasi secara pasif dan kemudian meng-

ulanginya atau mengingatnya pada saat mengikuti tes.  Dengan pembelajaran se-
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perti ini, siswa tidak memperoleh pengalaman untuk mengembangkan keterampil-

an berpikir kritis, dimana keterampilan ini sangat diperlukan untuk menghadapi 

kehidupan dan untuk berhasil dalam kehidupan.  Oleh karena itu, penanganan ke-

cakapan berpikir terutama berpikir tingkat tinggi sangat penting diintegrasikan da-

lam setiap mata pelajaran. 

 

Salah satu kompetensi dasar mata pelajaran kimia pada materi “Asam-Basa” di 

kelas XI adalah mendeskripsikan teori-teori asam-basa dengan menentukan sifat 

larutan dan menghitung pH larutan.  Materi ini cukup luas cakupannya karena 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yaitu menggali pengetahuan siswa tentang 

bahan-bahan dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat asam, basa dan netral ser-

ta cara membedakannya.  Selain itu, materi asam-basa disekolah-sekolah sampai 

saat ini masih didominasi oleh teori-teori yang kurang memperhatikan persoalan 

yang menantang siswa untuk dipecahkan melalui kegiatan eksploratif eksperimen-

tal.  Keterampilan berfikir kritis siswa yang dikembangkan pada materi asam-basa 

dalam penelitian adalah kemampuan menarik kesimpulan dan kemampuan mene-

rapkan konsep.  Agar Indikator menarik kesimpulan tercapai, siswa dibimbing un-

tuk mengambil intisari dari materi yang diajarkan mengenai asam dan basa.  Ke-

mudian untuk mencapai indikator menerapkan konsep yang diterima, siswa diberi 

konteks yang berbeda yang berkaitan materi yang telah dipelajari misalnya jenis-

jenis senyawa asam-basa yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan penga-

ruhnya terhadap lingkungan sekitar.  

 

Secara alami dalam satu kelas kemampuan kognitif siswa bervariasi, jika dike-

lompokkan menjadi 3 kelompok, maka ada kelompok siswa berkemampuan ting-
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gi, sedang, dan rendah (Winarni, 2006).  Siswa berkemampuan tinggi memiliki 

keadaan awal lebih baik daripada siswa berkemampuan awal rendah.  Hal ini me-

nyebabkan siswa berkemampuan tinggi memiliki rasa percaya diri yang lebih di-

bandingkan dengan siswa yang berkemampuan rendah.  Berdasarkan hasil obser-

vasi di SMA Negeri 12 Bandar Lampung, didapatkan hasil bahwa guru masih ber-

fokus pada pemberian tugas dan tidak ada proses membangun konsep dalam pem-

belajaran.  Guru masih jarang menggunakan laboratorium kimia untuk melatih 

siswa dalam menemukan konsep seperti konsep pH.  Siswa melakukan praktikum 

hanya untuk membuktikan konsep yang telah mereka peroleh dari guru, bukan 

untuk menemukan konsep tersebut.  Hal tersebut mempengaruhi perkembangan 

kemampuan kognitif siswa dimana siswa dengan kemampuan kognitif rendah su-

lit untuk meningkatkan kemampuannya menjadi kemampuan kognitif sedang atau 

tinggi. 

 

Salah satu cara untuk  mengatasi masalah tersebut dan melatih keterampilan ber-

pikir kritis maka diperlukan pembelajaran yang berfilosofi konstruktivisme.  Salah 

satu model pembelajaran berfilosofi konstruktivisme yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pokok asam-basa 

adalah model pembelajaran Learning Cycle 3E yang merupakan rangkaian dari 

tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga pembel-

ajar dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembel-

ajaran dengan jalan berperan aktif.  Model pembelajaran ini memiliki tiga langkah 

sederhana, yaitu fase eksplorasi (exploration), fase penjelasan konsep (explaina-

tion), dan Fase penerapan konsep (elaboration).  Melalui tahap-tahap tersebut di-

harapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan dan 
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menerapkan konsep.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meiliyana 

(2007) yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle (LC) untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X Semester 2 MAN 

Malang I pada Materi Pokok Reaksi Redoks” mengungkapkan bahwa hasil peneli-

tian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran kimia dengan model Learning 

Cycle 3E dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui ting-

kat keterampilan berpikir kritis siswa SMA Negeri 12 Bandar Lampung pada ma-

teri asam-basa Arrhenius dengan judul:  “Analisis Kemampuan Menarik Kesim-

pulan dan Menerapkan Konsep pada Materi Pokok Asam-Basa Melalui Penerapan 

Model Pembelajaran Learning Cycle 3E”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

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

1. Bagaimanakah kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan pada materi 

asam-basa melalui penerapan model pembelajaran Learning Cycle 3E untuk 

siswa kelompok tinggi, sedang dan rendah? 

2. Bagaimanakah kemampuan siswa dalam menerapkan konsep pada materi 

asam-basa melalui penerapan model pembelajaran Learning Cycle 3E untuk 

siswa kelompok tinggi, sedang dan rendah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk men-

deskripsikan kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan dan menerapkan kon-
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sep pada materi asam-basa melalui penerapan model pembelajaran Learning 

Cycle 3E untuk siswa kelompok tinggi, sedang dan rendah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada guru-guru kimia SMA Negeri 12 Bandar 

Lampung mengenai tingkat keterampilan berpikir kritis siswanya yang meliputi 

sub indikator menarik kesimpulan dan menerapkan konsep pada materi asam-

basa melalui penerapan model pembelajaran Learning Cycle 3E. 

2. Sebagai referensi kepada sekolah untuk perbaikan mutu pembelajaran yang 

melatih keterampilan berpikir kritis siswa. 

3. Sebagai pengalaman secara langsung dalam melatih kemampuan menarik 

kesimpulan dan menerapkan konsep bagi siswa dalam memahami materi kimia 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah. 

2. Indikator keterampilan berpikir kritis yang diteliti adalah kemampuan menyim-

pulkan pada sub indikator menarik kesimpulan (mengemukakan kesimpulan 

berdasarkan fakta), dan indikator menerapkan konsep (prinsip-prinsip, hukum 

dan asas). 

3. Materi kimia yang diteliti adalah materi pokok asam-basa dengan sub pokok 

bahasan teori asam-basa Arrhenius. 
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4. Model pembelajaran Learning Cycle 3E adalah salah satu model pembelajaran 

berbasis konstruktivisme yang terdiri dari 3 fase yaitu (1) Fase eksplorasi 

(exploration); (2) Fase penjelasan konsep (explaination); (3) Fase penerapan 

konsep (elaboration). 

5. Kelompok tinggi, sedang dan rendah merupakan kelompok siswa berkemam-

puan kognitif tinggi, sedang dan rendah. 


