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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang gejala 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan  penge-

tahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi 

juga merupakan suatu proses penemuan (BNSP, 2006).  Proses berpikir siswa da-

lam pelajaran IPA dilatih dengan menumbuhkan sikap ilmiah.  Salah satu disiplin 

ilmu dalam IPA adalah pelajaran kimia. 

 
Ilmu kimia adalah cabang dari IPA yang secara khusus mempelajari tentang struk-

tur, susunan, sifat dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan 

materi.  Pembelajaran kimia di SMA dan MA memiliki tujuan dan fungsi tertentu, 

di antaranya adalah untuk memupuk sikap ilmiah yang mencakup sikap kritis ter-

hadap pernyataan ilmiah, yaitu tidak mudah percaya tanpa adanya dukungan hasil 

observasi, memahami konsep-konsep kimia dan penerapannya untuk menyelesai-

kan masalah dalam kehidupan sehari-hari.  Salah satu hal yang dapat dilakukan 

untuk mencapai tujuan dan fungsi tersebut adalah dengan menerapkan pola pikir 

berpikir kritis. 

 

Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk 

kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan lain- 
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nya.  Menurut Liliasari dalam Saputra (2012) berpikir kritis dalam ilmu kimia 

tidak dapat dilakukan dengan cara mengingat dan menghafal konsep-konsep, teta-

pi mengintegrasikan dan mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dimiliki.  

Keterampilan berpikir kritis sangat diperlukan oleh setiap individu untuk menyi-

kapi permasalahan kehidupan yang dihadapi.  Berpikir kritis membuat seseorang 

dapat mengatur, menyesuaikan, mengubah atau memperbaiki pikirannya sehingga 

dia dapat bertindak lebih cepat.  Seseorang dikatakan berpikir kritis, apabila ia 

mencoba membuat berbagai pertimbangan ilmiah untuk menentukan pilihan ter-

baik dengan menggunakan berbagai kriteria. 

 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran kimia siswa di sekolah cen-

derung hanya menghadirkan konsep, hukum-hukum, dan teori saja, tanpa menyu-

guhkan bagaimana proses ditemukannya konsep, hukum-hukum, dan teori terse-

but sehingga tidak tumbuh sikap ilmiah dalam diri siswa.  Aktivitas siswa dapat 

dikatakan hanya mendengarkan penjelasan guru dan mencatat hal-hal yang diang-

gap penting.  Rendahnya keterlibatan siswa dalam aktifitas belajar  di kelas 

menyebabkan tidak adanya kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kete-

rampilan berpikir kritisnya. 

 

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi  yang telah dilakukan di SMA Negeri 12 

Bandar Lampung.  Berdasarkan observasi diketahui bahwa guru masih berfokus 

pada pemberian tugas dan tidak ada proses membangun konsep dalam pembel-

ajaran.  Siswa melakukan praktikum hanya untuk membuktikan konsep yang telah 

mereka peroleh dari guru, bukan untuk menemukan konsep tersebut. Oleh karena 

itu, keterampilan berpikir kritis siswa masih rendah. 
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Materi asam-basa merupakan salah satu materi dalam pembelajaran kimia.  Salah 

satu Kompetensi Dasar (KD) pada materi asam-basa ini adalah mendeskripsikan 

teori-teori asam-basa dengan menentukan sifat larutan dan menghitung pH larut-

an.  Pada KD ini terdapat teori dan konsep kimia yang dapat ditemukan oleh siswa 

melalui analisis hasil praktikum.  Oleh karena itu, siswa perlu dilatihkan keteram-

pilan berpikir kritisnya saat  menganalisis hasil praktikum tersebut.  Keterampilan 

berpikir kritis yang dapat dilatihkan pada KD ini antara lain kemampuan membe-

rikan alasan, menginterpretasi suatu pernyataan, menyimpulkan, dan menerapkan 

prinsip yang dapat diterima.  Pada penelitian ini yang diukur hanya dua sub indi-

kator keterampilan berpikir kritis  yaitu kemampuan memberikan alasan dan 

menginterpretasi suatu pernyataan.  Hal ini dikarenakan kemampuan siswa pada 

kedua kemampuan ini lebih rendah dibandingkan kemampuan yang lain. 

 

Menurut Winarni (2006) kemampuan kognitif merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis siswa.  Secara alami dalam satu 

kelas kemampuan kognitif siswa bervariasi, jika dikelompokkan menjadi 3 kelom-

pok, maka ada kelompok siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.  Apa-

bila siswa memiliki tingkat kemampuan kognitif berbeda kemudian diberi penga-

jaran yang sama, maka keterampilan berpikir kritis akan berbeda-beda sesuai de-

ngan tingkat kemampuannya.  Tetapi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya 

bahwa kemampuan siswa pada kemampuan memberikan alasan dan menginter-

pretasi suatu pernyataan ini masih rendah, sehingga dalam proses pembelajaran-

nya perlu diterapkan model pembelajaran yang berfilosofi konstruktivisme untuk 

melatih kedua kemampuan tersebut.  Salah satu model pembelajaran yang selaras 

dengan pendekatan konstruktivisme adalah model Learning Cycle 3E (LC3E).  



4 
 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meiliyana (2007) yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle (LC) untuk Meningkatkan Ke-

mampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X Semester 2 MAN Malang I pada Materi 

Pokok Reaksi Redoks”, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajar-

an kimia dengan model LC3E dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar siswa. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,  

maka dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan tingkat keterampilan berpikir 

kritis siswa khususnya di SMA Negeri 12 Bandar Lampung pada materi asam-

basa dengan judul: “Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 3E pada 

Materi Asam-Basa dalam Menganalisis Kemampuan Memberikan Alasan dan 

Menginterpretasi suatu Pernyataan”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana kemampuan memberikan alasan pada materi asam-basa melalui 

penerapan model pembelajaran LC3E pada siswa kelompok tinggi, sedang, 

dan rendah? 

2. Bagaimana kemampuan menginterpretasi suatu pernyataan pada materi asam-

basa melalui penerapan model pembelajaran LC3E pada siswa kelompok 

tinggi, sedang, dan rendah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan kemampuan memberikan alasan pada materi asam-basa me-

lalui penerapan model pembelajaran LC3E pada siswa kelompok tinggi, 

sedang, dan rendah. 

2. Mendeskripsikan kemampuan menginterpretasi suatu pernyataan pada materi 

asam-basa melalui penerapan model pembelajaran LC3E pada siswa kelom-

pok tinggi, sedang, dan rendah. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Melalui penerapan model pembelajaran LC3E guru dapat memberikan penga-

laman belajar secara langsung kepada siswa dalam melatihkan kemampuan 

memberikan alasan dan menginterpretasi suatu pernyataan pada materi asam-

basa. 

2. Memberikan informasi kepada guru mengenai kemampuan siswa dalam 

memberikan alasan dan menginterpretasi suatu pernyataan pada materi asam-

basa melalui penerapan model pembelajaran LC3E. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar permasalahan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini menjadi terarah 

dan menghindari kajian penelitian yang meluas, maka ruang lingkup masalah 

yang diteliti yaitu: 

1. Model pembelajaran LC3E 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). 

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

an teori asam-basa Arrhenius. 

3. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah. 

4. Keterampilan berpikir kritis yang diteliti adalah indikator kemampuan mem-

pertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak yang berfokus pada 

sub indikator memberikan alasan, dan indikator mendeduksi dan mempertim-

bangkan hasil deduksi yang berfokus pada sub indikator menginterpretasi 

suatu pernyataan. 

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

puan kognif tinggi, sedang dan rendah. 


