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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas model POGIL dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi larutan elektrolit dan 

non elektrolit. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMA 

Negeri 5 Bandarlampung dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kelas X IPA 2 sebagai kelas kontrol dan X IPA 4 sebagai kelas eksperimen yang 

diperoleh melalui teknik purposive sampling. Metode dalam penelitian ini adalah 

quasi eksperimen dengan desain penelitian Pretest-Posttest Control Group 

Design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata n-gain keterampilan 

berpikir kritis siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari pada rata-rata n-gain 

keterampilan berpikir kritis siswa kelas kontrol. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa model POGIL efektif untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

Kata kunci: keterampilan berpikir kritis, larutan elektrolit dan non elektrolit,  

model POGIL.  
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2016 tentang

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, mengharapkan

pembelajaran di sekolah mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mengembangkan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilana. Ada beberapa

keterampilan yang harus dikembangkan yaitu keterampilan kreatif, produktif,

mandiri, kolaborasi, komunikatif dan kritis, hal ini didukung oleh Permendikbud

No.21 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013

yang menyatakan bahwa siswa harus mampu menunjukkan keterampilan berpikir

kritis (Tim Penyusun, 2016).

Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan untuk berpikir secara rasio-

nal dan reflektif berdasarkan apa yang diyakini (Ennis,1989). Rasional dalam

mengumpulkan, menafsirkan dan mengevaluasi informasi unuk memperoleh ke-

putusan. Reflektif berarti siswa secara aktif mempertimbangkan semua alternatif

sebelum membuat keputusan (Puspita dan Suwarma, 2017). Mengajarkan dan

mengembangkan keterampilan berpikir kritis dipandang sebagai sesuatu yang

sangat penting untuk dikembangkan di sekolah agar siswa mampu dan terbiasa

menghadapi berbagai permasalahan di sekitarnya (Husnidar, 2014).
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Berbicara mengenai keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kritis

siswa di Indonesia masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil asesmen

Program for Internasional Student Assessment (PISA) dan Trend in Internasional

Mathematics and Sciense Study (TIMSS) 2015. Hasil studi PISA tahun 2015 yang

menunjukkan bahwa prestasi sains siswa Indonesia berada diperingkat 69 dari 76

negara dengan skor rata-rata 403 (OECD, 2016), dan hasil studi TIMSS tahun

2015 menunjukkan prestasi sains siswa Indonesia menduduki 36 dari 49 negara

dengan skor rata-rata sains 397 (TIMSS & PIRLS, 2016). Studi yang dilakukan

PISA dan TIMSS menunjukkan skor yang diraih indonesia masih rendah. Salah

satu penyebab rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa adalah pembelajaran

di sekolah yang masih menerapkan sistem teacher-centered, dimana guru dijadi-

kan sebagai sumber pengetahuan satu-satunya (Smith dan Szymanski, 2013).

Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan

dengan guru mata pelajaran kimia kelas X di SMA Negeri 5 Bandarlampung,

sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum 2013, namun pembelajaran kimia

masih terpusat kepada guru dengan menggunakan metode ceramah, sesekali

berdiskusi, latihan soal, dan demostrasi. Dengan penerapan pembelajaran yang

seperti itu, maka siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran,

sehingga keterampilan berpikir kritis siswa kurang terlatih.

Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran kimia kelas X terdapat kompetensi dasar

(KD) yang harus dikuasai yaitu KD 3.8 menganalisis sifat larutan elektrolit dan

non elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. KD 4.8 membedakan daya

hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan.
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Materi larutan elektrolit dan non elektrolit memiliki karakteristik yaitu membu-

tuhkan kejelian dalam menyimpulkan sifat-sifat berbagai larutan dalam menge-

lompokkan larutan elektrolit kuat, lemah dan non elektrolit. Selain itu, berdasar-

kan kompetensi dasar dan silabus dalam kurikulum 2013 pada materi larutan

elektrolit dan non elektrolit, siswa perlu diberi suatu kegiatan praktikum untuk

mencapai kompetensi dasar tersebut dan diharapkan siswa mampu memecahkan

masalah dan menemukan suatu konsep, sehingga keterampilan berpikir kritis

siswa dapat ditingkatkan. Salah satu model pembelajaran yang diharapkan dapat

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi larutan elektrolit dan

non elektrolit yaitu model POGIL (Proses Oriented Guided Inquiry Learning).

Model POGIL merupakan model pembelajaran aktif yang menggunakan tim

dalam belajar dengan aktivitas guided inquiry. Tahapan model POGIL dirancang

untuk meningkatkan keakifan peserta didik sehingga pembelajaran berpusat pada

peserta didik dan peserta didik dapat mengembangkan proses berpikir dalam me-

nentukan jawaban dari suatu permasalahan. Kelebihan dari tahapan model POGIL

yaitu kegiatan peserta didik lebih terstruktur, terkendali dan terarah; tujuan pem-

belajaran lebih tercapai dan pemanfaatan waktu lebih efektif (Erna, 2018).

Tahapan model POGIL terdiri dari 5 tahap. 1) Orientation, pada tahap ini guru

menciptakan ketertarikan siswa pada materi yang akan dipelajari. 2) Exploration,

siswa dipandu dengan critical thinking question atau disebut dengan pertanyaan

kunci yakni pertanyaan yang membantu siswa mengembangkan pengetahuannya

sendiri. 3) Concept formation, kegiatan pada tahap ini melibatkan pembentukan

konsep yang ada pada beberapa pertanyaan melalui pemikiran kritis dan analisis.
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4) Application, pada tahap ini siswa menerapkan pengetahuan barunya dalam

latihan dan 5) Closure, di tahap ini siswa akan menyimpulkan materi yang telah di

dapatkan.

Beberapa penelitan yang menyatakan bahwa model pembelajaran POGIL efektif

dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis diantaranya hasil penelitian yang

dilakukan oleh Dzikrina dan Harun (2018) menyatakan bahwa model pembelajaran

POGIL dapat melatih keterampilan berpikir kritis siswa pada materi asam basa

kelas XI; Malik (2017) menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis peserta

didik mengalami peningkatan setelah diterapkan model pembelajaran POGIL pada

materi flluida statis dan penelitian Subarkah dan Winayah (2015) menyatakan

bahwa model POGIL memberikan pengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis

siswa pada materi kesetimbangan larutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukanlah penelitian yang berjudul

“Efektivitas Model Pembelajaran POGIL Untuk Meningkatkan Keterampilan

Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana efektivitas model POGIL dalam meningkatkan

kemampuan berpikir kritis pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit ?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

efektivitas model POGIL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada

materi larutan elektrolit dan non elektrolit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi siswa

Pembelajaran menggunakan model POGIL dapat meningkatkan keterampilan

berpikir kritis siswa khususnya pada materi larutan elektrolit dan non

elektrolit.

b. Bagi guru dan calon guru

Menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam

pembelajaran kimia

c. Bagi sekolah

Pembelajaran menggunakan model POGIL dapat meningkatkan mutu

pembelajaran terutama pembelajaran kimia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Model yang digunakan adalah model POGIL, yang terdiri dari 5 langkah yaitu

orientation, exploration, concept formation, application, dan closure

(Hanson, 2006).
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2. Model POGIL dikatakan efektif meningkatkan keterampilan berpikir kritis

siswa apabila secara statistik n-gain keterampilan berpikir kritits siswa me-

nunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan

kelas kontrol (Bao, 2006).

3. Indikator keterampilan berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini ada

4, yaitu indikator memfokuskan pertanyaan, mendefinisikan istilah dan mem-

pertimbangkan suatu definisi, mendedukasi dan mempertimbangkan hasil

dedukasi dan indikator mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya

atau tidak yang merujuk pada indikator keterampilan berpikir kritis menurut

Ennis (1989).



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran POGIL

POGIL adalah singkatan dari Process Oriented Guided Inquiry Learning, yang

pertama kali dikembangkan di Franking dan Marshall College State University of

New York oleh sekumpulan profesor yang dipimpin oleh Richard S. Moog dan

bekerja sama dengan Profesor lain dari Stony Brook University, antara lain David

M. Hanson pada tahun 1994 (Moog 2008). Model POGIL merupakan model pem-

belajaran yang menggabungkan inkuiri terbimbing dengan pendekatan kooperatif.

(Hanib, 2017). Menurut Putri dan Sugiarto (2014) model POGIL merupakan salah

satu pembelajaran inkuiri yang berbasis pada konstruksi pemikiran, meningkatkan

pemikiran dengan mengajukan jawaban atau pertanyaan.

Model pembelajaran POGIL dilaksanakan dengan pendekatan kooperatif yang

didesain dengan kelompok kecil dan berinteraksi dengan guru sebagai fasilitator

anggota kelompok dalam model POGIL terdiri 3 atau 4 siswa dengan peran yang

berbeda-beda (Moog. 2008). Menurut Hanson (2006) peran-peran yang ada untuk

tiap anggota kelompok yaitu menager (ketua kelompok), juru bicara (spokes-

person), notulen (recorder), dan strategy analyst. Adapun peran peran anggota

kelompok dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Peran anggota kelompok

Peran Anggota
Kelompok

Aktivitas

Manager
(Ketua kelompok )

Berpartisipasi aktif, menjaga tim tetap fokus selama
proses pembelajaran, mendistribusikan pembagian tugas,
menyelesaikan jika terjadi konflik internal kelompok dan
memastikan bahwa setiap anggota kelompok bekerja

Spokesperson
(Juru bicara)

Berpartisipasi aktif, menyampaikan sudut pandang dan
kesimpulan, menyampaikan laporan dalam diskusi kelas.

Recorder
(Notulen)

berpartisipasi aktif, mencatat instruksi  dan apa saja yang
telah dilakukan oleh tim, dan mempersiapkan laporan
akhir, dokumentasi dan berkonsultasi dengan anggota
kelompok lainnya

Strategy Analyst Berpartisipasi aktif, mengidentifikasi dan mencatat me-
tode dan strategi yang dibutuhkan untuk memecahkan
masalah, mengidentifikasi dan membuat catatan apa yang
telah dilakukan kelompok dengan baik (apakah sesuai
dengan rancangan strategi atau butuh untuk diperbaiki),
mencatat tentang yang telah ditemukan mengenai
pencapaian konten dan prestasi tim.

Menurut Widyaningrum (2016) model pembelajaran POGIL merupakan sebuah

pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam diskusi kelompok serta

mengkomunikasikan hasil diskusi mereka, sehingga secara tidak langsung komu-

nikatif siswa akan dilatih. Zawadzki (2010) model POGIL dapat membantu

peserta didik untuk lebih menemukan sendiri pengetahuannya dan mudah diterap-

kan pada jenjang pendidikan.

Menurut Hanson (2006) peran guru pada model POGIL bukanlah sebagai ahli

yang bertugas untuk mentransfer pengetahuan, melainkan sebagai pembimbing

siswa dalam proses pembelajaran, menuntun siswa untuk mengembangkan

keterampilan, serta membantu siswa dalam menemukan atau mengembangkan
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pemahamannya sendiri dari proses yang telah mereka lakukan. Maka dalam model

POGIL guru memiliki 4 peran utama yang terdapat di Tabel 2.

Tabel 2. Peran guru dalam model pembelajaran POGIL

Peran Guru Aktifitas

Pemimpin
(Leader)

Guru menciptakan perangkat pembelajaran, mengembangkan
dan menjelaskan skenario pembelajaran, menentukan tujuan
pembelajaran (mencakup seluruh kompetensi dasar), dengan
mendefinisikan perilaku yang diharapkan muncul setelah siswa
mengikuti pembelajaran dan menentukan kriteria kesuksesan.

Monitoring/
assessor

Guru mengatur sirkulasi pembelajaran di kelas baik secara
individual maupun tim, dan memperoleh informasi tentang
capaian pemahaman siswa, miskonsepsi dan kesulitan yang
dialami siswa selama pembelajaran

Fasilitator Sebagai fasilitator, guru bertugas untuk menimbulkan konflik
kognitif pada siswa, baik melalui pertanyaan, memberikan
analogi, menyajikan video, atau kegiatan sederhana, agar
menumbuhkan motivasi siswa dan siswa mengetahui apa yang
mereka butuhkan selama pembelajaran.

Evaluator Peran ini dilakukan guru pada akhir kegiatan pembelajaran.
Hasil eveluasi diberikan kepada tiap individu dan tim, meng-
enai prestasi belajar, capaian terhadap tujuan pembelajaran,
efektivitas kegiatan yang dilakukan siswa dan poin-poin umum
mengenai kegiatan yang telah dilakukan

Menurut Hanson (2006) langkah-langkah pembelajaran model POGIL terdiri dari

5 langkah yaitu, orientation, exploration, concept formation, application, dan

closure. Adapun 5 langkah tersebut terdapat dalam Tabel 3.
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Tabel 3. Langkah-langkah pembelajaran model POGIL

No Tahap Aktivitas
1 Orientation Tahap orientasi mempersiapkan para siswa untuk

belajar. Memberikan motivasi dan menciptakan minat
belajar, membangkitkan rasa ingin tahu, dan mengait-
kan pengetahuan sekarang dengan pengetahuan
sebelumnya.

2 Exploration Pada tahap ini siswa diberikan seperangkat tugas untuk
diselesaikan agar siswa dapat mengetahui apa yang
harus dipelajari. Pada tahap ini juga siswa berkesem-
patan untuk melakukan pengamatan, percobaan, meng-
umpulkan, memeriksa dan menganalisis data atau
informasi, mengajukan pendapat dan menguji hipo-
tesis.

3 Concept
Formation

Proses ini disusun dengan memberikan pertanyaan
yang membuat peserta didik berpikir kritis, dan ana-
lisis saat terlibat dalam eksplorasi. Pertanyaan diberi-
kan berupa pertanyaan terpadu, pemikiran kritis, per-
tanyaan utama, setelah itu informasi tambahan dan
nama konsep diperkenalkan

4 Application Pada tahap ini siswa mengaplikasikan konsep yang
telah ditemukan untuk menyelesaikan soal latihan
yang diberikan guru.

5 Closure Aktivitas pembelajaran diakhiri dengan siswa mem-
validasi hasil yang telah mereka capai, merefleksikan
apa yang telah dipelajari dan mengases performance
mereka dalam belajar. Validasi dapat diperoleh dengan
melaporkan hasil kepada rekan-rekan dan kepada
instrukrur untuk mendapatkan umpan balik mengenai
konten dan kualitas.

B. Keterampilan Berpikir Kritis

Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan untuk berpikir secara

rasional dan reflektif berdasarkan apa yang diyakini atau yang dilakukan (Ennis,

1989). Rasional dalam mengumpulkan, menafsirkan dan mengevaluasi informasi
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untuk memperoleh keputusan. Reflektif disini berarti untuk secara aktif mem-

pertimbangkan semua alternatif sebelum membuat keputusan (Puspita dan

Suwarma, 2017).

Terdapat enam komponen atau unsur dari berpikir kritis menurut Ennis (1989)

yang disingkat menjadi FRISCO, seperti  yang tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Unsur-unsur keterampilan berpikir kritis

No Unsur Keterangan

1 Focus

Memfokuskan pemikiran, menggambarkan poin-poin utama,
isu, pertanyaan, atau permasalahan. Hal-hal pokok dituang-
kan di dalam argumen dan pada akhirnya didapat kesimpu-
lan dari suatu isu, pertanyaan, atau permasalahan tersebut.

2

Reasoning

Ketika suatu argumen dibentuk, maka harus disertai dengan
alasan (reasoning) alasan dari argumen yang diajukan harus
dapat mendukung kesimpulan dan pada akhirnya alasan
tersebut dapat diterima sebelum membuat keputusan akhir.

3 Inference
Ketika alasan yang telah dikemukakan benar, apakah hal
tersebut dapat diterima dan dapat mendukung kesimpulan.

4 Situation Ketika proses berpikir terjadi, hal tersebut dipengaruhi oleh
situasi atau keadaan baik (keadaan lingkungan, sisik,
maupun sosial).

5 Clarity Ketika mengungkapkan suatu pikiran atau pendapat, diperlu-
kan kejelasan untuk membuat orang lain memahami apa
yang diungkapkan

6 Overview Suatu proses untuk meninjau kembali apa yang telah kita
temukan, putuskan, pertimbangkan, pelajari, dan simpulkan

Menurut Ennis (1989) terdapat 12 indikator keterampilan berpikir kritis yang

dikelompokkan dalam lima kelompok keterampilan berpikir. Adapun kedua belas

indikator tersebut terdapat dalam Tabel 5.
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Tabel 5. Indikator keterampilan berpikir kritis

No Kelompok Indikator Sub Indikator

1
Memberikan
penjelasan
sederhana

Memfocuskan
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. Megidentifikasi kalimat-kalimat 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

Mempertimbang-
kan apakah sum-
ber dapat diper-
caya atau tidak

a. Mempertimbangakan keahlian
b. Mempertimbangkan kemenarikan

konflik
c. Mempertimbangkan  kesesuaian sumber
d. Mempertimbangakan reputasi.
e. Mempertimbangkan penggunaan

prosedur yang tepat
f. Mempertimbangkan resiko untuk

reputasi
g. Kemampuan untuk memberikan alasan
h. Kebiasaan berhati-hati

Mengobservasi
dan mempertim-
bangkan laporan
observasi

a. Melibatkan sedikit dugaan
b. Menggunakan waktu yang singkat

antara observasi dan laporan

3 Menyimpul-
kan

Mendeduksi dan
mempertimbang-
kan hasil deduksi

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

Menginduksi dan
mempertimbang-
kan hasil induksi

a. Mengemukakan hal yang umum
b. Mengemukakan kesimpulan dan

hipotesis
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Lanjutan Tabel 5

No Kelompok Indikator Sub Indikator

Membuat dan
menentukan hasil
pertimbangkan

a. Membuat dan menentukan hasil per-
timbangan sesuai latar belakang fakta-
fakta.

b. Membuat dan menentukan hasil
pertimbangan berdasarkan akibat

c. Menerapkan konsep yang dapat
diterima

d. Membuat dan menentukan hasil per-
timbangan keseimbangan masalah.

4
Memberikan
penjelasan
lanjut

Mendefinisikan
istilah dan
mempertimbangkan
suatu definisi

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

b. Strategi membuat definisi
c. Membuat isi definisi

Mengidentifikasi
asumsi-asumsi

a. Penjelasan bukan pertanyaan
b. Mengkonstruksi argumen

5
Mengatur
strategi dan
taktik

Menentukan suatu
tindakan

a. Mengungkapkan masalah
b. Memilih kriteria untuk mempertim-

bangkan solusi
c. Merumuskan solusi alternatif
d. Menentukan tindakan sementara
e. Mengulang kembali
f. Mengamati penerapannya

Bertinteraksi
dengan orang lain

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

C. Penelitian yang Mendukung

Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti tentang model POGIL

sabagai berikut :

1. Dzikrina dan Harun (2018) dengan judul implementasi model POGIL untuk

melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi asam basa kelas XI

SMAN 18 Surabaya. Hasil analisis data penelitian ini menunjukkan bahwa

kemampuan berpikir kritis siswa di akhir pembelajaran sebesar 63% siswa
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kategori tinggi, 31% siswa kategori sedang dan 6% siswa kategori rendah.

Sehingga dapat dikatakan dari penelitian tersebut model POGIL efektif dalam

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa.

2. Malik (2017) dengan judul penerapan model POGIL untuk meningkatan

keterampilan berpikir kritis peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan rata-

rata seluruh pertemuan aktivitas guru sebesar 88,88% dan aktivitas peserta

didik sebesar 87,04% yang termasuk kategori sangat baik, selain itu terdapat

peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi fluida statis

sebesar 0,61 yang termasuk pada kategori sedang. Sehingga dapat dikatakan

dari penelitian tersebut model POGIL dapat dijadikan sebagai alternatif dalam

meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi fluida

statis.

3. Subarkah dan Winayah (2015) dengan judul pengembangan keterampilan

berpikir kritis siswa melalui POGIL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

nilai rata-rata keaktifan siswa untuk keseluruhan tahapan POGIL sebesar 83,7

yang berkategori sangat baik dengan nilai rata-rata LKS siswa 74, dan kete-

rampilan berpikir kritis siswa yang dapat dikembangkan dengan sangat baik

adalah indikator mengidentifikasi, membuat hipotesis dan membuktikan

hipotesis. Sehingga dapat dikatakan dari penelitian tersebut model POGIL

memberikan pengaruh yang positif bagi tingkat keaktifan dan hasil belajar

siswa serta mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada materi

kesetimbangan larutan.
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D. Kerangka Berfikir

Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran kimia kelas X terdapat kompetensi dasar

(KD) yang harus dikuasai yaitu KD 3.8 menganalisis sifat larutan elektrolit dan

non elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. KD 4.8 membedakan daya

hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan.

Materi larutan elektrolit dan non elektrolit memiliki karakteristik yaitu mem-

butuhkan kejelian dalam menyimpulkan sifat-sifat berbagai larutan dalam menge-

lompokkan larutan elektrolit kuat, lemah dan non elektrolit. Selain itu, berdasar-

kan kompetensi dasar dan silabus dalam kurikulum 2013 pada materi larutan

elektrolit dan non elektrolit, siswa perlu diberi suatu kegiatan praktikum untuk

mencapai kompetensi dasar tersebut dan diharapkan siswa mampu memecahkan

masalah dan menemukan suatu konsep, sehingga keterampilan berpikir kritis

siswa dapat ditingkatkan. Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkat-

kan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi larutan elektrolit dan non

elektrolit yaitu model POGIL (Proses Oriented Guided Inquiry Learning).

Model POGIL dapat dilakukan dengan menggunaan 5 tahapan yakni orientasi

(orientation ), eksplorasi (exploration), penemuan konsep (concept, formation),

aplikasi (application) dan penutup (closure). Tahap orientasi (orientation ), pada

tahap ini guru  akan mempersiapkan siswa untuk belajar secara fisik dan psikis,

mengenalkan topik bahasan yang akan dipelajari dan memacing perhatian siswa

untuk mulai belajar dengan memberikan wacana dalam LKS mengenai fenomena

dalam kehidupan sehari-hari.
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Tahap eksplorasi (exploration), pada tahap ini siswa merancang percobaan dan

mengumpulkan data dalam kelompoknya masing-masing untuk menggali lebih

dalam lagi materi yang akan dipelajari. Pada tahap ini siswa juga menganalisis

data yang telah diperoleh di dalam kelompoknya, apakah data yang dikumpulkan

telah sesuai dengan fenomena yang diberikan. Tahap penemuan konsep (concept,

formation), pada tahap ini di dalam LKS siswa diberikan beberapa pertanyaan,

pertanyaan-pertanyaan ini yang akan melibatkan pembentukan konsep melalui

pemikiran kritis dan analisis. Tahap aplikasi (application), pada tahap ini siswa

akan menerapkan pengetahuan barunya dalam latihan-latihan soal yang ada di

dalam LKS dan tahap penutup (closure) , di tahap ini siswa akan menyimpulkan

materi yang telah di dapatkan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut diharapkan model POGIL dapat

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam materi larutan elektrolit

dan non elektrolit.

E. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Siswa kelas X IPA semester genap SMA Negeri 5 Bandar Lampung tahun

ajaran 2018/2019 yang menjadi sampel penelitian mempunyai kemampuan

akademik yang sama.

2. Perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa terjadi karena adanya perlakuan

yang berbeda selama proses pembelajaran berlangsung.

3. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan keterampilan

berpikir kritis siswa diabaikan.
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F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu model POGIL efektif untuk meningkatkan

keterampilan berpikir kritis siswa pada materi larutan elektrolit dan larutan non

elektrolit.



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan disalah satu SMA di Bandarlampung yaitu SMA Negeri 5 

Bandarlampung. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 

5 Bandarlampung Tahun Ajaran 2018/2019 yang terdiri dari sepuluh kelas. 

Sampel dalam penelitian ini ada dua kelas dari sepuluh kelas X SMA Negeri 5 

Bandarlampung. 

 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Purposive 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada informasi 

mengenai keadaan populasi sebelumnya, dimana peneliti berasumsi bahwa ahli 

mengetahui keadaan sampel dan populasi dapat menggunakan pengetahuan 

mereka untuk mengetahui apakah sampel yang diambil representatif atau tidak 

(Fraenkel, 2012). Seorang ahli yang dimintai pertimbangan dalam menentukan 

sampel adalah guru mata pelajaran kimia yang telah memahami karakter siswa 

kelas X IPA di SMA Negeri 5 Bandarlampung, sehingga diperoleh kelas X IPA 2 

sebagai kelas kontrol dan X 4 sebagai kelas eksperimen yang menggunakan 

model POGIL. 
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B. Jenis dan Sumber Penelitian 

 

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data utama dan data 

pendukung. Data utama yaitu nilai pretes dan nilai postes keterampilan berpikir 

kritis siswa di kelas eksperimen dan di kelas kontrol dan data pendukung yaitu 

keterlaksanaan model POGIL. Sumber data penelitian ini yaitu semua siswa yang 

ada di kelas eksperimen dan di kelaskontol. 

 

C. Metode dan Desain Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Experiment, dengan 

desain penelitian Pretest-PosttestControl GroupDesign(Sugiyono, 2013) seperti 

ditunjukkan pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Desain penelitian 

 

Kelas Pretes Perlakuan Postes 

Kelas Eksperimen O1 X O2 

Kelas Kontrol O1 Y O2 

 

Keterang : 

O1 : Pretes kelas eksperimen dan kelas kontrol  

X : Model pembelajaran POGIL 

Y : Model pembelajaran konvensional  

O2 : Postes kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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D. Variabel Penelitian 

 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas, variabel terikat dan 

variabel kontrol. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

yang digunakan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas ekperimen 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran POGIL, sedangkan pada kelas 

kontrol dilakukan model konvensional. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah keterampilan berpikir kritis siswa. Variabel kontrol dalam penelitian ini 

adalah materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

 

E. Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian 

 

1. Perangkat pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis KI-

KD, Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar kerja siswa 

(LKS) 

 

2. Instrumen penelitian dan validitas instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal pretes, postes yang 

berupa soal uraian yang mewakili indikator kemampuan berpikir kritis dan lembar 

kerja siswa (LKS) untuk menunjang pembelajaran model POGIL yang akan 

dilaksanakan di kelas eksperimen 

 

Instrumen dikatakan valid apabila instrumen itu dapat tepat mengukur apa yang 

hendak diukur (Arikunto, 2012). Pengujian instrumen penelitian ini menggunakan 

validitas isi yaitu dengan cara judgement. Dimana pengujian dilakukan dengan 

menelaah kisi-kisi, terutama kesesuaian antara tujuan penelitian, indikator ke-



21 
 

terampilan dengan butir-butir soal. Jika terdapat kesesuaian antar unsur-unsur, 

maka dapat dikatakan bahwa istrumen dianggap valid untuk digunakan dalam 

mengumpulkan data. Oleh karena itu, untuk melakukan judgement peneliti me-

minta ahli untuk melakukannya. Dalam penelitian ini, judgement dilakukan oleh 

Dra. Nina Kadaritna, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Lisa Tania, S.Pd., M.Sc 

selaku pembimbing II. 

 

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Prapenelitan 

Tahap prapenelitian ini terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut : 

a. Mengadakan observasi ke kelas untuk mendapatkan informasi tentang data 

siswa, karakteristik siswa, observasi sarana dan prasarana yang ada di 

laboratorium sekolah. 

b. Menentukan populasi dan sampel penelitian 

c. Mempersiapkan perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian.  

 

2. Pelaksaan penelitian 

Tahap penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pretes pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Pada kelas ekspe- 

rimen menggunakan metode pembelajaran POGIL. Sedangkan pada kelas 

kontrol menggunakan metode konvensional. 

c. Memberikan soal postes pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 
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3. Pascapenelitian 

TahapPascapenelitian ini terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Analisis data 

b. Pembahasan 

c. Kesimpulan  

 

Bagan prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 

   

Prapenelitian 

 

 

 

 

 

 

Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akhir penelitian 

 

 

Gambar 1. Bagan prosedur penelitian 
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G. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Proses analisis data berguna untuk menganalisis data-data yang terkumpul dari 

hasil penelitian. Analisis data yang diperoleh bertujuan untuk memberikan 

informasi untuk menarik kesimpulan yang berkaitan dengan masalah, tujuan 

penelitian, dan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 

 

1. Perhitungan nilai pretes dan postes siswa 

Data skor pretes dan postes siswa yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diubah menjadi nilai siswa dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Nilai siswa= 
jumlah skor yang diperoleh

jumlah skor maksimal 
×100 

 

Selanjutnya menghitung rata-rata pretes dan postes 

rata-rata nilai = 
jumlah nilai seluruh siswa 

jumlah siswa 
 

  

2. Perhitungan n-gain keterampilan berpikir kritis siswa 

a. Perhitungan n-gain setiap siswa 

Setelah data nilai siswa diperoleh maka langkah selanjutnya menghitung n-gain 

masing-masing siswa. Adapun rumus n-gain menurut Hake (1998) sebagai berikut 

n-gain=
%nilai postes-%nilai pretes

100-%nilai pretes
 

 

b. Perhitungan rata-rata n-gain setiap kelas 

Setelah memperoleh nilai n-gain setiap siswa, selanjutnya menghitung rata-rata  

n-gain setiap kelas dengan menggunakan rumus sebagai berukut : 

Rata-rata n-gain tiap kelas=
jumlah n-gain seluruh siswa

jumlah siswa
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Kriteria n-gainmenurut Hake (1998) dapat dilihat pada Tabel 7.   

Tabel 7. Kriterian-gain. 

n-gain Kriteria 

≥ 0,7 Tinggi 

0,3≤n-gain< 0,7 Sedang 

<0,3 Rendah 
 

3. Uji prasyarat analisis 

a. Uji Normalitas pretes dan n-gain 

Uji normalitas digunakan bertujuan untuk mengetahui apakah sampel penelitian 

berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan 

dengan menggunakan SPSS 22.0. denganuji Kolmogorov-Smirnov.  

 

Hipotesis : 

H0 :data penelitian berdistribusi normal 

H1 : data penelitian tidak berdistribusi normal  

Kriteria pengujian, terima H0 jika nilai sig dariKolmogorov-Smirnov>0,05, dan 

tolak H0 untuk harga lainnya. 

 

b. Uji homogenitas pretes dan n-gain 

Ujihomogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel penelitian memilki 

varians homogen atau tidak. Uji homogenitas dalam penelitian ini dialakukan 

dengan menggunakan SPSS 22.0 menggunakan uji Levene statistics test. 

Hipotesis: 

H0 : Kedua sampel memiliki varian yang homogen  

H1 : Kedua kelas memiliki varian yang tidak homogen  

Kriteria pengujian, terima H0 jika sig dari Levene statistic test>0,05, tolak H0 

untuk harga lainnya. 
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4. Uji hipotesis 

a. Uji kesamaan dua rata-rata  

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan awal 

siswa dalam berpikir kritis di kelas eksperimen secara statistik sama dengan 

kemampuan berpikir kritis di kelas kontrol. Sebelum dilakukan uji kesamaan dua 

rata-rata dilakukanlah terlebih dahulu uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. Data nilai pretes kelas eksperimen tidak berdistribusi normal dan 

data nilai pretes kelas kontrol berdistribusi normaldan kedua kelas homogen, uji 

yang digunakan adalah uji non parametik, yaitu Mann-Whitney U(Sudjana, 2005). 

Uji ini menggunakan SPSS 22.0. 

 

Hipotesis : 

H0: Rata-rata nilai pretesketerampilan berpikir kritis siswa kelas eksperimen sama 

dengan rata-rata pretes kelas kontrol  

H1 : Rata-rata nilai pretes keterampilan berpikir kritis siswa kelas eksperimen 

tidak sama dengan rata-rata pretes kelas kontrol  

 

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas 

Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima 

Jika probabilitas <0,05, maka H1diterima 

 

b. Uji perbedaan dua rata-rata  

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah n-gain keteram-

pilan berpikir kritis siswa di kelas eksperimen secara statistik lebih tinggi dari 

pada nilai n-gain keterampilan bepikir kritis siswa di kelas kontrol. Sebelum 

dilakukan uji perbedaa dua rata-rata dilakukanlah terlebih dahulu uji prasyarat 
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yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Data n-gain kedua kelas tidak ber-

distribusi normal dan tidak homogen, uji yang digunakan adalah uji non 

parametik, yaitu Mann-Whitney U (Sudjana, 2005). Uji ini menggunakan SPSS 

22.0. 

 

Hipotesis  

H0 : Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa kelas eksperimen yang 

menggunakan model POGIL lebih rendah atau sama dengan rata-rata n-gain 

keterampilan berpikir kritits siswakelas kontrol yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

H1 : Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa kelas eksperimen yang 

menggunakan model POGIL lebih tinggi dari rata-rata n-gain keretampilan 

berpikir kritis siswa kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

 

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas 

Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima 

Jika probabilitas <0,05, maka H1diterima 

 

5. Perhitungan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

Untuk menghitung nilai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan 

menggunakan model POGIL caranya yaitu menghitung jumlah skor yang diberi-

kan oleh dua observer untuk setiap aspek pengamatan, kemudian menghitung 

persentase kemampuan guru dengan menggunakan rumus : 

%Ji = 
∑�

�
 x 100% 
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Keterangan : 

%Ji = Persentase dari skor ideal untuk setiap aspek pengamatan pada 

pertemuan ke-i 

∑Ji = Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh observer 

pada pertemuan ke-i 

N =  Skor maksimal (skor ideal) 

 

Rata-rata persentase = 
%Ji

N
x 100% 

%Ji = Persentase dari skor ideal untuk setiap aspek pengamatan pada  

pertemuan ke-i 

N   =  Banyaknya aspek  

 

Tafsiran rata-rata persentase aktivitas siswadan persentase kemampuan guru 

dengan kriteria 

80,1%<%Ji≤ 100,0%; kriteria sangat tinggi 

60,1<%Ji≤ 80,0; kriteriatinggi 

40,1%<%Ji≤ 60,0; kriteria sedang 

20,1<%Ji≤ 40,0;kriteria rendah 

0,0<%Ji≤ 20,0;kriteria sangat rendah (Sunyono, 2012). 

 



V. SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sig-

nifikan antara rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa kelas eksperimen

yang menggunakan model POGIL dengan keterampilan berpikir kritis siswa kelas

kontrol yang menggunakan model konvensional. Berdasarkan hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa model POGIL efektif untuk meningkatkan keterampilan ber-

pikir kritis siswa materi larutan elektrolit dan non elektrolit, karena pada model

POGIL terdapat 5 sintak yaitu orientasi, eksplorasi, penemuan konsep, aplikasi

dan penutup yang dapat melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah bagi calon peneliti

lain harus teliti dan cermat dalam memilih soal yang sesuai dengan indikator

keterampilan siswa yang akan diukur.



 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta,  

         Jakarta. 

 

__________. 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan . Bumi Aksara, Jakarta. 

 

Bao, L. 2006. Theoretical comparisons of average normalized gain calculations .  

         American Journal of Physics. 74(10): 917-922. 

 

Barthlow, M.J. 2011. The Effectiveness of Process Oriented Guided Inquiry 

Learning to Reduce Alternate Conceptions in Secondary Chemistry. 

Disertasi doktor pada liberty university: tidak diterbitkan. 

Dzikrina, A.S., dan Harun, N. 2018. Implementasi Model Pembelajaran POGIL  

         Untuk Melatih Keterampilan Berpikir Krtitis Siswa Pada Materi Asam Basa  

         Kelas XI SMA N 18 Surabaya. Journal of Chemistry Education. 7: 250-256. 

 

Ennis, R. H. 1989. Critical Thinking. University of Illinois, Urbana-Campaign. 

 

Erna, M. 2018. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik pada  

Materi Termodinamika di SMA Pekanbaru Malalui Penerapan Strategi 

Pembelajaran POGIL. Jurnal Riset Pendidikan Kimia. 8(1): 1-18. 

 

Fraenkel, J.R., Wallen N.E., & Hyun, H.H. 2012. How To Design and Evaluate 

Research In Education Eighth Edition. The McGraw-Hill Companies, New 

York. 

 

Hake, R. R. 1998. Interactive-Engagement Versus Traditional Methods: A Six 

        Thousand-Student Survey of Mechanics Test Data For Introductory Physics 

        Courses. American Journal of Physics. 66(1): 64-74. 

 

Hanib, M.T. 2017. Penerapan Pembelajaran Process Oriented Guided Inquiry 

Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Karakter 

Siswa Kelas X. Jurnal Pendidikan. 2(1): 22-31. 

 

Hanson, D. M. 2006. Instructur’s Guide to Process-Oriented Guided-Inquiry  

         Learning.Pacific Crest Stony Brook University (SUNY), New York. 
 



43 
 

Malik, A. 2017. Penerapan Model POGIL Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Berpikir Kritis Peserta Didik. JPPPF. 3(2): 127-135.  

 

Husnidar. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Disposisi Matematis Siswa. 

Jurnal Didaktik Matematika Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 1(1): 71-

81 

Moog, R., dan Spencer, J. 2008. POGIL: An overview” in Process Oriented  

          Guided  Inquiry Learning (POGIL) edited by Moog, R & Spencer,  

          American Chemical Society, Washington DC. pp. 1-13. 

 

OECD. 2016. PISA Results in Focus. Diakses di oecd.org. pada 1 Desember 2018 

 

Simonson, S.R., dan Shadle, S.E. 2013. Implementing Process Oriented Guided 

Inquiry Learning (POGIL) in Undergraduate Biomechanis. Lessons Learned 

by a Novice Journal of STEM Education. 14:1.  

 

Smith, V.G dan Szymanski, A. 2013. Critical Thingking More Than Test Scores. 

NCPEA Internasional Journal Of Education Leadership Preparation. 8(2): 

16-26. 

 

Subarkah, C.Z dan Winayah, A. 2015. Pengembangan keterampilan berpikir kritis 

siswa melalui POGIL. Jurnal pengajar MIPA. 20(1): 48-52. 

Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Tarsito, Bandung. 

 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung. 

 

Sunyono. 2012. Buku Model Pembelajaran Berbasis Multiple Refresentasi (Model 

SiMayang). Aura Printing And Publishing, Bandar Lampung. 

 

Tim penyusun. 2016. Kerangka Dasar Kurikulum 2013. Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Jakarta. 

 

TIMSS &PIRLS. 2016. International Results Report. Diakses di  

         timss2015.org/timss-2015/science/student-achievement/pada 1 Desember  

         2018. 

 

Puspita, I. K. and Suwarma, I. R. 2017. Analysis of Critical Thinking Skills on  

         The Topic of Static Fluid. Internasional Conference on Mathematics and   

         Science Education (ICMScE). 895: 1-4. 

 

Putri, N.R.T., dan Sugiarto, B 2014. Implementasi Process Oriented Guided 

Inquiry Learning (POGIL) untuk melatih keterampilan metakognitif pada 

materi pokok reaksi reduksi-oksidasi. Unesa Journal of Chemical 

Education. 3(2): 151-157. 



44 
 

Widyaningrum, P.S. 2016. Keefektifan Pembelajaran Model POGIL berbantu  

         Kartu Masalah Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan Karakter  

         Bangsa Siswa kelas VIII. UJME. 5(3): 25-28. 

 

Zawadzki, R. 2010. Is Proses Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) 

Suitable As a Teaching Method In Thailand’s Higher Education. Asian 

Jurnal on Education and Learning. 1(2): 66-74. 

 

 
 


	1. cover.pdf (p.1)
	2. ABSTRAK.pdf (p.2)
	3. COVER DALAM.pdf (p.3)
	4. HALAMAN PERSETUJUAN.pdf (p.4)
	5. HALAMAN PENGESAHAN.pdf (p.5)
	6. SURAT PERNYATAAN.pdf (p.6)
	7. RIWAYAT HIDUP.pdf (p.7)
	8. PERSEMBAHAN.pdf (p.8)
	9. MOTTO.pdf (p.9)
	10. SANWACANA.pdf (p.10-11)
	11. DAFTAR ISI.pdf (p.12-15)
	BAB 1.pdf (p.16-21)
	BAB 2.pdf (p.22-32)
	BAB 3.pdf (p.33-42)
	BAB 4.pdf (p.43-55)
	BAB 5.pdf (p.56)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.57-59)

