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I. PENDAHULUAN 

 

 

A.Latar Belakang 

 

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

dan perubahan materi, sertaenergi yang menyertai perubahan materi.  Sebagian 

kecil ranah kimia bersifat kasatmata (visible), artinya dapat dibuat fakta konkrit-

nyadan sebagian besar ranah kimia yang lain bersif atabstrak atau tidak kasat mata 

(invisible), artinya tidak dapat dibua fakta konkritnya (Depdiknas, 2003). 

 

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kompleksnya tingkat berpikir 

siswa, menuntut guru kimia untuk menciptakan pembelajaran yang mencerminkan 

karakteristik dari pembelajaran sain yang meliputi proses, produk dan sikap.  

Kimia sebagai pembelajaran sain dapat dilakukan dengan memberikan pengala-

man secara langsung kepada siswa.  Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengait- 

kan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan materi yang akan 

dipelajari. 

 

Namun pada umumnya, pembelajaran kimia di sekolah cenderung hanya mengha-

dirkan konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori secara verbal tanpa membe- 

rikan pengalaman bagaimana proses ditemukannya konsep, hukum, dan teori ter-

sebut sehingga tidak tumbuh sikap ilmiah dalam diri siswa.  Siswa dapat 
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dikatakan hanya mendengarkan penjelasan guru dan mencatat hal-hal yang di-

anggap penting.  Mayoritas dalam  proses pembelajaran, siswa dituntut untuk 

menghafal sejumlah konsep yang diberikan oleh guru tanpa dilibatkan secara 

langsung dalam penemuan konsep tersebut.   

 

Hal ini diperkuat dengan observasi yang dilakukan di SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung, yang dalam proses pembelajarannya masih menggunakan metode 

ceramah,kegiatan lebih berpusat pada guru, dan praktikum pada materi tertentu 

saja seperti laju reaksi. 

 

Dalam implementasi Kurikulum Tingkat SatuanPendidikan (KTSP), guru meru-

pakan komponen yang sangat penting, sebab keberhasilan pelaksanaan proses 

pendidikan sangat tergantung pada guru.  Oleh karena itu upaya peningkatan kua-

litas pendidikan seharusnya dimulai dari pembenahan kemampuan guru.  Salah 

satu kemampuan yang harus dimiliki guru adalah bagaimana memilih suatu model 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai, 

karena tidak semua tujuan dapat tercapaihanya dengan satu model tertentu. 

 

Untuk maksud tersebut model siklus pembelajaran POE diharapkan mampu 

menjadi model pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran 

kimia yang meliputi konsep-konsep dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari.  Menurut Indrawati dan Setiawan (2009) langkah dalam model siklus pembe-

lajan POE yaitu pertama prediksi pada tahap ini peserta didik diajak menduga apa 

yang akan terjadi terhadap suatu fenomena yang akan dipelajari.  Langkah kedua 

observasi pada tahap ini guru meminta peserta di untuk melakukan kegiatan, 

menunjukan proses atau demonstrasi dan peserta didik diminta untuk mencatat 
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apa yang akan terjadi.  Langkah ketiga eksplanasi pada tahap ini guru meminta 

peserta didik untuk menjelaskan perbedaan antara prediksi yang dibuat dengan 

hasil observasinya. 

 

Dalam proses menggunakan model siklus pembelajaran POE siswa dituntut untuk 

bersikap aktif dan sebanyak-banyaknya mengeluarkan apa yang mereka ketahui 

dan pada akhirnya mereka merekonstruksi dan mengkombinasikan pengetahuan 

awal mereka dengan pengetahuan yang baru mereka dapatkan.  Sehingga dalam 

halini guru perlu melatihkan keterampilan inferensi dan penguasaan konsep 

kepada siswa 

 

Keterampilan inferensi salah satu indikator dalam Keterampilan Proses Sains 

(KPS).  KPS dimaksudkan untuk  melatih dan mengembangkan keterampilan 

intelektual atau kemampuan berpikir siswa.  Selain itu juga mengembangkan 

sikap-sikap ilmiah dan kemampuan siswa untuk menemukan dan mengembang- 

kan konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan.  Selanjutnya dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah.  Pembelajaran dengan keterampilan proses 

berarti memberi kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan, 

tidak sekedar menceritakan atau mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan. 

 

Penguasaan konsep adalah pengetahuan mengenai hasil pemikiran manusia yang 

diperoleh melalui fakta-fakta dan peristiwa yang dinyatakan dalam definisi, teori-

teori dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah (Dahar,1988).   

 

Penelitian yang mengkaji penerapan model siklus pembelajaran POE  adalah 

Dewi (2008) meneliti pengaruh model pembelajaran POE terhadap hasil belajar 
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biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 Mengwi Jawa Tengah.  Jenis penelitian yang 

digunakan adalah quasi eksperimen dengan desain penelitian prettest  posttest 

control group design.  Dari perhitungan n-Gain menunjukkan bahwa peningkatan 

penguasaaan siswa yang memperoleh pembelajaran POE  lebih tinggi jika diban-

dingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran laboratorium verifikasi.  

 

Selanjutnya Aprilliantika(2011) melakukan penelitian tentang efektifitas model 

pembelajaran POE pada materi reaksi reduksi dan oksidasi untuk meningkatkan 

keterampilan komunikasi dan inferensi siswakelas X SMA Paramarta 1 Seputih 

Banyak Lampung Tengah.  Jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi 

eksperimen.  Dari perhitungan n-Gain menunjukkan bahwa peningkatan pengua-

saan larutan elektrolit dan non elektrolit,siswa yang memperoleh pembelajaran 

POE lebih tinggi dan signifikan dibandingkan dengan siswa yang memperoleh 

pembelajaran secara konvensional. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian  yang berjudul 

“Efektivitas Model Pembelajaran POE Pada MateriTermokimia dalam Mening-

katkan Keterampilan Inferensi dan Penguasaan Konsep”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah  

1. Bagaimana efektivitas model pembelajaran POE  pada materi termokimia 

untuk meningkatkan keterampilan inferensi? 
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2. Bagaimana efektivitas model pembelajaran POE pada materi termokimia untuk 

meningkatkan keterampilan penguasaan konsep? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : 

1. Efektivitas model pembelajaran POE dalam meningkatkan keterampilan 

inferensi pada materi termokimia. 

2. Eektivitas model pembelajaran POE dalam meningkatkan keterampilan 

penguasaan konsep pada materi termokimia 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Siswa 

Melalui penerapan model pembelajaran POE dapat meningkatkan keterampilan 

inferensi dan penguasaan konsepsiswa, sehingga siswa dapat memahami materi 

pelajaran dengan mudah khususnya pada materi termokimia 

2. Bagi Guru dan Calon Guru 

Memperoleh model pembelajaran yang efektif pada materi termokimia dalam 

meningkatkan keterampilan  inferensi dan penguasaan konsep siswa di sekolah 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitianini adalah: 

1. Kompetensi dasar pada materi yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Mendes  

 kripsikan pengertian entalpi suatu zat dan perubahannya 
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2. Model pembelajaran POE dikatakan efektif apabila adanya perbedaan nilai 

prettest dan posttest yang ditunjukkan dengan nilai n-Gain. 

3.  Model Pembelajaran POE melalui 3 (tiga) langkah utama, yaitu Prediction 

(prediksi), Observation (observasi) dan Explanation (eksplanasi) menuru t 

Indrawati dan Setiawan (2009)   

4. Indikator keterampilan inferensi dalam penelitian ini adalah mampu membuat 

suatu kesimpulan setelah mengamati fenomena setelah menginterpretasi data 

dan informasi. 

5. Penguasaan konsep berupa nilai siswa pada materi pokok termokimia yang 

diperoleh melalui prettest dan posttest. 

 


