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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai 

dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan.
1
 Pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.
2
 

Dalam ajaran agama islam juga mewajibkan kepada penganutnya untuk 

menuntut ilmu sebagai landasan untuk melaksanakan perintah Allah sebagai 

khalifah dimuka bumi. Sebagaimana kewajiban menuntut ilmu ini 

disampaikan oleh rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi: 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َطلَُب اْلِعْلِم فَِريَضةٌ َعلَى ُكلِّ  - ِ َصلهى َّللاه  َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

  )ابن ماجه وغيره(ُمْسِلٍم. 

 
Dari Anas bin Malik r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Menuntut 

ilmu adalah satu fardu yang wajib atas tiap-tiap seorang Islam."
3
 

 

Pendidikan merupakan sebuah proses kegiatan yang disengaja atas 

input siswa untuk menimbulkan suatu hasil yang diinginkan sesuai tujuan 

yang ditetapkan.
4
 Tujuan pendidikan adalah perubahan perilaku yang 
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diinginkan terjadi setelah siswa melalui proses belajar.
5
 Tercapai atau 

tidaknya suatu tujuan pembelajaran sering dilihat dari hasil belajar siswa. 

Hasil belajar sering kali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan.
6
 Salah satu 

hasil belajar yang dinilai adalah kemampuan kognitif siswa. Kemampuan 

kognitif adalah penampilan-penampilan yang dapat diamati sebagai hasil-

hasil kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan melalui pengalaman 

sendiri.
7
 Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.
8
  

Menurut Lucky Azizatul Lukman, hasil belajar siswa pada pelajaran 

kimia masih tergolong rendah. Hal ini mungkin terjadi karena karakteristik 

dari ilmu kimia sendiri yang terkesan abstrak dan kompleks, sehingga banyak 

siswa yang kurang berminat untuk memperdalam ilmu kimia. Mereka sulit 

mengkomparasikan pengetahuan yang mereka dapatkan dengan apa yang 

mereka temui pada kejadian sehari-hari disekeliling mereka. Sehingga 

konsep-konsep pokok yang diharapkan tercapai, menjadi tidak tercapai. 
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Dengan kata lain, proses belajar yang ada tidak mencapai tujuan 

pembelajaran.
9
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kimia di Sekolah Menengah 

Kejuruan Pertanian Terpadu Provinsi Riau yaitu ibu Sri Rahmadani, M.Pd., 

hasil belajar siswa pada materi teknik pemisahan campuran tidak seluruh 

siswa mencapai kompetensi kelulusan hal ini disebabkan karena banyak siswa 

yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Guru memang 

menggunakan metode dalam menjelaskan materi teknik pemisahan campuran 

antara lain dengan metode diskusi yang melibatkan interaksi dan peran siswa 

tetapi siswa yang aktif mengerjakan soal hanya beberapa orang, yaitu siswa 

yang memiliki kemampuan akademik tinggi. Siswa tidak mau menanggapi 

pertanyaan, dan mengemukakan ide-ide atau pendapat. Siswa masih 

canggung atau kaku dalam diskusi yang telah diterapkan oleh guru. Materi 

teknik pemisahan campuran merupakan materi yang cenderung abstrak bagi 

siswa padahal penerapannya banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.
10

 

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model pembelajaran yang dapat membantu 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran 

yang dapat digunakan adalah model pembelajaran Project Based Learning 

(PjBL). 
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Pembelajaran Project Based Learning adalah suatu model kegiatan di 

kelas yang berbeda dengan biasanya. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek 

antardisiplin, berpusat pada siswa dan terintegrasi dengan masalah dunia 

nyata. Project Based Learning adalah suatu cara mengajar yang memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk menggunakan unit-unit kehidupan 

sehari-hari sebagai bahan pelajaran agar peserta didik tertarik untuk belajar.
11

 

Model pembelajaran Project Based Learning mampu membuat siswa lebih 

aktif dalam proses pembelajaran sehingga di harapkan kemampuan kognitif 

siswa pada materi teknik pemisahan campuran mencapai kompetensi 

kelulusan. Beberapa kajian menyatakan Project Based Learning dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Diantara nya adalah berdasarkan 

penelitian I Made Wirasana Jagantara, hasil penelitian tersebut yaitu siswa 

yang diajar dengan pembelajaran Project Based Learning, memiliki hasil 

belajar lebih tinggi dari siswa yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional,
12

 penelitian oleh Indah Susilowati, Retno Sri Iswari dan sri 

Sukaesih menyatakan bahwa hasil belajar kelas eksperimen yang 

menggunakan model pembalajaran berbasis proyek lebih tinggi yaitu sebesar 

84,9 dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran ceramah, diskusi, dan penugasan yaitu sebesar 74,
13

 dan 

                                                           
11

Tianto, Mendisain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual (Jakarta: 

Kharisma Putra Utama, 2014), hal. 45. 
12

I Made Wirasana Jagantara, dkk. Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project 

Based Learning) Terhadap Hasil Belajar Biologi di Tinjau Dari Gaya Belaja Siswa SMA.(Jurnal 

Program Studi Pendidikan IPA, Universitas Ganesha Singaraja. 2014), hal. 133. 
13

Indah Susilowati, Retno Sri Iswari dan Sri Sukaesih, Pengaruh Pemeblajaran Berbasis 

Proyek Terhadap Hasil Belajar Siswa Materi Sistem Pencernaan Manusia (Jurnal Jurusan Biologi, 

FMIPA Universitas Negeri Semarang, ISSN: 2252-6579. Vol. 2 No. 1, 2013), hal. 85. 



5 

 

penelitian Yulistyana Pradita, Bakti Mulya, dan Tri Redjeki dari hasil 

penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan model 

pembelajaran Project Based Learning mempunyai pengaruh yang sangat 

signifikan terhadap kemampuan kognitif siswa sebesar 76,19% pada materi 

pokok sistem koloid.
14

 Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Project Based Learning dapat berpengaruh 

terhadapa hasil belajar siswa. 

Model pembelajaran Project Based Learning disertai dengan lembar 

kerja siswa (LKS). Menurut Andi Prastowo lembar kerja siswa yaitu materi 

ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga peserta didik diharapkan 

dapat mempelajari materi ajar tersebut secara mandiri. Dalam lembar kerja 

siswa, peserta didik akan mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas yang 

berkaitan dengan materi. Tujuan dari lembar kerja siswa adalah menyajikan 

bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi 

yang diberikan, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan 

peserta didik terhadap materi yang diberikan, melatih kemandirian belajar 

peserta didik, dan memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada 

peserta didik sehingga dapat membantu siswa dalam mengerjakan proyek 

yang diberikan oleh guru.
15

 Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan 
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Model Pembelajaran Project Based Learning disertai Lembar Kerja 

Siswa terhadap Kemampuan Kognitif Siswa pada Materi Teknik 

Pemisahan Campuran” kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

Pertanian Terpadu Provinsi Riau. 

B. Penegasan Istilah  

Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari kesalahan 

pemahaman terhadap penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu 

didefinisikan yaitu: 

1. Model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) adalah suatu model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk 

mengelola pembelajaran dikelas dengan melibatkan kerja proyek.
16

 

2. Lembar kerja siswa (LKS) adalah suatu bahan ajar cetak berupa lembar-

lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik, yang mengacu pada kompotensi dasar yang harus dicapai.
17

 

3. Kemampuan kognitif adalah penampilan-penampilan yang dapat diamati 

sebagai hasil-hasil kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan melalui 

pengalaman sendiri.
18

 

4. Teknik pemisahan campuran adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memisahkan atau memurnikan suatu senyawa atau kelompok senyawa.
19
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

a. Hasil belajar siswa masih tergolong rendah. 

b. Beberapa metode pembelajaran sudah diterapkan namun beberapa 

siswa masih belum mencapai KKM. 

c. Siswa tidak mau menanggapi pertanyaan, dan mengemukakan ide-ide 

atau pendapat. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka batasan 

masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh penggunaan model 

pembelajaran Project Based Learning disertai lembar kerja siswa 

terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi teknik pemisahan 

campuran kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian 

Terpadu Provinsi Riau. 

3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

Apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Project Based 

Learning disertai lembar kerja siswa terhadap kemampuan kognitif siswa 

pada materi teknik pemisahan campuran kelas X Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau. 
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D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

model pembelajaran Project Based Learning disertai lembar kerja siswa 

terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi teknik pemisahan 

campuran kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu 

Provinsi Riau. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan peneliti 

dalam bidang penelitian pendidikan dan menumbuhkan kreatifitas 

peneliti dalam menciptakan pembelajaran yang aktif. 

b. Manfaat bagi siswa, untuk melihat adanya pengaruh terhadap 

kemampuan kognitif siswa pada mata pelajaran kimia khususnya pada 

pokok bahasan teknik pemisahan campuran. 

c. Manfaat bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam 

memilih model pembelajaran yang sesuai, sehingga dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. 

d. Manfaat bagi sekolah, dapat menjadi tambahan masukan untuk 

mengembangkan proses pembelajaran terutama pada pelajaran kimia. 

 


