
REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

 Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201814514, 4 Juni 2018

Pencipta

Nama :
Dr. Achmad Ridwan, M.Si, Yuli Rahmawati, M.Sc., Ph.D,
, dkk

Alamat : Jl. Durian I, No. 15 RT 001 RW 007 Kranji, Bekasi Barat, 
Bekasi, Jawa Barat, 17135

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : LPPM Universitas Negeri Jakarta

Alamat : Gd. Ki Hajar Dewantara Lt 6-7 Kampus A, Universitas Negeri 
Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, Dki 
Jakarta, 13220

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : Model Learning Cycle 8E Dalam Pembelajaran Kimia

Tanggal dan tempat diumumkan untuk 
pertama kali di wilayah Indonesia atau di 
luar wilayah Indonesia

: 10 April 2017, di Jakarta

Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut 
pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000110429

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No Nama Alamat

1 Dr. Achmad Ridwan, M.Si Jl. Durian I, No. 15 RT 001 RW 007 Kranji, Bekasi Barat

2 Yuli Rahmawati, M.Sc., Ph.D Jl. Pancoran Barat VI No. 61 RT 010 RW 006 Pancoran

3 Elsa Mahardika Jl. D.IV. No. 30 Kebon Baru RT 013 RW 004 Kebon Baru, Tebet

4 Sylvia Faustine, S.Pd Jl. Cilincing Lama III No. 11 RT 006 RW 004 Cilincing

5
Chaeriyatun Nissa Auliyani, 
S.Pd

Kp. Lamporan No. 58 RT 006 RW 08 Semanan, Kalideres

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


i 
 

  



ii 
 

 

 

 

Model Learning Cycle 8E dalam Pembelajaran Kimia 
 

 

 

 

 

Dr. Achmad Ridwan, M.Si 
Yuli Rahmawati, M,Sc.,Ph.D 

Elsa Mahardika, S.Pd 
Sylvia Faustine, S.Pd 

Chaeriyatun Nissa Auliyani, S.Pd 
  



iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, 

penulis panjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, 

hidayah, dan inayah-Nya, sehingga buku dengan judul “Model Learning Cycle 8E 

dalam Pembelajaran Kimia” dapat terselesaikan. Buku ini sebagai pedoman dalam 

menerapkan model pembelajaran Learning Cyclce 8E dalam pembelajaran kimia. Buku 

ini disusun berdasarkan hasil penelitian penerapan model pembelajaran Learning Cycle 

8E dalam pembelajaran kimia pada mater konsep reaksi oksidasi reduksi dan asam basa.  

Pada kesempatan ini, tim penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya 

kepada Kemenristek Dikti, Lembaga Penelitian UNJ, serta seluruh dosen Jurusan Kimia 

UNJ. Kami mengucapkan terima kasih atas semua kontribusinya dalam membantu 

penyusunan buku ini. 

Kritik dan saran yang membangun diharapkan guna menjadi acuan dalam 

penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima 

kasih dan besar harapan agar buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

sebagai salah satu upaya perbaikan dalam proses pembelajaran yang berdampak pada 

peningkatan mutu pendidikan dan kehidupan masyarakat. 

Jakarta, April 2018 

 

 

Penulis  

 

  



iv 
 

DAFTAR ISI 

 

 
KATA PENGANTAR................................................................................................... iii 

DAFTAR ISI ............................................................................................................ iv 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 

BAB II PEMBELAJARAN KIMIA ................................................................................... 3 

BAB III STRUKTUR KOGNITIF ................................................................................... 5 

BAB IV LEARNING CYCLE 8E ..................................................................................... 7 

BAB V IMPLIKASI ................................................................................................... 12 

A. Struktur Kognitif .......................................................................................... 12 

B. Soft Skills .................................................................................................... 36 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pembelajaran kimia sering dianggap sulit bagi siswa.Penyebab kesulitan 

siswa dalam mempelajari kimia adalah kurangnya pemahaman siswa pada materi 

sebelumnya (Taber, 2001). Konsep merupakan hal penting dalam pembelajaran 

kimia, Konsep-konsep merupakan building blocks berpikir (Dahar, 1989). Ilmu kimia 

digambarkan ke dalam tiga representasi seperti yang dikemukakan Chandrasegaran 

(2007) terdapat tiga representasi yang relevan untuk memahami konsep-konsep 

kimia yaitu: (1) representasi makroskopik yang mendeskripsikan sifat-sifat yang 

dapat diamati secara nyata dan fenomena yang dapat dilihat dalam kehidupan saat 

mengamati perubahan sifat pada materi (misalnya perubahan warna, pH larutan, 

pembentukan gas, dan pengendapan dalam reaksi kimia); (2) representasi 

mikroskopik yang memberikan penjelasan pada tingkat partikulat dimana materi 

digambarkan sebagai susunan atom, molekul atau ion; dan (3) representasi simbolik 

yang meliputi penggunaan simbol-simbol kimia, rumus dan persamaan. Belajar 

kimia dikatakan berhasil jika tujuan pembelajaran kimia dapat tercapai. Oleh karena 

itu agar pembelajaran kimia sesuai dengan karakteristiknya dan tidak terjadi 

kesalahpahaman diperlukan strategi pembelajaran, alat dan kurikulum yang dapat 

memudahkan kesulitan siswa dalam memahami kimia (Wu, 2000). 

Model pembelajaran Learning Cycle dapat mengembangkan struktur 

kognitif siswa karena model pembelajaran ini didasari oleh prinsip konstruktivisme 

yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

pengetahuannya sendiri. Learning Cycle merupakan salah satu model pembelajaran 

dimana siswa dapat mempelajari konsep-konsep ilmu pengetahuan, mempelajari 

konsep mendalam, dan mengadaptasi pembelajaran di sekolah untuk kehidupan 

sehari-hari mereka (Özbek et al., 2012). Learning Cycle juga memungkinkan guru 

untuk melakukan serangkaian kegiatan yang bermakna bagi siswa (Balta & Sarac, 

2016). Model pembelajaran Learning Cycle 8E yang merupakan modifikasi dari 

model pembelajaran Learning Cycle 3E, 5E, dan 7E. Model pembelajaran Learning 

Cycle 8E  terdiri dari delapan tahap yaitu Engage, Explore, E-search, Elaborate, 

Exchange, Extend, Evaluate, dan Explain. Learning Cycle 8E ini memposisikan guru 

sebagai fasilitator sehingga siswa dapat mengeksplorasi kemampuan dirinya dan 

melatih analisis terhadap masalah dalam pembelajaran kimia. Melalui model 
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pembelajaran Learning Cycle 8E tersebut guru dapat mendorong pembelajaran yaitu 

dengan mendukung perubahan konseptual siswa agar sesuai dengan karakteristik 

pembelajaran kimia. 

Struktur kognitif siswa merupakan representasi dari pemahaman konsep 

siswa, melalui eksplorasi struktur kognitif siswa guru dapat mengetahui miskonsepsi 

dan keterkaitan antar konsep yang dipahami siswa selama proses pembelajaran. 

Struktur kognitif yang dihasilkan akan menunjukkan suatu urutan atau proses 

berpikir siswa dari awal hingga akhir pemahaman yang siswa capai setelah proses 

pembelajaran berlangsung (White, 1985). Struktur kognitif ini akan memberikan 

informasi pada guru terjadi tidaknya miskonsepsi dalam proses berpikir atau dalam 

membangun pengetahuan baru. Struktur kognitif siswa juga memberikan informasi 

mengenai pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dalam mengaitkan 

pengetahuan awalnya serta informasi mengenai pemahaman materi yang dipelajari. 

Treagust et al., (2000) menemukan bahwa konsep awal siswa berperan dalam 

proses pembelajaran dalam penelitiannya. Pengetahuan awal siswa sangat berperan 

terutama dalam mengetahui miskonsepsi yang dialami siswa setelah pembelajaran. 

Ketika siswa menghubungkan penjelasan kimia dengan konsep awal yang dipahami 

siswa, maka akan diketahui terjadi atau tidaknya miskonsepsi pada siswa. 

Berdasarkan Kurt et al., (2013), struktur kognitif dapat dianalisis menggunakan 

beberapa metode yang telah dikembangkan diantaranya:Free Word Association, 

Controlled Word Association, Tree Construction, Concept Map dan Flow Map. Pada 

pembelajaran kimia, siswa harus mampu menghubungkan  konsep-konsep kimia 

yang telah dipelajari dan mengembangkan struktur kognitif (Burows & Morning, 

2015). Sehingga dalam memahami kimia, struktur kognitif siswa harus berkembang 

dengan baik. 
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BAB II 

PEMBELAJARAN KIMIA 

 

Ilmu kimia dapat dipahami melalui tiga aspek representasi kimia yang 

dikemukakan oleh (Johnstone,1991) yaitu aspek makroskopik, submikroskopik, dan 

simbolik. Representasi makroskopis merupakan level yang dapat diamati secara 

langsung, seperti terjadinya perubahan warna, suhu, pH larutan, pembentukan gas 

dan endapan yang dapat diobservasi ketika suatu reaksi kimia berlangsung. 

Representasi submikroskopis adalah penjelasan pada tingkat level partikel yaitu 

pergerakan atom, molekul dan ion (Chittleborough & Treagust, 2007). Representasi 

simbolik merupakan representasi dari fenomena kimia dengan menggunakan 

persamaan kimia, rumus kimia, dan simbol (Wu, et al, 2001).Representasi 

makroskopik, submikroskopik, dan simbolik harus terintegrasi secara proporsional 

dalam suatu pembelajaran untuk dapat memahami konsep kimia secara utuh. 

 

Gambar 1. Representasi Ilmu Kimia menurut  

  Johnstone, 1991 

Bowen dan Bunce (1997) mengungkapkan bahwa pemahaman konseptual 

dalam kimiamelibatkan kemampuan untukmerepresentasikan dan menerjemahkan 

masalah kimia ke dalam bentuk representasi makroskopik, mikroskopik, dan 

simbolik. Penyajian konsep kimia dengan tiga level representasi secara simultan 

merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh guru dalam proses 

pembelajaran kimia. Namun, pembelajaran kimia umumnya cenderung membatasi 

pada level makroskopik dan level simbolik saja, representasi mikroskopik cenderung 

diabaikan. Hal ini menyebabkan siswa cenderung kesulitan untuk memahami 
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konsep-konsep kimia yang kebanyakan bersifat abstrak (berada pada tingkatan 

molekuler atau mikroskopik). Pembelajaran kimia yang hanya menekankan pada 

level simbolik dan pemecahan masalah menyebabkan siswa kesulitan untuk 

mengembangkan pemahaman konseptual dalam kimia (Gabel, 1993). 

Menurut Chiu (2007), dalam pembelajaran kimia siswa harus memahami 

simbol, terminologi, dan teori yang digunakan dalam konsep kimia serta mampu 

mentransformasikan bahasa instruksional yang digunakan guru maupun sumber 

belajar agar menjadi pemahaman yang bermakna. Menurut Orgill dan Sutherland 

(2008), pemahaman siswa dalam pembelajaran kimia dapat ditingkatkan oleh guru. 

Langkah awal yang harus dilakukan guru adalah menganalisis pemahaman siswa 

dalam pembelajaran kimia, apa yang siswa pahami (dan yang tidak) dalam kimia 

setelah pembelajaran, dan bagaimana siswa mengolah informasi setelah 

pembelajaran selesai.Pembelajaran kimia mengharuskan guru untuk mengajar 

dengan metode yang menyenangkan dan model yang kreatif sehingga siswa mampu 

memahami tiga level representasi ilmu kimia diatas. Pembelajaran kimia sulit 

dipahami oleh siswa karena siswa kurang mampu menghubungkan konsep yang 

sudah ada dengan konsep yang baru dijelaskan sehingga siswa tidak mampu 

membangun ide-ide baru dan mengaitkan konsep-konsep ilmiah yang telah 

dipelajari dengan yang baru dipahami (Yager, 1991). 
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BAB III 

STRUKTUR KOGNITIF 

 

Struktur kognitif adalah proses mental yang digunakan seseorang untuk 

memahami informasi. Struktur kognitif dikenal dengan istilah, struktur mental, perangkat 

mental, dan pola pikir (Garner, 2007). Struktur kognitif atau struktur pengetahuan dapat 

didefinisikan bagaimana seseorang mengorganisasi dan menghubungkan istilah dan 

konsep dalam pikirannya (Selvi and Yakışan 2005; Tsai dan Huang 2002; Tsai 2001). 

Menurut Plummer (2008) struktur kognitif berguna sebagai pemberi makna yang 

diproses ketika mempelajari suatu konsep baru yang mempunyai hubungan dengan 

konsep yang sudah diperoleh sebelumnya. Struktur kognitif ini membentuk hubungan 

antarkonsep baru dengan mengatur beberapa konsep yang digabungkan tersebut. 

Struktur kognitif seseorang meliputi segala sesuatu yang telah dipelajari oleh 

seseorang (Klausmeier, 1994). Hasil belajar sendiri dapat dikelompokkan menjadi (1) 

informasi verbal; (2) keterampilan; (3) konsep, prinsip, dan struktur pengetahuan; (4) 

taksonomi dan keterampilan memecahkan masalah; (5) strategi belajar dan strategi 

mengingat. Piaget (1950) menyatakan bahwa setiap anak memiliki cara tersendiri dalam 

menginterpretasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya (teori perkembangan 

kognitif). Menurutnya, setiap anak memiliki struktur kognitif yang disebut schemata yaitu 

sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil pemahaman terhadap objek yang 

ada dalam lingkungannya. Pemahaman tentang objek tersebut berlangsung melalui 

proses asimilasi (menghubungkan objek dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran) 

dan proses akomodasi (proses memanfaatkan konsep-konsep dalam pikiran untuk 

menafsirkan objek). Kedua proses tersebut jika berlangsung terus menerus akan 

membuat pengetahuan lama dan pengetahuan baru menjadi seimbang. Struktur kognitif 

pertama kali dikaji dan diteliti oleh White pada tahun 1979.  

White (1987) menjelaskan struktur kognitif berisi hubungan antara pemahaman 

awal siswa dengan pemahaman inti siswa setelah pembelajaran. Struktur kognitif dapat 

menjelaskan pemahaman yang dimiliki siswa dan konsep-konsep alternatif yang dibuat 

siswa. Struktur kognitif juga dapat menjelaskan konsep apa saja yang umumnya 

dipahami siswa dalam suatu konsep. Struktur kognitif merupakan sebuah indikasi dari 

organisasi konsep-konsep seseorang di dalam ingatannya dan hubungan diantara 
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konsep-konsep tersebut (Atabek, 2015). Struktur kognitif menyediakan kerangka yang 

stabil dan terorganisir untuk membangun pengetahuan baru. Penelitian yang mengkaji 

mengenai struktur kognitif siswa dapat mengungkapkan “apa yang siswa pelajari” dan 

“bagaimana siswa belajar” (Atabek, 2015). Struktur kognitif yang dihasilkan dalam 

penelitian dapat menggambarkan proses berpikir siswa dalam membangun pengetahuan 

baru dengan menggunakan pengetahuan awal yang mereka miliki sebelum proses 

pembelajaran dilaksanakan. 

Struktur kognitif merupakan penyajian data pengetahuan siswa yang dibangun 

dari beberapa mata pelajaran sains yang tersimpan dalam memori jangka panjang secara 

hirarki (Tsai, 2001). Struktur kognitif siswa yang didapatkan setelah proses pengambilan 

data dapat menjadi sumber informasi guru. Struktur kognitif ini menyajikan informasi 

mengenai kemampuan siswa untuk memahami materi yang telah diajarkan dan informasi 

pemahaman siswa mengenai materi sebelumnya. Menurut Taber (2008), belum ada 

definisi struktur kognitif yang disepakati dan informasi yang tersedia mengenai “struktur 

kognitif” masih terbatas. Namun kata “struktur kognitif” masih digunakan dalam 

beberapa penelitian seperti White (1985), West & Pines (1985), West et al., (1985). 

Struktur kognitif memberikan guru informasi mengenai pengetahuan baru siswa secara 

terorganisir dan merupakan kerangka pengetahuan yang stabil. Struktur kognitif dapat 

mengungkapkan apa yang siswa pelajari dan bagaimana siswa belajar sehingga guru 

mampu membuat metode dan strategi pembelajaran untuk materi selanjutnya. Struktur 

kognitif siswa dapat dianalisis menggunakan beberapa teknik yaitu multiple choice two-

tier, drawing, interview, word association test, structured grid, diagnostic tree, concept 

mapping, conceptual change texts, analogy, predicition-observation-explanation, dan 

teknik lainnya (Kurt et al., 2013).  
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BAB IV 

LEARNING CYCLE 8E 

Salah satu alternatif strategi pembelajaran yang dapat menjadi solusi untuk 

mengembangkan struktur kognitif siswa dan melatihkan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi adalah strategi pembelajaran Learning Cycle. Secara umum, strategi 

ini merupakan bagian dari constructivism approach (pendekatan konstruktivisme), 

yang didasarkan pada hasil pemikiran Jean Piaget tentang model perkembangan 

berpikir anak. Strategi pembelajaran Learning Cycle umumnya terdiri atas tiga 

tahap, exploration, concept introduction, dan concept application (Karplus, 1980), 

lima tahap yang terdiri dari engagement , exploration, explanation, elaboration, dan 

evaluation (Lorsbach, 2000), dan tujuh tahap yang terdiri dari elicit , engagement, 

exploration, explanation, elaboration, evaluation, dan extand (Dermirdag, 2011). 

Siklus belajar (Learning Cycle) merupakan suatu model pembelajaran dengan 

berpusat pada siswa (student centered). Strategi mengajar model siklus belajar 

memungkinkan seorang peserta didik untuk tidak hanya mengamati hubungan 

konsep-konsep, tetapi juga menyimpulkan dan menguji penjelasan tentang konsep-

konsep yang dipelajari. Karakteristik kegiatan belajar pada masing - masing tahap 

Learning Cycle mencerminkan pengalaman belajar dalam mengkontruksi dan 

mengembangkan pemahaman konsep (Trianto, 2007). 

Model Learning Cycle adalah salah satu model pembelajaran yang juga 

menggunakan pendekatan konstruktivis sebagaimana pendidikan di dunia (Ergin, 

2012). Learning Cycle adalah model pembelajaran berbasis konstruktivistik, peserta 

didik mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dari dunia sekitar (Iskandar, 2010). 

Siklus Belajar (Learning Cycle) adalah suatu model pembelajaran yang berpusat 

pada siswa (student centered). Learning Cycle merupakan rangkaian tahap-tahap 

kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai 

kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan 

berperanan aktif. 

Pembelajaran Learning Cycle merupakan model pembelajaran yang 

termasuk ke dalam teori konstruktivistik. Teori belajar ini siswa dianggap sebagai 

pemikir aktif yang membangun konsep berdasarkan pengetahuan dan hasil dari 

pemikiran siswa sendiri. Piaget merupakan penemu dari teori belajar 
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konstruktivistik. Menurut Piaget proses pembentukan pengetahuan adalah 

membangun atau menyusun kembali materi-materi dalam ilmu pengetahuan itu 

sendiri (Shlayl, 2003). Learning Cycle merupakan pengembangan model 

pembelajaran dari teori konstruktivistik yang sudah diimplementasikan sejak 1960 

oleh Karbles dan koleganya dalam kurikulum sains tingkat pertama (Qarareh, 2012). 

Berbagai penelitian menguji efektivitas model pembelajaran ini dengan melatih guru 

sebelum dan selama pembelajaran dan pengaruh penerapan model ini terhadap 

pemahaman konsep ilmiah siswa, serta pemikiran dan sikap siswa terhadap 

pembelajaran sains (Martin et al., 1998). 

Learning Cycle pada awalnya terdiri dari 3 tahap : exploration, reaching a 

concept, dan application. Namun seiring berkembangnya proses pengajaran-

pembelajaran sains, Learning Cycle berkembang menjadi 4 tahap : exploration, 

explanation, elaboration, dan evaluation. Biological Science Curriculum Study 

(BSCS) di tahun 1993 mengembangkan metode penelitian konstruktivistik 

dinamakan Learning Cycle 5E yang terdiri dari (1) Engagement, (2) Exploration, (3) 

Explanation, (4) Elaboration, dan (5) Evaluation (David 2003; Khataybah, 2005). 

Pada penelitian menerapkan model pembelajaran Learning Cycle yang didasari oleh 

prinsip kontrsuktivisme. Model pembelajaran ini dinamakan Learning Cycle 8E yang 

diusulkan oleh Ridwan dan Rahmawati (2016) dengan mengadaptasi model 

pembelajaran Learning Cycle 3E, 5E, dan 7E. Model pembelajaran ini bertujuan 

mengarahkan siswa berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking). Skema model 

pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.  
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Gambar 2. Model Pembelajaran Learning Cycle 8E 

1. Engagement  

Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk, mendorong kemampuan berpikir siswa. 

Pada fase ini siswa akan menganalisis studi kasus. Tujuan dari pemberian studi 

kasus kepada siswa adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir analisis 

siswa.  

2. Explore 

Pada fase ini siswa mengeksplorasi pengetahuan awal yang dimiliki dengan cara 

refleksi diri, menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, dan 

menghubungkanya dengan pengetahuan awal yang siswa miliki. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, hal ini dapat 

terlihat ketika siswa mampu mengenal masalah dan menemukan cara-cara yang 

Engage

Siswa 
menganalisis 
studi kasus

Explore *

Siswa mengeksplorasi 
pengetahuan awal 
melalui refleksi diri, 
keterkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari, 

E-Search

Siswa 
mencari 
berbagai 
sumber 
belajar

Elaboration *

Siswa 
merefleksikan 
sumber belajar 

dengan 
pengetahuan awal 

Exchange

Siswa bertukar 
pikiran melalui 
kerja kelompok

Extend *

Siswa 
mengembangkan 
pengetahuanya

Evaluation

Siswa mengevaluasi 
pemikiranya melalui 
dialog dengan guru

Explain *

Siswa 
menjelaskan 

apa yang telah 
dipahami

8E 

Ridwan & Rahmawati, 2016 
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dipakai untuk menangani masalah-masalah. Melalui fase ini, guru dapat 

mengetahui struktur kognitif siswa sebelum dilaksanakan proses pembelajaran. 

3. E-Search 

Pada fase ini siswa diberi kesempatan untuk mengakses dan mengkaji berbagai 

sumber belajar. Sumber belajar yang digunakan dapat berupa media cetak dan 

media elektronik seperti, buku cetak, internet research, power point 

presentation, e-mail, dan lain-lain. Sumber belajar tersebut dapat membantu 

siswa mencari tahu topik yang akan dipelajari. 

4. Elaboration  

Pada fase ini siswa merefleksikan pengetahuan awal yang dimiliki siswa dengan 

sumber belajar atau refrensi. Kegiatan elaborasi memberi kesempatan siswa 

untuk membandingkan pengetahuan awal siswa dengan sumber belajar. Pada 

tahap ini terdapat self evaluation, dimana siswa dapat mengevaluasi 

pengetahuan awal yang dimiliki siswa dengan sumber belajar. Pada fase ini, guru 

dapat mengetahui perkembangan struktur kognitif siswa setelah siswa membaca 

berbagai sumber belajar. 

5. Exchange 

Pada fase ini siswa diminta untuk mendiskusikan lembar diskusi yang diberikan 

melalui kerja kelompok. Kerjasama kelompok dapat  membuat siswa terlibat 

secara aktif dalam proses belajarnya. Mengelompokkan siswa secara 

berpasangan atau dalam kelompok-kelompok kecil, meningkatkan kesempatan 

mereka untuk terlibat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menyampaikan pendapat dan bernegosiasi dengan orang lain. soft 

skill yang diharapkan muncul pada fase ini adalah kerja sama dan empati 

komunikasi. 

6. Extend 

Pada fase ini, guru dapat mengetahui perkembangan struktur kognitif setelah 

siswa mengalami pembelajaran secara mandiri dan kelompok.   

7. Evaluation 

Pada tahap evaluasi, siswa bersama dengan guru mengklarifikasi pengalaman 

belajar dan konsep yang siswa pahami pada akhir pembelajaran melalui dialog 

antar siswa dan guru. Peran guru dalam fase ini adalah sebagai fasilitator.   
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8. Explain 

Pada tahap explain, siswa menjelaskan pengetahuan yang telah diperoleh 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat membantu siswa untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam dari suatu konsep.  Pada fase ini guru 

dapat mengetahui perkembangan struktur kognitif siswa setelah siswa 

mengalami pembelajaran secara mandiri, kelompok, dan dengan guru. 

Penerapan model pembelajaran Learning Cycle sesuai dengan pembelajaran 

kimia karena kimia merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa alam 

secara molekuler. Siswa diharapkan dapat membangun sendiri struktur kognitif 

melalui indera untuk melihat gejala-gejala yang ada di sekitarnya dan kedudukan 

guru sebagai fasilitator yang mengelola berlangsungnya fase-fase tersebut mulai 

dari perencanaan (terutama perangkat pembelajaran), pelaksanaan (terutama 

pemberian pertanyaan-pertanyaan arahan dan proses pembimbingan) dan evaluasi 

berfungsi membantu siswa menemukan konsep pengetahuannya. 
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BAB V 

IMPLIKASI 

A. Struktur Kognitif 

Guru melihat perkembangan struktur kognitif siswa hanya pada empat 

tahap Learning Cycle 8E yaitu pada tahap explore, elaborate, extend, dan explain. 

Guru mengelompokan struktur kognitif siswa selama proses pembelajaran menjadi 

tiga kategori, yaitu paham, miskonsepsi, dan tidak paham.  

1. Struktur kognitif siswa pada materi reduksi dan oksidasi 

Secara umum hasil yang diperoleh mengenai pemahaman siswa 

direpresentasikan dalam bentuk grafik pemahaman siswa menunjukkan bahwa 

jumlah siswa yang paham dari tahap explore sampai dengan tahap explain 

meningkat dan jumlah siswa yang tidak paham menurun dari awal hingga akhir 

tahap Learning Cycle 8E. Di bawah ini merupakan data pemahaman konsep 

reduksi oksidasi siswa X MIA 2 SMA Negeri 30 Jakarta yang disajikan dalam grafik 

berikut ini. 

 

     Gambar 3. Pemahaman Siswa pada Konsep Reduksi Oksidasi  

Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa presentase pemahaman siswa 

terhadap konsep reaksi reduksi dan oksidasi mengalami perubahan pada setiap 

tahapnya. Perubahan dari tahap explore ke elaborate terlihat terjadi peningkatan 
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pemahaman siswa dari awalnya tidak ada yang paham hingga ada beberapa 

yang sudah paham. 

 

Gambar 4. Pemahaman Siswa pada Konsep Tata Nama Senyawa 

Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa presentase pemahaman siswa 

terhadap konsep tata nama senyawa mengalami perubahan pada setiap 

tahapnya. Terlihat adanya peningkatan pemahaman siswa dari tahap explore 

dan elaborate dari awalnya 28% siswa yang paham menjadi 38% siswa yang 

paham. Tahap explore menunjukkan ada 55% siswa yang mengalami 

miskonsepsi dan 17% siswa yang tidak paham karena materi tata nama 

termasuk materi yang baru. 
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Tabel 1. Pemahaman Siswa pada Konsep Reaksi Oksidasi Reduksi 

Tahap Gambar Pemahaman konsep 

 Dasar Lanjut Paham Miskonsepsi  Tidak 

Paham 

Explore 0%  0%  0%  45%  55%  

Penjelasan    Bilangan 

oksidasi 
adalah angka 

pengukuran 
oksidasi. (14)  

 

 

Elaborate 0%  10%  17%  48%  35%  

Penjelasan    Reaksi reduksi 
= melepaskan 

oksigen, 
mengikat 

elektron. 
Reaksi 

oksidasi = 

mengikat 
oksigen, 

melepaskan 
elektron. (06)  

Batang 
karbon 

mengalami 
reaksi reduksi 

karena 
mengalami 

pelepasan 

oksigen. (28)  

 

Extend 52%  38%  41%  52%  31%  

Penjelasan   reaksi 
pertukaran ion 

perak dan 

tembaga. 
Larutan tak 

berwarna 
menjadi 

karutan 

berwarna biru. 
(30)  

Reaksi 
oksidasi yaitu 

pengkaratan 

besi. Reaksi 
reduksi yaitu 

fotosintesis. 
(18)  

 

Explain 31%  34%  69%  7%  0%  

Penjelasan   Oksidasi = 
mengeluarkan 

elektron. 
Reduksi = 

menangkap 

elektron. (11)  

-Bilangan 
oksidasi 

adalah angka 
yang 

menunjukan 

jumlah 
elektron 

suatu atom. 
(31)  
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Menurut Petrucci (2014), Bilangan oksidasi adalah bilangan yang 

menyatakan banyaknya elektron pada suatu atom yang terlibat dalam 

pembentukan ikatan. siswa sudah dapat membedakan zat yang mengalami 

reduksi maupun oksidasi dan sudah dapat menyebutkan peristiwa yang 

berkaitan dengan redoks. 

Gambar 5. Lembar Kerja Siswa 06 Tahap Elaborate 

Siswa 06 pada tahap elaborate sudah dapat menuliskan pemahamannya dengan 

menggambarkan pada lembar kerja siswa mengenai reaksi reduksi dan oksidasi. 

Pemahaman yang siswa peroleh terkait konsep reaksi reduksi oksidasi masih 

terbatas dalam pengertian berdasarkan elektron dan oksigen.Siswa 06 juga 

sudah mulai mengetahui bilangan oksidasi dalam hal ini menurut siswa 06 

bilangan oksidasi adalah bilangan yang menunjukkan banyak muatan yang 

diberikan kepada molekul yang dibentuknya. Namun pemahaman tersebut masih 

belum dikatan paham sepenuhnya karena siswa menggambarkan bilangan 

oksidasi namun berkaitan dengan oksigen dan elektron sama seperti apa yang 

siswa gambarkan pada konsep reduksi oksidasi. 

Siswa 02 menggambarkan pemahaman yang dimiliki hampir sama 

dengan siswa 01 pada tahap extend ini yaitu menggambarkan aplikasi dari reaksi 

redoks yaitu penyepuhan logam dan fotosintesis. Namun siswa 02 mengalami 

miskonsepsi, menurut siswa 02 pada proses fotosintesis hanya terjadi reaksi 

oksidasi, reaksi reduksi terjadi pada penyepuhan.  
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Gambar 6. Lembar Kerja Siswa 02 Tahap Extend 

Siswa 02 masih memiliki pemahaman bahwa reaksi oksidasi dan reduksi terjadi 

secara terpisah tidak bersamaan dalam suatu aplikasi atau peristiwa 

redoks.Padahal peristiwa fotosintesis mengalami reaksi reduksi dan reaksi 

oksidasi sehingga dapat dikatakan fotosintesis sebagai aplikasi dari reaksi redoks. 

Tahap explain yaitu pada akhir sikus, siswa lebih banyak menuliskan 

reaksi kimia dalam menjelaskan konsep dan contoh reaksi redoks. Sebagian 

besar siswa baru mendapatkan pengetahuan mengenai konsep redoks 

berdasarkan bilangan oksidasi setelah melakukan 8 tahap Learning Cycle 8E, 

seperti jawaban siswa 30 dibawah ini.  
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Gambar 7. Lembar Kerja Siswa 30 Tahap Explain 

Hal ini sesuai dengan teori yaitu oksidasi merupakan suatu proses dimana 

bilangan oksidasi unsur bertambah dan dimana elektron terlihat di sisi kanan dari 

setengah persamaan oksidasi. Reduksi merupakan suatu proses dimana bilangan 

oksidasi unsur menurun dan dimana elektron terlihat di sisi kiri dari setengah 

persamaan reduksi (Petrucci, 2014). Siswa 30 juga sudah dapat menentukan 

reduktor dan oksidator dari suatu reaksi, dan dapat dilihat dari Lembar kerja 

siswa 30 sudah memahami konsep dari reduktor dan oksidator, yaitu reduktor 

yang mereduksi suatu zat dan oksidator merupakan senyawa yang mengoksidasi 

suatu zat. 
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2. Struktur kognitif siswa pada materi asam basa. 

Struktur kognitif siswa dalam materi asam basa diperoleh melalui 

Lembar kerja siswa, flowmap dan wawancara semi terstruktur kepada siswa 

 

Gambar 8. Grafik perkembangan struktur kognitif siswa dalam materi 

karakteristik asam basa dan teori asam basa. 

Pada saat siswa mengikuti model pembelajaran Learning Cycle 8E dalam materi 

karakteristik asam basa dan teori asam basa, terlihat bahwa persentase siswa 

yang mengalami miskonsepsi terbesar dan persentase siswa yang paham terkecil 

terjadi saat siswa mengikuti tahap explore. Hal ini terjadi karena jawaban yang 

dibuat oleh siswa hanya berdasarkan pengetahuan awal mereka. Persentase 

siswa yang mengalami miskonsepsi semakin menurun dan persentase siswa 

yang paham semakin meningkat pada saat tahap elaborate, extend, dan explain.  
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Gambar 9. Grafik perkembangan struktur kognitif siswa dalam materi indikator 

asam basa. 

Pada saat siswa mengikuti model pembelajaran Learning Cycle 8E dalam materi 

indikator asam basa, terlihat bahwa pola persentase perkembangan struktur 

kognitif siswa hampir sama dengan siklus pembelajaran 8E pertama. Persentase 

siswa yang mengalami miskonsepsi terbesar terjadi saat siswa mengikuti tahap 

exploredan  persentase siswa yang mengalami miskonsepsi terkecil terjadi pada 

tahap explain. 

 

Gambar 10.Grafik perkembangan struktur kognitif siswa dalam materi kekuatan 

asam basa dan pH. 

Pada saat siswa mengikuti model pembelajaran Learning Cycle 8E dalam materi 

kekuatan asam basa dan pH, terlihat bahwa pola persentase perkembangan 
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struktur kognitif siswa hampir sama dengan siklus pembelajaran 8E pertama dan 

kedua. Seiring dengan tahapan pada model pembelajaran Learning Cycle 8E 

persentase siswa yang mengalami miskonsepsi semakin menurun dan 

persentase siswa yang paham semakin meningkat.Hal ini membuktikan bahwa 

model pembelajaran Learning Cycle 8E dapat mengatasi miskonsepsi siswa. 

Tabel 2. Analisis struktur kognitif siswa pada karakteristik dan teori asam basa. 

Materi Tahapan Paham Miskonsepsi 

karakteristik 

asam basa 

dan teori 

asam basa. 

Explore 67,7% 32,3% 

Kalimat • Asam memiliki pH 

dibawah 7 dan basa 

memiliki pH diatas 7  

• Asam mengubah 

lakmus biru  menjadi 

merah dan basa 

mengubah lakmus 

merah menjadi biru  

• Asam, zat yang berion 

(+) dan basa zat yang 

berion (-)  

• Asam memiliki ion H+, 

dan basa memiliki ion 

OH- 

• Asam bila diberi lakmus 

akan berwarna merah 

dan basa bila diberi 

lakmus akan berwarna 

biru 

 

Elaborate 76,5% 23,5% 

Kalimat • Larutan asam dan 

basa dalam air dapat 

menghantarkan 

listrik 

• Asam menghasilkan 

ion hidrogen dan 

basa menghasilkan 

ion hidroksil bila 

dilarutkan dalam air  

 

• Asam, merupakan 

konduktor, dan basa 

merupakan isolator  

• Menurut Arrhenius 

asam adalah senyawa 

yang memberi proton 

H+ sedangkan basa 

yang menerimanya 

• Menurut Arrhenius 

Asam pemberi H+ dan 

basa penghasil OH- 
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Extend 79,5% 20,5% 

Kalimat • Contoh asam 

Arrhenius 

HF(aq)⇋ H+(aq) + 

F-(aq) 

• Contoh asam Arrhenius 

HBr(aq)⇋ H+(aq) + Br-

(aq) 

 

Explain 91,3% 8,7% 

Kalimat • Asam terbentuk dari 

reaksi antara oksida 

non logam dengan 

air dan basa 

terbentuk dari reaksi 

oksida logam 

dengan air 

• Menurut teori Arrhenius 

Asam memiliki ion H+ 

dan basa memiliki ion 

OH- 

indikator 

asam basa. 

Explore 69,7% 30,3% 

Kalimat • Asam dapat 

memerahkan lakmus 

biru 

• Basa dapat 

membirukan lakmus 

merah 

• Indikator PP tidak 

berwarna saat 

suasana asam  

• Indikator PP 

berwarna pink saat 

suasana basa  

• pH disebut indikator 

asam dan basa 

• Indikator adalah bahan 

yang dapat bereaksi 

dengan asam dan basa 

• Apabila zat basa 

disemprot indikator PP 

berubah warna, apabila 

zat asam disemprot 

indikator PP tidak 

mengalami perubahan 

warna. 

Elaborate 79,5% 20,5% 

Kalimat • Indikator asam basa 

adalah zat yang 

dapat mengalami 

perubahan warna 

saat suasana asam 

maupun basa 

• Indikator asam basa 

dapat mengubah pH 

• Contoh indikator asam 

adalah HCl, dam 

indikator basa adalah 

NaOH 
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Extend 87,9% 12,1% 

Kalimat • Indikator asam basa 

adalah benda yang 

dapat digunakan 

untuk menentukan 

apakah larutan itu 

asam atau basa 

• Pada larutan asam 

dengan konsentrasi 

tinggi, kertas lakmus 

akan berubah menjadi 

merah 

• Indikator asam basa 

adalah pengukur pH 

asam basa 

Explain 93,6% 6,4% 

Kalimat • Indikator asam basa 

dapat menentukan 

sifat asam basa 

dengan trayek pH 

tertentu 

• Trayek pH adalah suatu 

indikator asam basa 

yang dapat mengalami 

perubahan warna. 

kekuatan 

asam basa 

dan pH. 

Explore 70% 30% 

Kalimat • Asam kuat adalah 

asam yang 

terionisasi sempurna  

• Asam lemah adalah 

asam yang 

terionisasi dengan 

tidak  sempurna 

• Asam kuat adalah asam 

yang berlebih 

• Semakin besar pH asam 

semakin kuat 

Elaborate 76,5% 23,5% 

Kalimat • pH menyatakan 

konsentrasi ion H+ 

dalam larutan 

• pOH menyatakan 

konsentrasi ion OH- 

dalam larutan 

• pH digunakan untuk 

menentukan kekuatan 

asam basa 

• Reaksi ionisasi H2SO4 

H2SO4→2H+(aq) +SO4
2- 

(aq) 

Extend 87,5% 12,5% 

Kalimat • Kekuatan asam basa 

tidak dapat 

• Perbandingan pH tidak 

selalu berbanding lurus 
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ditentukan dengan 

nilai pH 

dengan konsentrasi ion 

H+ 

Explain 90,91% 9,09% 

Kalimat • Semakin besar nilai 

Ka, semakin kuat 

asamnya 

• Saat konsentrasi sama, 

pH asam kuat lebih 

besar dibanding pH 

asam lemah 

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa selama mengikuti model 

pembelajaran Learning Cycle 8E terjadi peningkatan pemahaman siswa dan 

terjadi penurunan miskonsepsi siswa. 

Struktur kognitif siswa dalam materi asam basa diperoleh melalui 

Lembar kerja siswa, flowmap dan wawancara semi terstruktur kepada siswa 

mengenai submateri karakteristik asam basa dan teori asam basa. Berdasarkan 

hasil wawancara dan hasil flowmap , siswa 33 telah mampu menjelaskan 

karakteristik asam basa dengan baik pada saat tahap explore, seperti jawaban 

siswa berikut: 

“Asam bersifat korosif, mengubah kertas lakmus  biru menjadi menjadi 

merah, melepas ion H+ asam dapat  menghantarkan listrik dan merupakan 

cairan elektrolit. Asam terbagi menjadi dua yaitu asam kuat dan asam 

lemah, contoh asam kuatadalah HCl, contoh asam lemah adalah asam 

cuka.Sedangkan basa bersifat licin, rasanya pahit, melepas ion OH- basa 

mengubah lakmus merah menjadi biru. Basa terbagi menjadi dua yaitu 

basa kuat dan basa lemah, contoh basa kuat adalah Natrium Hidroksida, 

dan basa lemah adalah amoniak” 

(Siswa 33, diwawancarai pada 16 Januari 2017) 



24 

 

 

Gambar 11. Flowmap siswa 33 saat tahap Explore 

Jawaban siswa mengenai karakteristik asam basa didapat dari pengetahuan 

awal yang telah ia peroleh pada saat mengikuti pembelajaran di jenjang 

Sekolah Menengah Pertama. Jawaban siswa tersebut sesuai dengan 

referensi yang menyatakan bahwa sifat umum dari asam adalah zat yang 

mengion dalam air menghasilkan ion H+, memiliki rasa masam, dapat 

mengubah warna lakmus dari biru menjadi merah, dan larutan asam dapat 

menghantarkan arus listrik. Sedangkan sifat umum basa adalah zat yang 

mengion dalam air dan menghasilkan ion OH-, memiliki rasa pahit, terasa 
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licin, dapat mengubah warna lakmus dari merah menjadi biru, dan larutan 

basa dapat menghantarkan arus listrik (Chang, 2005). 

Guru ingin mengetahui perkembangan struktur kognitif siswa 33 

pada saat mengikuti tahap e-search dan tahap elaborate. 

 

Gambar 12. Flowmap siswa 33 pada saat tahap elaborate 

Jawaban siswa tersebut sesuai dengan referensi yang menyatakan bahwa  

asam menurut Arrhenius adalah zat yang mengalami ionisasi dalam air 

menghasilkan ion H+, dan basa menurut Arrhenius adalah zat yang 

mengalami ionisasi dalam air menghasilkan OH- Asam menurut BrØnsted 

adalah zat yang memberikan proton dan basa menurut BrØnsted adalah zat 

yang menerima proton. Basa menurut Lewis adalah zat yang memberikan 

sepasang elektron dan asam menurut Lewis adalah zat yang menerima 

pasangan elektron (Chang, 2005) 

Pada saat tahap elaborate siswa 33 dapat mengkontruk pengetahuannya 

dengan sumber belajar yang telah ia temukan. Berdasarkan hasil wawancara 

dan flowmap siswa diatas dapat terlihat bahwa siswa dapat memahami dan 

menjelaskan karakteristik asam basa dan teori asam basa setelah mengalami 

4 tahap pembelajaran, yaitu engage, explore, e-search, dan elaborate, siswa 

mendapatkan pengetahuan baru mengenai submateri teori asam basa pada 

saat tahap e-search. Dalam tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan 

hari tersebut, guru belum berperan aktif dalam menjelaskan 

pembelajaran.Namun, siswa mampu menjelaskan karakteristik asam basa 

dan teori asam basa secara tepat. 

Pada pertemuan berikutnya, Guru ingin mengetahui perkembangan 

struktur kognitif siswa 33 pada saat mengikuti tahap extend. Pada saat tahap 
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extend siswa mengembangkan struktur kognitifnya setelah mengikuti diskusi 

kelompok.  

 

Gambar 13. Flowmap siswa 33 pada saat tahap Extend 

Berdasarkan hasil flowmap tersebut, terlihat bahwa siswa mengalami 

perkembangan kognitif pada  tahapextend, jika pada tahap sebelumnya 

siswa hanya mampu mendefinisikan berbagai teori asam basa, pada tahap 

ini siswa sudah mampu menuliskan contoh reaksi dari berbagai teori asam 

basa. 

Tahapan selanjutnya adalah evaluate dan explain. Pada tahap 

evaluate guru menjelaskan kembali materi pembelajaran. Selanjutnya siswa 

akan melakukan tahap explain dimana siswa menjelaskan kembali materi 

yang telah dipelajari. 
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Gambar 14. Flowmap siswa 33 pada saat tahap explain 

Pada saat tahap explain siswa menjelaskan kembali definisi singkat dari 

berbagai teori asam basa yang telah dipelajari. Selain itu siswa juga 

menambahkan penjelasan guru mengenai pembentukan asam dan basa 

kedalam flowmapnya. 

Selain siswa yang dapat mengembangkan struktur kognitif dengan 

baik, ada juga siswa yang mengalami miskonsepsi saat mengikuti proses 

pembelajaran.  

Pada saat tahap extend, siswa mengkonstruksikan pengetahuanya 

setelah siswa mengikuti kerjakelompok. Melalui diskusi kelompok struktur 

kognitif siswa lebih berkambang, hal ini terlihat dari hasil flowmap pada 

tahap extend. Jika pada tahap sebelumnya siswa hanya mampu 

mendefinisikan berbagai teori asam basa, pada tahap ini siswa sudah 

mampu menuliskan contoh reaksi dari berbagai teori asam basa. Struktur 

kognitif siswa pada saat tahap extend sangat dipengaruhi oleh hasil diskusi 

kelompok pada saat exchange. Hal ini terlihat pada hasil flowmap siswa 09 

pada saat tahap extend. 
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Gambar 15. Flowmap siswa 09 pada saat tahap Extend 

 

( Lembar diskusi siswa 09 saat tahap exchange) 

Siswa 09 mengalami miskonsepsi setelah mengikuti kerja 

kelompok.Hal ini menunjukan bahwa siswa 09 menuliskan kembali hasil 

diskusi kelompoknya dan belum memahami teori asam basa Arrhenius 

secara mendalam.Miskonsepsi ini terlihat pada saat siswa menuliskan reaksi 

ionisasi asam bromida. Reaksi ionisasi asam bromida dituliskan 

menggunakan panah dua arah (⇋), padahal asam kuat mengalami ionisasisi 
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secara sempurna, sehingga seharusnya reaksi ionisasi asam bromida 

dituliskan seperti ini,   HBr(aq)→ H+(aq) + Br-(aq).   

 

Gambar 16. Flowmap siswa 08 pada saat tahap explore 

Pada pernyataan nomor 4, siswa 08 memahami bahwa asam adalah zat yang 

berion positif, dan basa adalah zat yang berion negatif.Hal ini menunjukan 

bahwa siswa 08 mengalami miskonsepsi. Miskonsepsi ini disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman siswa mengenai teori asam basa, jika siswa 

memahami teori asam basa Arrhenius lebih dalam maka siswa 08 dapat 

memahami bahwa asam adalah zat yang mengalami ionisasi dalam air 

menghasilkan ion H+, dan basa adalah zat yang mengalami ionisasi dalam 

air menghasilkan OH-. 

Siswa 02 dan siswa 30 juga dapat dilihat perkembangan struktur 

kognitifnya berdasarkan kata kunci yang dituliskan pada lembar kerja yang 

tertera pada tabel 4 dan 5. Tahap explore, kedua siswa menuliskan kata 

kunci yang hampir serupa mengenai karakteristik asam basa yaitu dengan 

menuliskan pH, sifat asam basa, contoh asam basa dalam kehidupan sehari-

hari, dan perubahan warna lakmus dalam suasana asam dan basa. Namun 

terdapat pula perbedaan diantara kedua hasil kata kunci dan kalimat kedua 

siswa yaitu siswa 30 dapat menuliskan kata kunci mengenai kekuatan asam 
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dan basa dalam lembar kerjanya.Hal ini menandakan bahwa siswa 30 

mengetahui bahwa asam dan basa memiliki kekuatan yang berbeda-beda. 

 

       Tabel 3. Tabel Free Word Association Tests Siswa 02 Tahap Explore 

Sifat/Karakteristik  Kata kunci Kalimat 

Asam Rasanya asam 

Memiliki pH<7 

Dapat mengubah 

lakmus biru 

menjadi merah 

Cuka 

Asam Klorida 

Cuka dapat mengubah 

lakmus biru menjadi 

merah 

Basa pH>7  

Sabun 

Mengubah lakmus 

merah menjadi biru 

Obat maag 

Pahit  

Sabun adalah salah satu 

basa yang ada di 

kehidupan sehari-hari 

 

     Tabel 4. Tabel Free Word Association Tests Siswa 30 Tahap Explore 

Sifat/Kara

kteristik  

Kata kunci Kalimat 

Asam pH<7 

Rasanya asam 

Asam kuat 

Asam lemah 

Kertas lakmus 

-Asam adalah zat yang memiliki pH<7 

-Asam lemah memiliki rasa asam yang 

bisa dikonsumsi 

-Asam kuat memiliki pH lebih tinggi dari 

biasanya 

-Asam lemah memiliki pH lebih rendah 

dari biasanya 

-Apabila asam diteteskan pada lakmus 

biru berubah jadi merah 

Basa pH>7  

Rasanya pahit 

-Basa adalah zat yang memiliki pH>7 
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Kertas lakmus 

Basa kuat lemah 

Bahan baku 

pembersih  

-Bahan-bahan yang mengandung basa 

rasanya pahit 

-Apabila basa diteteskan pada lakmus 

merah maka berubah jadi biru 

-Basa memiliki kadar yang tinggi dan 

rendah 

-Basa digunakan dalam bahan baku 

pembersih 

Siswa 30 mampu menuliskan kalimat lebih banyak dibandingkan dengan 

siswa 02.Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman awal siswa 30 mengenai 

asam dan basa lebih banyak dibandingkan dengan siswa 02. Tahap 

elaborate, kedua siswa memiliki perubahan struktur kognitif yang berbeda 

seperti terlihat pada tabel 6 dan 7. 

  

 Tabel 5. Tabel Free Word Tests Siswa 02 Tahap Elaborate 

Sifat/Karakteristik Kata Kalimat 

Asam 

Terionisasi dan 

menghasilkan ion H+ 

Memberikan ion H+ 

Penerima pasangan 

elektron 

Asam adalah senyawa 

yang terionisasi dalam 

air dan menghasilkan 

ion H+ 

Basa 

Senyawa pelepas ion OH- 

Menerima ion H+ 

Pendonor sepasang 

elektron 

Basa adalah senyawa 

yang dapat melepas 

ion OH- dalam air 

 

 Tabel 6. Tabel Free Word Tests Siswa 30 Tahap Elaborate 

Sifat/Karakteristik  Kata Kalimat 

Asam 

Melepas ion 

hidrogen (H+) 

Memberi proton 

-Asam dapat melepas ion 

Hidrogen (H+) apabila 

dilarutkan dalam air. 
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-Asam adalah senyawa yang 

dapat memberi proton ke 

senyawa lain. 

Basa 

Melepas ion 

hidroksida (OH-) 

Menerima proton 

-Basa dapat melepas ion 

hidroksida apabila dilarutkan 

dalam air. 

-Basa dapat menerima 

proton dari senyawa lain. 

 

 

Perbedaan struktur kognitif kedua siswa dikarenakan siswa 30 hanya 

mendapatkan dua teori asam basa berdasarkan hasil pencarian di tahap e-

search.Perbedaan ini terlihat pada kata kunci yang dituliskan kedua siswa di 

bawah ini Siswa 02 mampu menuliskan kata kunci mengenai penerimaan dan 

pendonoran sepasang elektron yang dituliskan berdasarkan teori 

Lewis.Namun siswa 30 hanya mampu menuliskan dua kata kunci yang 

merupakan kata kunci teori asam basa berdasarkan teori Arhenius dan 

Bronsted-Lowry. 

Struktur kognitif siswa dapat diidentifikasi menggunakan Concept 

mapping atau peta konsep selain menggunakan free word association tests 

(Kurt et al., 2013). Peta konsep dapat digunakan sebagai alat bantu dalam 

pembelajaran yang dapat menghubungkan berbagai konsep sehingga 

membantu siswa dalam memahami hubungan tiap konsep dalam suatu 

materi dan bagaimana mengembangkan satu materi dari yang umum hingga 

khusus. Dalam penelitian ini, siswa membuat peta konsep setelah materi 

pembelajaran selesai dilakukan. Siswa membuat peta konsep berdasarkan 

apa yang telah dipahami siswa selama proses pembelajaran mengenai materi 

asam basa. 

Penelitian ini menggunakan peta konsep untuk menggambarkan 

pemahaman siswa dalam materi asam basa. Peta konsep yang digambarkan 

siswa akan memberikan informasi mengenai pemahaman siswa dan 

bagaimana siswa menghubungkan setiap konsep yang telah dipelajari dalam 

materi asam basa. Setiap siswa membuat peta konsep yang berbeda sesuai 

dengan pemahaman yang dimiliki masing-masing. Gambar 17 merupakan 
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salah satu contoh peta konsep yang dibuat siswa setelah pembelajaran materi 

asam basa selesai. 

 

Gambar 17. Concept Map (Peta Konsep) Siswa 16 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat pemahaman siswa 16 dalam 

materi asam basa.Siswa 16 menuliskan asam dan basa terbagi menjadi enam, 

yaitu teori Arhenius, teori Bronsted-Lowry, teori Lewis, pH, Indikator, dan sifat 

asam basa.Siswa 16 mampu memberikan penjelasan singkat mengenai teori 

asam basa, pH asam dan basa, serta beberapa sifat asam dan basa. Peta 

konsep siswa ini masih kurang dalam beberapa konsep seperti indikator  dan 

kekuatan asam basa. Penjelasan siswa dalam pH dan sifat asam basa juga 

masih singkat sehingga dapat dikatakan peta konsep siswa belum lengkap 

dan kompleks. 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa siswa 6 

memiliki tiga konsep umum mengenai materi asam basa yaitu konsep 

indikator, contoh asam-basa kuat dan lemah, dan karakteristik asam basa.Hal 

ini berbeda dengan konsep yang dituliskan siswa 17. Konsep yang dituliskan 

siswa 17 berupa teori asam basa, indikator, dan derajat 

disosiasi.Pengorganiasian peta konsep siswa 17 berbeda dengan siswa 

6.Siswa 17 memberikan penjelasan pada indikator asam basa dengan 

menghubungkan pH dan kekuatan asam basa di bawah indikator asam basa. 

Namun siswa 6 tidak mengaitkan konsep utama dengan konsep lainnya. 
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Gambar 17. Concept Map (Peta Konsep) Siswa 6 
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Gambar 18. Concept Map (Peta Konsep) Siswa 17 

Peta konsep pada gambar 17 dan 18 dapat disimpulkan bahwa peta konsep 

siswa 6 dan siswa 17 saling melengkapi dimana siswa 6 terdapat konsep 

karakteristik asam basa namun tidak ada teori asam basa seperti siswa 17. 

Siswa 17 dan siswa 6 mampu menuliskan konsep asam basa dalam 

representasi simbolik dimana siswa 6 mampu menuliskan rumus molekul 

senyawa asam dan basa kuat dan siswa 17 mampu menuliskan rumus kimia 

dan perhitungan pH. Siswa 17 mampu menuliskan konsep kimia secara 

makroskopik yaitu ketika siswa 17 menuliskan berbagai macam indikator 

asam basa baik yang alami maupun buatan. Siswa 6 menuliskan representasi 

makroskopik yaitu pada penjelasan karakteristik asam dan basa dimana dapat 

dilakukan dengan eksperimen menggunakan indikator lakmus merah dan 

biru. Peta konsep kedua siswa ini belum lengkap karena kurang dalam 

menjelaskan representasi mikroskopik pada konsep asam basa. Peta konsep 

siswa lainnya dapat dilihat melalui gambar 25. 
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B. Soft Skills 

Model pembelajaran Learning Cycle 8E juga memiliki dampak terhadap 

perkembangan soft skills siswa.Kuesioner CCVLES (Constructivist Chemistry Values 

Learning Environment Survey) digunakan untuk melihat perkembangan Soft skill 

ssiswa selama mengikuti model pembelajaran LearningCycle 8E.Soft skills siswa pada 

tahap engage dapat terlihat dari kategori perasaan terhadap studi kasus dan isi studi 

kasus.  Soft skill ssiswa pada tahap exchange dapat dilihat dari kategori bekerjasama 

dan empati komunikasi.  

 

Gambar 19. Grafik hasil rata-rata kuesioner CCVLES (Constructivist Chemistry 

Values Learning Environment Survey) 

Grafik diatas merupakan hasil rata-rata kuesioner CCVLES yang terdiiri dari 7 

kategori.Berdasarkan hasil kuesioner CCVLES terhadap kategori satu dan dua, 

diperoleh bahwa siswa tertarik dengan studi kasus dan siswa merasa studi kasus 

yang disajikan masuk akal. Berdasarkan grafik diatas, kategori empati 

komunikasi dan bekerjasama memperoleh nilai tertinggi  dibandingkan dengan 

kategori lainya. Hal ini menjelaskan bahwa siswa sudah menerapkan sikap 
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menghormati dan menghargai temanya dalam menghadapi perbedaan 

pendapat. 
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