
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap 

orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi 

antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi 

kapan saja dan di mana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah 

belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang 

mungkin disebabkan oleh terjadinya perubaahan pada tingkat pengetahuan, 

keterampilan, atau sikapnya.
1
 Belajar dan pembelajaran adalah suatu kegiatan 

yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan belajar manusia 

dapat mengembangkan potensi-potensi yang dibawanya sejak lahir. Belajar 

dan pembelajaran merupakan kegiatan yang berlangsung dari sejak lahir 

sampai mati atau berlangsung seumur hidup. Islam juga menekankan betapa 

pentingnya ilmu dan pengetahuan seperti yang terdapat dalam Q.S Thaha Ayat 

114: 

 

Artinya : “Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan 

janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur’an sebelum 

disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah “Ya 

tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”.
2
 

 

                                                             
 
1
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) , h.1. 

 
2
Abdul Rahman B Smith, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: CV Asy 

Syifa,1998), h.225 

1 



 

 

2 

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai 

edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik. 

Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan 

sebelum pengajaran dilakukan. 
3
 Aktivitas belajar sangat berkaitan erat dengan 

proses pencarian ilmu, dalam Al-Qur‟an dan Al- hadist yang memerintahkan 

kaum Muslim untuk mencari ilmu. Sebagaimana surat yang pertama kali 

turun, menyebutkan pentingnya membaca, pena dan ajaran untuk manusia.
4
 

Ayat tersebut adalah QS. Al-„Alaq ayat (96: 1-5). 

 

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang 

mengajar(manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.(Q.S. Al-Alaq:1-5)”
5
 

 

Surat Al-„Alaq ayat 1-5 diatas menerangkan bahwa Allah menciptakan 

manusia dari benda yang hina dan memuliakannya dengan mengajarkan 

membaca, menulis dan memberikan pengetahuan. Dengan kata lain, bahwa 

manusia mulia dihadapkan Allah apabila memiliki pengetahuan, dan 

pengetahuan bisa dimiliki dengan cara belajar. 
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Pembelajaran yang baik dan efektif adalah yang mampu memberikan 

kemudahan belajar kepada siswa secara adil dan merata, sehingga mereka 

dapat mengembangkan potensinya secara optimal.
6
 Untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang sesuai dengan harapan dibutuhkan kreatifitas guru dalam 

memilih metode dan model pembelajaran, sehingga dapat mempermudah 

siswa dalam menerima pesan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
7
 

Kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini, dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah tidaklah semulus yang diharapkan. 

Masih terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan tujuan pendidikan 

belum tercapai secara maksimal. Hasil belajar pada dasarnya merupakan 

tujuan belajar yang berhasil dicapai oleh siswa. Sudjana menyatakan bahwa 

“Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya”. Hasil belajar berguna untuk mengetahui 

sejauh mana penguasaan materi yang dipelajari. Hasil belajar yang rendah 

pada pelajaran kimia disebabkan karena kesulitan dalam memecahkan 

permasalahan. Siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan permasalahan 

konsep mol karena belum sepenuhnya menyadari pentingnya penguasaan 

keseluruhan materi konsep mol. Siswa belum mampu memahami strategi 

dalam pemecahan masalah konsep mol. Sebagian besar pendekatan 

                                                             
 
6
E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2005), h.28. 

 
7
Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta:Rajawali,2011), h.84. 



 

 

4 

pemecahan masalah yang siswa lakukan belum cukup untuk memecahkan 

permasalahan perhitungan kimia yang dihadapkan.
8
 

Konsep Mol merupakan salah satu materi kimia yang termasuk dalam 

bab stoikiometri dimana pemahaman konsep dan perhitungan kimia yang 

banyak sehingga materi ini untuk siswa tergolong sulit. Selain itu, siswa juga 

masih terlihat kurang aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru mata pelajaran 

kimia ibu Heni Guspita,S.Pd di SMA Negeri 11 Pekanbaru didapatkan 

sebagian siswa masih mengalami kesulitan belajar kimia khususnya pada 

materi konsep mol dimana sangat banyak perhitungan kimia. Masih 

didapatkan berbagai permasalahan dalam belajar kimia salah satunya yaitu 

proses pembelajaran hanya terpusat satu arah yaitu kepada guru. Siswa jarang 

atau bahkan tidak mau bertanya apabila diberi kesempatan untuk bertanya 

terkait dalam materi yang diajarkan, terlihat juga siswa kurang memperhatikan 

penjelasan dari guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas, dan sebagian 

siswa yang tidak mempunyai buku pegangan dalam proses pembelajaran. 

Sehingga pemahaman dan daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan 

pendidik masih tergolong rendah. Akibatnya siswa sulit untuk memecahkan 

permasalahan tentang materi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih 

rendahnya nilai ulangan siswa kelas X SMA Negeri 11 Pekanbaru. 
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Mempelajari kimia tidak hanya dengan aktivitas menyelesaikan soal-

soal sesuai dengan contoh yang diberikan oleh guru, namun perlu melibatkan 

aktivitas siswa yang dapat merangsang kemampuan berpikir dan kemampuan 

pemecahan masalah. Oleh sebab itu, siswa perlu dibiasakan memecahkan 

masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan 

ide-ide, yaitu siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka 

sendiri.  

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah model 

pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme dan mengakomodasikan 

keterlibatan siswa dalam belajar serta terlibat dalam pemecahan masalah yang 

kontestual. Untuk memperoleh informasi dan mengembangkan konsep-konsep 

sains, siswa belajar tentang bagaimana membangun kerangka masalah, 

mencermati, mengumpulkan data dan mengorganisasikan masalah, menyusun 

fakta, menganalisis data, dan menyusun argumentasi terkait pemecahan 

masalah baik secara individual maupun dalam kelompok. 
9
 

Penelitian Ratna Rosidah Tri Wasonowati, dkk tentang penerapan 

model Problem Based Learning (PBL)  dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

siswa pada ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa dengan model 

PBL dikategorikan baik dengan mencapai kompetensi inti kurikulum 2013 

berturut-turut adalah 78%, 81,24%, dan 78,13%.
10
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Proses pembelajaran pada materi konsep mol ini banyak 

mengungkapkan konsep dan rumus yang dimana sulit bagi siswa untuk 

memahaminya, selain dengan pemilihan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) akan lebih efektif  apabila dilengkapi bantuan modul. Dengan 

bantuan modul pembelajaran akan memudahkan siswa memahami konsep 

kimia. Modul merupakan sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis 

dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sesuai tingkat pengetahuan 

dan usia mereka, agar mereka dapat belajar sendiri (mandiri) dengan bantuan 

atau bimbingan yang minimal dari pendidik. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa modul merupakan sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis 

dan mudah dipahami agar siswa dapat belajar secara mandiri maupun dengan 

bantuan pendidik.
11

 Modul dalam sistem pendidikan disekolah memberikan 

kelebihan dimana belajar tanpa terikat oleh mutu guru, karena pelajaran yang 

telah disiapkan dalam modul tersebut telah diatur. Dengan memperhatikan 

petunjuk-petunjuk yang ada dalam modul siswa dapat bekerja sendiri.
12

 

Penelitian Husna Amalana dkk tentang pengaruh model pembelajaran 

Quantum Teaching berbantuan modul dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan besarnya pengaruh mencapai kriteria sedang dengan kontribusi sebesar 
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29,16%. Respon siswa terbukti sangat baik terhadap model pembelajaran 

Quantum Teaching berbantuan modul.
13

 

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan, bahwa model 

pembelajaran Problem Based Learning menggunakan modul belum pernah 

digunakan dalam proses pembelajran kimia di SMA negeri 11 Pekanbaru. 

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang disini, maka  peneliti 

tertarik untuk melalukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)  dilengkapi Modul 

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Konsep Mol di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru”. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing 

pembelajaran di kelas.
14

 

2. Problem based learning (PBL) merupakan salah satu model pembelajaran 

inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. PBL 

adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk 

memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga 

siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah 
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tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan 

masalah.
15

 

3. Modul merupakan sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis 

dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sesuai tingkat 

pengetahuan dan usia 

mereka, agar mereka dapat belajar sendiri (mandiri) dengan bantuan atau 

bimbingan yang minimal dari pendidik.
16

 

4. Hasil Belajar adalah suatu tujuan yang ingin dicapai melalui proses 

pembelajaran dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.
17

 

5. Konsep mol merupakan salah satu materi kimia dalam bab pokok bahasan 

stoikiometri, dimana membahas tentang perhitungan mol, dan hubungan 

konsep mol. Mol merupakan satuan yang menyatakan jumlah partikel 

yang terkandung dalam sejumlah zat. Satu mol suatu zat adalah sejumlah 

partikelyang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan 

banyaknya atom yang terdapat dalam 12,00 gram C-12.
18

 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah-

masalah  sebagai berikut: 
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a. Hasil belajar kimia dalam ranah kognitif yang masih banyak rendah 

atau belum mencapai KKM. 

b. Peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep dan 

perhitungan kimia dalam proses pembelajaran. 

c. Peserta didik terlihat kurang peduli dan kurang fokus dalam proses 

pembelajaran. 

d. Dalam proses pembelajaran hanya terjadi interaksi satu arah yang 

didominasi guru. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalaah, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada: 

a. Model pembelajaran yang diterapkan yaitu Problem Based Learning 

(PBL) 

b. Hasil belajar yang diteliti adalah pengaruh penerapan Problem Based 

Learning (PBL) dilengkapi  modul terhadap hasil belajar siswa diranah 

kognitif. 

c. Pokok materi yang diuji adalah konsep mol. 

d. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 11 

Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu : Apakah ada pengaruh model 
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pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dilengkapi modul terhadap 

hasil belajar siswa pada materi konsep mol? 

 

D. Tujuan dan Manfaat   

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dilengkapi modul terhadap hasil belajar 

siswa pada materi konsep mol. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat secara praktis 

1) Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lain yang sejenis 

yang menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning 

menggunakan modul dalam pembelajaran kimia. 

2) Dapat dijadikan masukan bagi peneliti lainnya yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

b. Manfaat secara teoritis 

1) Bagi Guru 

a) Sebagai alternatif dalam pemilihan model pembelajaran untuk 

meningkatkan prestasi dan kreativitas belajar siswa. 

b) Dapat dijadikan tambahan wawasan model pembelajaran untuk 

menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

dalam proses pembelajaran kimia. 
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2) Bagi Siswa 

a) Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. 

b) Meningkatkan rasa menghormati dan toleransi terhadap sesama 

siswa dalam proses pembelajaran siswa. 

c) Mengajak siswa untuk belajar aktif, kreatif dan inovatif dalam 

pembelajaran kimia. 

3) Bagi Peneliti 

a) Mempersiapkan diri menjadi guru yang profesional yang mampu 

menghadapi situasi dan kondisi apapun dalam pembelajaran 

kimia. 

b) Mampu menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi dan 

menyenangkan dalam pembelajaran kimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


