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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari 

struktur, sifat-sifat materi, perubahan suatu materi menjadi materi lain, serta 

energi yang menyertai perubahan materi (Dimyati & Mudjiono: 2009). 

Pembelajaran kimia menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan 

sikap ilmiah. Tujuan penting mempelajari ilmu kimia di Sekolah Menengah 

Atas (SMA) salah satunya adalah agar siswa memahami konsep, prinsip, 

hukum dan teori kimia serta saling keterkaitannya dan penerapannya untuk 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi 

(Depdiknas, 2003). 

Pembelajaran kimia selama ini masih belum sampai pada tujuan yang 

akan dicapai, hal ini dapat dilihat dari siswa yang masih kurang memahami 

materi pelajaran sehingga kesulitan dalam menjawab soal yang diberikan 

(Lampiran F-2 halaman 148). Faktor penyebab kesulitan belajar kimia antara 

lain sebagian besar konsep kimia bersifat abstrak dan kurangnya kompetensi 

guru dalam penguasaan metode dan model pembelajaran (Ashadi, 2009). 

Pembelajaran kimia di sekolah seharusnya mencapai tujuan mata pelajaran 

kimia, agar peserta didik dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil belajar siswa juga akan tercapai apabila tujuan pembelajaran tercapai. 

 Hasil wawancara dengan siswa kelas XII IPA di SMA Negeri 2 

Pontianak pada tanggal 8 Januari 2015 (Lampiran F-2 halaman 148) diperoleh 

informasi bahwa kesulitan siswa dalam mata pelajaran kimia karena materi 

kimia banyak menghapal konsep dan bersifat abstrak. Berdasarkan observasi 

yang dilakukan tanggal 22 Oktober 2014 pada saat Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) di SMAN 2 Pontianak pada materi laju reaksi (Lampiran F-3 

halaman 149), guru masih menggunakan model konvensional. Siswa hanya 

mendapat informasi dengan menerima dari apa yang disampaikan oleh guru. 

Siswa juga kurang aktif dalam mencari informasi sendiri tentang konsep yang 
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diajarkan. Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kimia SMAN 2 

Pontianak  pada tanggal 6 Januari 2015, nilai mata pelajaran kimia masih 

sangat rendah di kelas XI IPA Tahun Ajaran  2013/2014 yang dapat dilihat dari 

hasil ulangan harian semester genap (Tabel 1.1). 
Tabel 1.1 Materi Ketuntasan Ulangan Harian Semester Genap kelas XI IPA 1 

SMAN 2 Pontianak Tahun Ajaran 2013/2014 
 

No Materi 
Persentase 
Ketuntasan 
Siswa (%) 

Persentase 
Ketidaktuntasan 
Siswa (%) 

1 Asam Basa 48,6% 51,4% 
2 Hidrolisis Garam 21,6% 78,4% 

3 Koloid 18,1% 81,9% 

4 Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 45,9% 54,1% 
 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase ketidaktuntasan materi pada 

hasil ulangan harian yang paling tinggi adalah materi Koloid. Tingginya 

persentase ketidaktuntasan ini terjadi karena banyak hapalan pada materi 

sistem koloid, sehingga siswa kesulitan dalam menjawab soal yang diberikan 

khususnya pada materi sifat-sifat koloid dan jenis-jenis koloid (Lampiran F-1 

halaman 147). 

Hasil wawancara siswa kelas XII IPA SMAN 2 Pontianak, materi 

Koloid merupakan salah satu materi pembelajaran yang kurang mendapatkan 

perhatian dari siswa karena berupa materi hapalan (Lampiran F-1 halaman 

147). Apabila dikaji lebih dalam, materi ini sangat bermanfaat untuk 

menjelaskan berbagai fenomena dalam kehidupan nyata dan memiliki aplikasi 

yang sangat luas dalam berbagai bidang kehidupan, contohnya seperti 

fenomena perubahan warna pada langit dan proses pencucian darah pada 

penderita gagal ginjal. Upaya yang pernah dilakukan oleh guru agar 

pembelajaran menarik yaitu dengan pembagian kelompok.  Siswa dibagi 

sebanyak 6 kelompok dengan jumlah siswa perkelompok 6 atau 7 siswa. 

Pembagian kelompok ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang dan 

rendah yang dilihat dari nilai ulangan pertengahan semester. Dalam kegiatan 

kelompok ini siswa menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Akan 
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tetapi, hal tersebut tidak membuat seluruh siswa menjadi aktif dan memahami 

materi Koloid. Materi Koloid merupakan materi yang bersifat abstrak, 

sehingga diperlukan praktikum agar siswa lebih memahami materi koloid. Pada 

kegiatan praktikum, konsep-konsep yang ada diteori dapat dibuktikan dan lebih 

diingat oleh siswa (Akyuni, 2010). 

Hasil wawancara dengan guru Kimia pada 7 April 2015 (Lampiran F-2 

halaman 148) di SMAN 2 Pontianak, guru menyatakan bahwa praktikum yang 

pernah dilaksanakan tidak menggunakan penuntun praktikum. Guru selama ini 

menyampaikan prosedur kerja praktikum dengan menjelaskan di depan kelas. 

Hal ini bertujuan agar siswa memikirkan dan membuat sendiri tujuan 

praktikum, dasar teori, alat dan bahan, serta prosedur kerja di dalam laporan 

praktikum. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada praktikum Asam 

Basa pada tanggal 12 Februari 2015 (Lampiran F-3 halaman 149), siswa masih 

belum mencari informasi sendiri dalam melakukan tahapan praktikum dan 

masih banyak siswa yang bertanya, meskipun sudah dijelaskan oleh guru. 

Sehingga kemampuan afektif dan psikomotorik siswa juga masih kurang dalam 

kegiatan praktikum. 

Bloom dalam Arifin (2009) mengklasifikasikan hasil belajar ke dalam 3 

ranah yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik 

(keterampilan), oleh sebab itu sesungguhnya penilaian dalam pembelajaran 

juga harus meliputi ketiga aspek tersebut, hal ini sesuai dengan kurikulum 

2013, dimana orientasi pengembangan kurikulum 2013 adalah tercapainya 

kompetensi yang berimbang antara sikap (afektif), keterampilan 

(psikomotorik), dan pengetahuan (kognitif), di samping cara pembelajarannya 

yang menyenangkan (Kemdikbud, 2013). Praktikum di laboratorium 

pembelajaran kimia selain dapat memberikan pengalaman pada ketiga ranah 

hasil belajar, juga menjadi penting jika ditinjau dari ilmu kimia yang dibangun 

dengan metode ilmiah. Karena melalui tahapan metode ilmiah, maka dapat  

diperoleh produk-produk ilmu kimia seperti konsep, prinsip, aturan, hukum, 

dan teori. Praktikum di laboratium berperan sebagai kegiatan untuk 

mempelajari ilmu kimia sebagai proses pengetahuan dalam pembelajaran 
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kimia. Kemampuan dalam praktikum kimia sangat penting untuk menunjang 

keterampilan, sikap dan pengetahuan. 

Berdasarkan penjelasan di atas perlu suatu variasi model pembelajaran 

yang dapat membuat siswa mengkonstruksi pengetahuannya melalui 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menurut Hamalik (2008) siswa akan 

termotivasi, jika penyajian pengajaran dilaksanakan secara menarik dan 

bervariasi. Model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam 

pembelajaran salah satunya model siklus belajar 5E (Engagement, Exploration, 

Explanation, Elaboration, Evaluation). 

Model pembelajaran siklus belajar 5E (Learning Cycle-5E) dengan 

pendekatan konstruktivis dapat digunakan di dalam pembelajaran kimia 

khususnya materi sistem koloid, dimana pada materi ini banyak menghapal 

konsep. Menurut Iskandar (2010) model pembelajaran yang bersifat 

konstruktivistik seperti Learning Cycle dapat diterapkan dalam pembelajaran 

topik-topik kimia yang bersifat konsep. Model pembelajaran siklus belajar 

dapat diterapkan untuk pembelajaran materi sistem koloid karena sesuai 

dengan karakteristik materi sistem koloid yang terdiri atas kegiatan praktikum. 

Siklus belajar 5E siswa dapat membangkitkan pemahamannya sendiri 

didasarkan pada latar belakang, sikap, kemampuan dan pengalamannya. Siswa 

memilih informasi yang disajikan dan prakonsepsi siswa menentukan informasi 

mana yang menarik perhatiannya, kemudian secara aktif otak menterjemahkan 

dan menggambarkan kesimpulan berdasarkan informasi yang telah disimpan, 

dengan demikian belajar merupakan suatu proses yang berputar (siklus) 

(Susiwi, 2007). Model pembelajaran siklus belajar adalah suatu model 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered) karena siswa 

dituntut berperan aktif untuk menggali dan memperkaya pemahaman konsep-

konsep yang dipelajari. 

Siklus belajar/ Learning Cycle merupakan salah satu model 

pembelajaran yang memperhatikan kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa 

(Purniati dkk, 2009). Tiap fase siklus belajar merupakan kegiatan yang sangat 

penting dalam pengembangan konsep yang dipelajari. Siswa mengembangkan 
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pemahamannya terhadap suatu konsep dengan kegiatan mencoba (hands on 

activities) melalui kegiatan praktikum di laboratorium. Model siklus belajar 

memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan percobaan secara 

langsung dan menemukan konsep secara mandiri sehingga membuat 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Adanya peningkatan hasil belajar siswa melalui kegiatan praktikum 

maupun siklus belajar 5E pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil 

penelitian Akyuni (2010) pada praktikum kimia materi pokok reaksi kimia 

diperoleh pada masing-masing aspek, yaitu aspek kognitif sebesar 17.46% dari 

siklus I dan siklus II, aspek afektif sebesar 8.67% dari siklus I dan siklus II 

serta aspek psikomotorik sebesar 14.79% dari siklus I dan siklus II. Penelitian 

Rahayuningsih (2012) pada materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

diperoleh peningkatan kualitas proses belajar siswa (keaktifan siswa meningkat 

dari 63,4% pada siklus I menjadi 73,2% pada siklus II) dan kualitas hasil 

belajar siswa (ketuntasan siswa meningkat dari 72,5% pada siklus I menjadi 

85% pada siklus II). Hasil penelitian Oktari dkk (2014) diperoleh model 

pembelajaran siklus belajar 5E memberikan pengaruh sebesar 27,34% terhadap 

hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan kelarutan.  

Berdasarkan penjelasan permasalahan, solusi yang akan digunakan dan 

didukung oleh beberapa penelitian oleh peneliti, perlu dilakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh model siklus belajar 5E pada praktikum koloid 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI MIA SMA Negeri 2 Pontianak”. 

Penggunaan model pembelajaran siklus belajar 5E diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan 

model siklus belajar 5E dengan siswa yang diajarkan dengan model 
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konvensional pada praktikum koloid kelas XI MIA SMA Negeri 2 

Pontianak? 

2. Seberapa besar pengaruh model siklus belajar 5E terhadap hasil belajar 

siswa yang diajarkan dengan model siklus belajar 5E pada praktikum 

koloid kelas XI MIA SMA Negeri 2 Pontianak? 

3. Bagaimana kemampuan afektif siswa yang diajarkan dengan model siklus 

belajar 5E dengan siswa yang diajarkan dengan model konvensional pada 

praktikum koloid kelas XI MIA SMA Negeri 2 Pontianak? 

4. Bagaimana kemampuan psikomotorik siswa yang diajarkan dengan model 

siklus belajar 5E dengan siswa yang diajarkan dengan model kovensional 

pada praktikum koloid kelas XI MIA SMA Negeri 2 Pontianak? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa XI MIA SMA Negeri 2 Pontianak 

yang diajarkan dengan model siklus belajar 5E dengan siswa yang 

diajarkan dengan model konvensional pada praktikum koloid. 

2. Besarnya pengaruh model siklus belajar 5E terhadap hasil belajar siswa 

kelas XI MIA SMA Negeri 2 Pontianak yang diajarkan dengan model 

siklus belajar 5E dan yang diajarkan dengan model konvensional pada 

praktikum koloid. 

3. Mendeskripsikan kemampuan afektif siswa yang diajarkan dengan model 

siklus belajar 5E dengan siswa yang diajarkan dengan model konvensional 

pada praktikum koloid kelas XI MIA SMA Negeri 2 Pontianak. 

4. Mendeskripsikan kemampuan psikomotorik siswa yang diajarkan dengan 

model siklus belajar 5E dengan siswa yang diajarkan dengan model 

konvensional pada praktikum koloid kelas XI MIA SMA Negeri 2 

Pontianak. 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka manfaat dari hasil penelitian 

nantinya diharapkan: 
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1. Bagi Siswa 

a. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

b. Dapat membantu mengembangkan sikap ilmiah siswa. 

c. Dapat membentuk siswa yang aktif, kritis, dan dinamis. 

2. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran kimia pada materi 

koloid. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah 

dalam rangka perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu proses 

pembelajaran, khususnya mata pelajaran kimia. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara memberikan arti atau mengklasifikasikannya. Pada 

penelitian ini definisi operasional yang digunakan yaitu: 

1. Siklus Belajar 5E pada Praktikum Koloid 

Siklus Belajar 5E (LC 5-E) menurut Bybee et al (2006) merupakan 

suatu model pembelajaran sains yang berbasis konstruktivistik. Model 

pembelajaran yang memungkinkan siswa menemukan konsep sendiri atau 

memantapkan konsep yang dipelajari, mencegah terjadinya kesalahan 

konsep dan memberikan peluang kepada siswa untuk menerapkan konsep-

konsep yang telah dipelajari pada situasi baru. Siklus belajar 5E terdiri dari 

5 tahap yaitu engagement, exploration, explanation, elaboration dan 

evaluation. 

Tabel 1.2 Langkah-langkah Pembelajaran Siklus Belajar 5E  

pada Praktikum Koloid 

Kegiatan Fase Siklus Belajar 5E Aktifitas Guru 

Awal Fase 1: 
Engagement 

(Pembangkitan Minat) 

1. Guru membuka pelajaran dengan 
mengucapkan salam. 

2. Guru mengabsen siswa. 
3. Guru memberikan apersepsi. 
4. Guru memotivasi siswa. 
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5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Fase 2: 

Exploration (Eksplorasi)  
1. Guru mengarahkan siswa untuk membentuk 

kelompok yang telah dibuat sebelumnya. 
2. Guru membagikan penuntun praktikum untuk 

setiap kelompok. 
3. Guru meminta siswa untuk melaksanakan 

praktikum yang terdapat dalam penuntun 
praktikum I: Membedakan larutan, koloid, 
dan suspensi. 

4. Guru menugaskan siswa untuk menyelesaikan 
soal-soal yang terdapat dalam penuntun 
praktikum I: Membedakan larutan, koloid, 
dan suspensi. 

5. Guru membimbing siswa pada saat 
melaksanakan praktikum. 

Fase 3: 
Explanation (Penjelasan)  

1. Guru meminta siswa salah satu perwakilan 
kelompok untuk mempresentasikan hasil 
praktikum dan diskusi kelompok di depan 
kelas. 

2. Guru meluruskan kesalahan konsep yang 
terjadi. 

Fase 4: 
Elaboration (Elaborasi) 

1. Guru meminta siswa untuk melaksanakan 
praktikum sesuai prosedur kerja yang terdapat 
dalam penuntun praktikum II: Pengamatan 
efek Tyndall. 

2. Guru menugaskan siswa untuk menyelesaikan 
soal-soal yang terdapat dalam penuntun 
praktikum II: Pengamatan efek Tyndall. 

Fase 5: 
Evaluation (Evaluasi) 

1. Guru memberikan soal untuk mengecek 
pemahaman siswa terhadap konsep yang telah 
dipelajari. 

Akhir  Penutup 1. Guru membimbing siswa untuk membuat 
kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. 

2. Guru menegaskan kembali kesimpulan yang 
telah disampaikan siswa. 

3. Guru meminta siswa menutup pembelajaran 
dengan berdoa. 

 

2. Model Konvensional pada Praktikum Koloid 

Model Konvensional menurut Dimyati dan Mudjiono (2009) 

adalah suatu model pembelajaran yang biasa digunakan guru dalam 

mengajar yaitu ceramah. Model konvensional pada praktikum yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah cara yang biasa digunakan oleh guru 

dalam mengajar. 
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3. Hasil Belajar 

Menurut Baharudin dan Wahyuni (2010) hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Hasil belajar kognitif yaitu berupa pretest dan posttest 

dalam bentuk essay. Siswa dikatakan berhasil jika memperoleh nilai di 

atas KKM, yaitu 75. 

4. Kemampuan Afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai 

mencakup watak perilaku. Penilaian ranah afektif mencakup watak 

perilaku seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. 

5. Kemampuan Psikomotorik 

Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Penilaian 

ranah psikomotorik meliputi sistematika langkah-langkah pengerjaan, 

mengamati peristiwa yang terjadi, keterampilan penggunaan alat-alat 

praktikum, dan memaparkan hasil kegiatan praktikum. 

6. Praktikum Koloid 

Praktikum koloid adalah praktikum kelas XI yang diajarkan pada 

semester II Kurikulum 2013. Alokasi waktu pada materi koloid pada 

penelitian ini yaitu 2×45 menit dengan 1 kali pertemuan. Sub materi yang 

akan disampaikan pada penelitian ini yaitu: 

a. Membedakan larutan 

b. Efek Tyndall 


