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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak ada dan harus dipenuhi

dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pendidikan harus

bertumpu pada pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran

sertanya dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang dirumuskan secara jelas

dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional

bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang

demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan  salah satu

aspek yang menentukan masa depan bangsa. Semakin maju pendidikan

maka akan semakin maju pula suatu bangsa.

Islam juga menekankan betapa pentingnya pendidkan dan ilmu

pengetahuan seperti yang terdapat dalam QS. Taha ayat 114:

                                
              

Artinya: “ Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan
janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-quran sebelum
disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: “
Ya Tuhan ku, tambahkanlah kepada ku ilmu pengetahuan.”

Peran guru sangat menunjang keberhasilan dalam misi pendidikan

dan pembelajaran di sekolah. Selain bertanggung jawab, mengatur,
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mengarahkan dan menciptakan suasana kondusif untuk mendorong siswa

dalam melaksanakan kegiatan  di atas, guru juga berperan dalam

meningkatkan  kualitas  pendidikan. Guru dituntut mampu menyajikan

pembelajaran yang bukan semata-mata mentransfer pengetahuan,

keterampilan, dan sikap, tetapi juga memiliki kemampuan meningkatkan

kemandirian siswa. Oleh karena itu guru dituntut sanggup menciptakan

kondisi proses pembelajaran yang memberikan kebebasaan kepada siswa

untuk berfikir dan berpendapat sesuai perkembangan yang dimiliki, untuk itu

guru dituntut meningkatkan kompetensi dirinya. Dialah yang membantu

peserta didik nenemukan dirinya, kemana peserta didikkan pergi dan apa yang

harus peserta didik lakukan di dunia1.

Berkenaan dengan kompetensi dalam cara-cara mengajar, seorang guru

dituntut untuk mampu merecanakan atau menyusun setiap program satuan

pelajaran, menggunakan dan mengembangkan media pendidikan serta mampu

memilih metode yang  variatif dan efektif. Ketepatan seorang guru dalam

memilih metode pengajaran yang efektif dalam suatu pembelajaran akan dapat

menghasilkan pembelajaran yang efektif yaitu tercapainya tujuan

pembelajaran yang diinginkan. Sebaliknya ketidaktepatan seorang guru dalam

memilih metode pengajaran yang efektif dalam suatu pembelajaran, maka

akan dapat menimbulkan kegagalan dalam mencapai pembelajaran yang

efektif yaitu tidak tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil melalui wawancara dengan guru pelajaran kimia

1 Mardia Hayati, Desain Pembelajaran Berbasis Karakter, (Pekanbaru : Al-Mujtahadah
Press, 2012), hal.1.
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kelas X SMAN 2 Tambang, ibu Andriani Sisqa, S.Pd bahwa sebagian besar

siswa belum mencapai KKM yang ditetapkan sekolah. Khususnya untuk

materi hidrokarbon merupakan materi yang bersifat membosankan dan

bersifat abstrak, keabstrakan materi ini dapat mengakibatkan siswa mengalami

kesulitan dalam memahaminya atau bahkan siswa dapat mengalami kesalahan

konsep, selain itu dalam proses pembelajaran masih banyak dijumpai siswa

yang kurang aktif dikarena penyampaian materi yang kurang menarik yaitu

menggunakan metode ceramah. Hal ini membuat siswa hanya sebagai

penerima informasi, membuat siswa kurang kreatif.

Salah satu model pembelajaran yang diharapkan dapat membiasakan

siswa agar aktif dan membuat siswa tertarik dengan pelajaran adalah model

Siklus Belajar (Learning Cycle) merupakan salah satu model pembelajaran

yang berbasis pada paradigma pembelajaran konstruktivistis. Model ini di

kembangkan dari teori perkembangan kognitif Piaget. Model ini menyarankan

agar proses pembelajaran dapat melibatkan siswa dalam kegiatan belajar yang

aktif sehingga terjadi proses asimilasi, akomodasi, dan organisasi dalam

struktur kognitif siswa.2 Metode siklus belajar (learning cycle) berpusat pada

pembelajar yang berisi tahap-tahap. Tahap engagement, guru membuka

pengetahuan siswa dan mengembangkan rasa keingintahuan siswa dengan

memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Fase exploration, guru

membagi kelas menjadi beberapa kelompok, mengarahkan dan membimbing

siswa melakukan kegiatan penyelidikan dan diskusi. Fase explanation, guru

2 Safwatun nida, model-model pembelajaran konstruktivistik dalam pembelajaran sain-
kimia.(Malang : universitas negeri malang,2006), hal.69.
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mengarahkan siswa untuk menjelaskan konsep-konsep dan defenisi-defenisi

awal yang didapatkan dari tahap exploration. Fase elaboration, guru

memberikan permasalahan baru berkaitan dengan materi yang dipelajari. Fase

evaluation, guru mengecek tingkat pemahaman siswa dengan mengajukan

pertanyaan atau soal.

Model learning cycle memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah

dimana pembelajaran menjadi berpusat pada siswa (student-centered), dapat

menghindari siswa dari cara belajar yang cenderung menghafal, dan dapat

meningkatkan motivasi belajar karena siswa dilibatkan secara aktif dalam

proses pembelajaran3. Selain itu model siklus belajar (learning cycle) juga

mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas proses dan hasil belajar siswa

karena tahap-tahap kegiatan belajarnya diorganisasikan sedemikian rupa

sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai

dalam pembelajaran4. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa model siklus

belajar baik untuk diterapkan dalam proses pembelajaran dan berpengaruh

positif terhadap hasil belajar siswa adalah penelitian yang dilakukan oleh

Soeprodji, dkk;5 Susilowati dan Masyukuri;6 Rahayu.7

3 Azizah., Nurul., dan sunarti. 2012. Pengaruh penerapan model pembelajaran learning
cycle 5e terhadap hasil belajar siswa pada topik cahaya di MTS Nu Trate Gresik. Jurnal Inovasi
Pendidikan Fisika. Vol 1 No 1: hal 51-56.

4 Fajaroh F., Dasna I.w. 2003. Penggunaan model pembelajaran learning cycle untuk
meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar kimia aditif dalam bahan makanan pada siswa
kelas II SMAN Tumpang. Jurnal pendidkan pembelajaran Vol II No 2: hal 112-122.

5 Soeprodjo., Priatmoko s., dan sariana. 2008. Pengaruh Model Learning Cycle Terhadap
Hasil Belajar Materi Kelarutan Dan Hasil Kali Kelarutan. Jurnal  inovasi pendidik\n kimia, Vol 2
No 1: hal 224-229.

6 Susilowati, E., Masyukuri. 2008. Implementasi Model Pembelajaran Kontruktivisme 5e
Yang Diintervensi Peta Konsep Bermedia Komputer Untuk Meningkatkan Partidifasi Mahasiswa
Dalam Perkuliahan Kimia Fisika. Jurnal Varia Pendidikan, Vol 1 No 2: hal 81-90.
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Model siklus belajar ini juga memiliki kelemahan, diantaranya adalah

memerlukan waktu yang panjang dalam melaksanakan pembelajaran dan guru

kurang dapat menemukan miskonsepsi siswa pada fase engagement. Hal

tersebut karena model siklus belajar terdiri atas beberapa tahapan dan

menuntut siswa memecahkan masalah serta mengkontruksi pengetahuan

sendiri. Sayangnya siswa kurang memiliki kesiapan untuk mengikuti proses

pembelajaran di kelas. Akibatnya, waktu pembelajaran banyak terbuang pada

fase eksplorasi dan fase eksplanation. Berdasarkan kelemahan-kelemahan

pada model siklus belajar, maka pada penelitian ini siklus belajar dibantu

dengan menggunakan teknik mencatat mind mapp. Mind mapp dipilih karena

dapat mendorong kreatifitas dan melatih siswa untuk dapat menganalisis

konsep.8

Mind mapp adalah cara kreatif bagi peserta didik secara individual

untuk menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran, atau merencanakan penelitian

baru. Tugas membuat mind mapp diberikan sebelum pertemuan pertama

materi hidrokarbon diajarkan, dan ini dikerjakan di rumah.

Mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar dan mengatasi

miskonsepsi. Pembelajaran berbantuan mind mapp memungkinkan siswa lebih

fokus pada pokok bahasan yang dipelajari. Pola pikir siswa akan lebih

berkembang dengan memunculkan ide-ide dalam proses pembelajaran

7 Rahayu. 2015. Keefektifan Pembelajaran Kooperatif Model Mind Mapping Berbantuan
CD Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar. Unnes Journal Of Mathematics Education, Vol 1 No 1:
hal 45.

8 Ary Analisa Rahma. 2013. Pengaruh Model Pembelajaran Berbantuan Mind Mapp
Dapat Meningkatkan Prestasi Belajar Fisika Di Tinjau dari Kinerja Laboratorium  Siswa Kelas VII
SMPN 1 Rejoso Kabupaten Pasuruan. Jurnal Pendidikan Sains .Vol 1 No 2: hal 187.
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sehingga proses pembelajaran yang berbantuan mind mapp dapat

meningkatkan hasil belajar.9 Dengan bantuan mind mapp, siswa yang pada

awalnya bingung dapat mulai memahami konsep karena dokumen mind mapp

yang dibuat siswa di awal menunjukkan miskonsepsi yang ada pada siswa

sehingga guru lebih mudah untuk mengarahkan siswa tersebut.10

Gambar yang tertuang di dalam mind mapp merupakan pertanda

keberhasilan siswa dalam menangkap informasi, membuat konversi informasi

verbal ke visual, dan mengkomunikasikan hasil konversinya ke orang lain.

Dengan jalan ini, siswa akan mudah mengingat informasi yang disimpannya

karena siswa tersebut telah melakukan pengolahan informasi dengan membuat

lintasan berfikir diotaknya.11

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk

mengadakan penelitian yang berjudul sebagai berikut “Pengaruh

Penerapan Model Pembelajaran Siklus Belajar (Learning Cycle)

Berbantuan Mind Mapp Terhadap Hasil Belajar Kimia Di SMAN 2

Tambang”

9 Rahayu, op cit., hal 46.
10 Tanti., Santoso,S., dan Sajidin. 2011. Penerapan pembelajaran aktif (aktif learning)

dengan metode mind mapping terhadap prestasi belajar dengan memperhatikan kreatifitas siswa
materi pokok reaksi redoks kelas X semester 2 sma negeri sukoharjo. Jurnal pendidikan kimia.
Sukoharjo, hal 103-111.

11 Anjar Purba Asmara. Penilaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia materi

kimia unsur menggunakan mind mapp di kelas XII ipa emester 1 SMA N 1 Wonosobo.Wonosobo:
Universitas Wonosobo.
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B. Penegasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari kesalahan

dalam penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu didefenisikan,

yaitu:

1. Model pembelajaran siklus belajar (learning cycle) merupakan sebuah

proses pendidikan yang bertujuan agar para siswa berperan aktif untuk

menggali dan memperkaya pemahaman mereka terhadap konsep-konsep

yang dipelajari melalui praktikum.12

2. Mind mapp adalah cara kreatif bagi peserta didik secara individual untuk

menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran, atau merencanakan penelitian

baru.13

3. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima

pengalaman belajar 14.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti menyusun

masalah sebagai berikut:

a. Sebagian besar siswa belum mencapai KKM yang ditetapkan oleh

sekolah.

12 Nurhayati, Fitri. 2013. Efektifitas Pembelajaran Dengan Metode Drill And Practice
Dan Learning Cycle 5E Disertai Media Pembelajaran Crassword Puzzel Terhadap Prestasi
Belajar Siswa Pada Materi Pokok Hidrokarboan Kelas X Semester Genap Sma Negri
Kebakkramat Tahun Pelajaran 2012/2013. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

13 Mel silberman. Active Learning. (Yogyakarta: Insan Madani,2009). hal.188.
14Nana Sudjana. Penilaian Hasil Belajar Mengajar.(Bndung: Remaja Rosdakarya,2006).

hal, 22.
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b. Materi pelajaran kimia khususnya hidrokarbon yang bersifat abstrak

dan membosankan, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam

memahaminya.

c. Penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat dengan materi

sehingga menjadikan siswa kurang aktif.

2. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari

topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian pada

pengaruh model pembelajaran Siklus Belajar (Learning Cycle) berbantuan

mind mapp terhadap hasil belajar hidrokarbon kelas X di SMAN 2

Tambang.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh

penerapan model pembelajaran Siklus Belajar (learning cycle)

berbantuan mind mapp terhadap hasil belajar kimia siswa SMAN 2

Tambang ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Peneliatan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitiaan ini adalah untuk

mengetahui pengaruh model pembelajaran Siklus Belajar (learning

cycle) berbantuan mind mapp terhadap hasil belajar kimia siswa di

SMAN 2 Tambang
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2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi siswa, penggunaan model siklus belajar diharapkan dapat

memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar siswa

khususnya pada mata pelajaran kimia.

b. Bagi guru, diharapakan dapat dijadikan alternatif dalam pengajaran

yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa

pada mata pelajaran kimia.

c. Bagi sekolah, diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan

yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa

pada mata pelajaran kimia di sekolah dan mengembangkan

penggunaan media.

d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman jika

menjadi pendidik dimasa yang akan datang


