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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Prestasi belajar bagi siswa sangat penting karena prestasi belajar 

merupakan salah satu gambaran tingkat keberhasilan dari kegiatan selama 

mengikuti pelajaran. Salah satu tujuan dalam proses pembelajaran adalah 

meraih suatu prestasi dalam belajar, prestasi belajar merupakan penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditentukan dengan tes atau angka yang diberikan oleh guru
1
. Selain 

itu prestasi belajar juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa 

yang dinyatakan dalam bentuk skor yang akan diperoleh dari hasil tes 

mengenai jumlah materi pelajaran tertentu.
2
 

Prestasi belajar harus memiliki tiga aspek, yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotor. Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai sebaik-baiknya 

pada seorang anak dalam pendidikan baik yang dikerjakan atau bidang 

keilmuan. Semua pelaku pendidikan (siswa, orang tua dan guru) pasti 

menginginkan tercapainya sebuah prestasi belajar yang tinggi, karena prestasi 

belajar yang tinggi merupakan salah satu indikator keberhasilan proses 

belajar. Namun kenyataannya tidak semua siswa mendapatkan prestasi belajar 

yang tinggi dan terdapat siswa yang mendapatkan prestasi belajar yang 
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rendah. Tinggi dan rendahnya prestasi belajar yang diperoleh siswa 

dipengaruhi banyak faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal
3
. 

Di dalam Al-Qur’an Allah SWT telah menurunkan surah yang 

memerintahkan manusia untuk selalu belajar. Firman Allah QS. Al-Alaq ayat 

1-5.
4
 

 

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ayat tersebut 

menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar, jadi kita dituntut untuk 

selalu membaca dan membaca setiap saat, karena dengan membaca 

pengetahuan kita akan semakin bertambah. Seperti halnya kimia dalam 

mempelajari kita harus rajin membaca dan mengulang-ulangnya kembali. 

Kimia merupakan salah satu mata pelajaran ilmu alam mempelajari gejala-

gejala alam, tetapi mengkhususkan diri di dalam mempelajari struktur, 

susunan, sifat dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan 

materi
5
. Namun selama ini masih banyak siswa yang mengalami kesulitan 

dalam memahami materi pelajaran kimia seperti pada materi ikatan kimia.  

Ikatan kimia merupakan materi kimia yang mempelajari tentang ikatan 

yang terjadi antar atom dan antarmolekul dengan cara atom yang satu 

melepaskan elektron sedangkan atom yang lain menerima elektron, 
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penggunaan elektron bersama atau penggunaan pasangan elektron bersama 

yang berasal dari satu atom serta ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik 

antara partikel-partikel yang berikatan
6
. Serta ikatan kimia termasuk salah satu 

materi kimia dengan karateristik materi berupa konsep, oleh sebab itu siswa 

seringkali megalami kesulitan dalam mempelajari materi ikatan kimia 

sehingga aktivitas belajar mereka menurun, kurang keaktifannya  dan 

berdampak pada menurunnya prestasi belajar mereka. Sedangkan materi 

ikatan kimia merupakan materi syarat untuk melanjutkan ke materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit sehingga siswa diharapkaan memiliki pemahaman 

yang mantap pada materi ikatan kimia. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Sekolah Menegah 

Atas Negeri 2 Pangkalan Kerinci dan melakukan wawancara dengan salah 

satu guru mata pelajaran kimia kelas X MIA tahun 2015/2016, didapatkan 

permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran diantaranya yaitu 

masih banyak siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM) 55%, sedangkan siswa yang mencapai KKM hanya 45% untuk mata 

pelajaran kimia pada pokok bahasan Ikatan Kimia untuk kelas X dengan  

KKM nya 70. Hal ini karena siswa kurang antusias dalam belajar sehingga 

pemahaman siswa berkurang, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi 

kimia, dikarenakan siswa hanya mendengarkan atau menerima materi secara 

keseluruhan dari guru tanpa mereka mencari dan menganalisa permasalahan 

yang ada pada materi ikatan kimia tersebut. Sehingga siswa kurang mampu 
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memecahkan masalah ketika diberikan contoh soal selain yang diberikan oleh 

guru. 

Dari permasalahan yang telah diuraikan, peneliti menerapkan model 

pembelajaran yang dapat digunakan pada materi ikatan kimia yaitu  dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). PBL 

merupakan salah satu pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi 

belajar aktif  kepada siswa. Melalui PBL diharapkan prestasi belajar kimia 

siswa dapat lebih baik dan meningkat
7
. Kelebihan pembelajaran berbasis 

masalah dapat meningkatkan interaksi sosial dan prestasi belajar peserta 

didik
8
.  

Selain model pembelajaran peneliti menggunakan media 

pembelajaran yaitu Quipper School. Quipper School merupakan media 

pembelajaran dengan sistem e-learning yang berbasis open source yang 

merupakan penghubung antar siswa dan guru dalam pembagian tugas mata 

pelajaran secara online dan sesuai dengan mata pelajaran yang diadaptasi dari 

kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Quipper School memberikan 

kemudahan bagi untuk mengirim tugas ke perangkat mobile yang dimiliki 

oleh siswa. Selain itu, guru dapat memantau perkembangan belajar siswanya 

secara online. Manfaat Quipper School bagi siswa dapat digunakan sebagai 

tempat untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, mengakses seluruh 
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materi pelajaran, dan mengirimkan pesan kepada guru mengenai kesulitan 

belajar yang dihadapi. Quipper School juga dapat diakses oleh siswa melalui 

perangkat yang terhubung dengan internet dan siswa dapat mengaksesnya 

kapan saja dan dimana saja, baik melaui koneksi Wi-Fi maupun 3G secara 

gratis 
9
. 

Media  pembelajaran berbasis teknologi  informasi  yang dapat  

digunakan  guru  dalam pembelajaran  untuk  mengatasi rendahnya  prestasi  

belajar  siswa adalah  e-learning.  E-learning  adalah sebuah  inovasi  dalam  

pendidikan yang  mempunyai  kontribusi  sangat besar  terhadap  perubahan  

proses pembelajaran,  dimana  proses pembelajaran  tidak  hanya  terbatas 

pada  kegiatan ceramah dengan  media seadanya tetapi penyampaian materi 

pembelajaran dapat  divisualisasikan dalam  berbagai format  dan  bentuk 

yang  lebih  dinamis  dan  lebih interaktif  sehingga  siswa  akan  lebih 

termotivasi
10

. 

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Yussi Pratiwi 

menunjukkan bahwa pelaksanaan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) mengalami peningkatan sebesar 86,29%.
11

  Dan penelitian 

yang dilakukan Septi Aprilia menunjukkan bahwa: 1) ada pengaruh 

penggunaan media laboratorium real dan virtual terhadap prestasi kognitif 

siswa, tetapi tidak ada pengaruh penggunaan media laboratorium real dan 
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virtual terhadap prestasi belajar afektif siswa, 2) ada pengaruh gaya belajar 

terhadap prestasi belajar kognitif dan afektif siswa, 3) ada interaksi antara 

media dan gaya belajar terhadap prestasi kognitif dan  siswa, tetapi tidak ada 

interaksi antara media dan gaya belajar terhadap prestailsi afektif siswa
12

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning Berbantuan Quipper School 

terhadap Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Atas  Negeri 2 

Pangkalan Kerinci”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk lebih mudah dan menghindari kesalahan pegertian terhadap 

judul penelitian yang telah disebutkan, maka peneliti menjelaskan beberapa 

istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini: 

1. Model pembelajaran Berbasis masalah (PBL) adalah suatu model 

pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Pemecahan masalah 

dilakukan dengan pola kolaborasi dan menggunakan kemampuan berfikir 

tingkat tinggi yakni kemampuan analisis-sintesis, dan evaluasi atau 

menggunakan menemukan dalam rangka memecahkan masalah
13
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2. Prestasi Belajar adalah hasil akhir yang dicapai oleh seseorang siswa 

setelah dia melakukan kegiatan belajar tertentu atau setelah ia menerima 

pelajaran dari seseorang guru pada suatu saat.
14

 

3. Quipper School merupakan layanan e-learning yang diciptakan untuk 

mempermudah tugas dan menghemat waktu para guru, khususnya dalam 

hal pemberian tugas /PR/ latihan soal, bahkan ujian dikelas kepada siswa.
15

 

C. Permasalahan 

1. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka 

dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

a. Masih banyak siswa yang belum dapat mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM)  70 yaitu sekitar 55%. 

b. Siswa kurang mampu dalam memecahkan masalah yang diberikan guru 

di sekolah. 

c. Siswa kesulitan dalam memahami materi dan mengaitkan antara konsep 

yang satu dengan konsep yang lain sehingga menyebabkan prestasi 

belajar siswa rendah pada pelajaran kimia. 

d. Rendahnya prestasi belajar siswa dalam pembelajaran kimia. 

2. Batasan Masalah 

Untuk mengarahkan masalah supaya tidak menyimpang serta 

sampai pada tujuan pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada kajian 

tentang pengaruh model pembelajaran problem based learning dengan 
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berbantuan quipper school terhadap prestasi siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Pangkalan Kerinci pada materi ikatan kimia dilihat dari 

ranah kognitif. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran Problem 

Besed Learning dengan berbantuan Quipper School terhadap prestasi 

belajar siswa kelas X pada materi ikatan kimia di Sekolah Menengah Atas  

Negeri 2 Pangkalan Kerinci?  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran pembelajaran problem besed learning dengan berbantuan 

Quipper School terhadap prestasi belajar siswa kelas X pada materi ikatan 

kimia di Sekolah Menengah Atas  Negeri 2 Pangkalan Kerinci. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi siswa adalah untuk membantu siswa memahami konsep dari 

materi yang diberikan, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan 

prestasi belajarnya. Dan juga untuk memberikan pengalaman baru 

bagi siswa berkaitan dengan proses pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Problem Besed Learning. 
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b. Bagi guru sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam memilih 

model pembelajaran yang sesuai sehingga dapat berpengaruh dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran kimia. 

c. Bagi sekolah dapat memberikan masukan dalam rangka memperbaiki 

dan meningkatkan mata pelajaran di sekolah terutama pada mata 

pelajaran kimia. 

d. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan agar dapat dimanfaatkan 

ketika terjun di dunia pendidikan kelak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


