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 BAB I     

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut 

peningkatan kualitas pendidikan. Dunia pendidikan di Indonesia selalu 

berusaha memperbaiki mutunya dengan berbagai perubahan kebijakan 

dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan
1
. Dalam 

peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa lepas dari kegiatan belajar 

mengajar, yang meliputi seluruh aktivitas yang menyangkut pemberian 

materi pelajaran agar siswa memperoleh kecakapan pengetahuan yang 

bermanfaat bagi kehidupan.  

Belajar adalah istilah yang tidak asing dalam percakapan sehari-hari. 

Seperti yang kita ketahui bahwa belajar sangat penting dan dianjurkan 

dalam agama islam seperti firman Allah SWT berikut: 

 
Artinya :“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu’min itu pergi 

semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi tiap-tiap 

golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam 

pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 
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padanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (Q.S. At-

Taubah: 122)
2
. 

 

Kosasih menjelaskan dua pengertian belajar yaitu pertama bahwa 

belajar adalah perubahan tingkah laku yakni ditandai oleh adanya sesuatu 

yang baru pada diri seseorang seperti keterampilan, sikap, kebiasaan, 

pengetahuan atau kecakapan. Pengertian belajar yang kedua belajar 

merupakan hasil dari suatu pengalaman, yakni berupa intraksi dengan 

sumber belajar lingkungan, buku (bacaan) ataupun orang
3
. Pencapaian 

tujuan belajar berarti akan menghasilkan hasil belajar, pencapaian tersebut 

seperti mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan penanaman sikap 

mental.  

Salah satu tantangan yang sangat menarik dan berkenaan untuk 

dibahas dalam dunia pendidikan adalah masalah rendahnya hasil belajar. 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan
4
. Hasil 

belajar termasuk komponen pendidikan yang harus disesuaikan dengan 

tujuan pendidikan, karena hasil belajar diukur untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan pendidikan melalui proses belajar mengajar
5
. Menurut 

Nana hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh 
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siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya
6
. Hal tersebut sejalan 

dengan adanya proses belajar mengajar diharapan setiap peserta didik 

mendapat kemampuan hasil belajar yang maksimal dimana seluruh materi 

yang diajarkan dapat dikuasi dan adanya perubahan perilaku setelah proses 

belajar mengajar.  

Salah satu kegiatan belajar yaitu ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu 

yang mencakup materi yang amat luas serta terdiri dari fakta, konsep, 

aturan, hukum, prinsip, teori dan soal - soal. Materi ilmu kimia sebagian 

besar terdiri dari konsep yang bersifat abstrak. Hal ini sesuai karakteristik 

ilmu kimia itu sendiri, yaitu : (1) bersifat abstrak, (2) penyederhanaan dari 

keadaan sebenarnya, (3) berurutan dan berjenjangan. Karakteristik  ini 

membuat ilmu kimia merupakan salah satu ilmu yang sulit untuk dipelajari 

oleh siswa
7
. Alasan tersebut mengakibatkan masih ada materi dalam 

pembelajaran kimia  yang belum mencapai hasil belajar seperti pada 

materi koloid. Koloid adalah ilmu yang mempelajari suatu bentuk 

campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi (campuran 

kasar)
8
. Pembelajaran materi koloid disekolah biasanya menggunakan 

metode konvensional. Siswa yang dibelajarkan dengan metode 

konvensional cenderung hanya mengingat dan menghafal materi yang 
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diberikan oleh guru sehingga pemahaman siswa jadi kurang dan sering 

lupa.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru mata 

pelajaran kimia (Ibu Heni Guspita, S.Pd) diperoleh informasi bahwa hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran kimia yang masih di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimun (KKM), dikarenakan dalam proses belajar mengajar 

siswa kurang berpartisipasi dan sebagian siswa lebih banyak menerima 

informasi dari guru, padahal guru telah menerapkan beberapa metode 

pembelajaran seperti metode ceramah, diskusi kelompok dan praktikum, 

guru juga memberikan ulangan pada akhir bab pembelajaran untuk 

memberikan penguatan pemahaman siswa.  

Namun sebagian nilai siswa masih di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimun (KKM). Hal ini dapat dilihat dari ketuntasan hasil belajar siswa 

masih mencapai 60 %. Hasil ulangan belajar siswa kelas XI IPA SMA 

Negeri 11 Pekanbaru pada materi koloid semester genap tahun ajaran 

2015/2016 menunjukkan sekitar 60% siswa mencapai KKM dan 40% 

siswa belum mencapai KKM yaitu 78 (Lampiran X), sedangkan untuk 

semester genap tahun ajaran 2016/2017 KKM yaitu 80. Dari hasil belajar 

tersebut terkhusus pada materi koloid umumnya guru hanya menggunakan 

metode ceramah, hal ini menyebabkan siswa kurang memahami materi 

yang menyebabkan hasil belajar siswa masih di bawah KKM.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat memberikan hasil belajar 

yang baik pada materi kimia khususnya koloid yaitu model pembelajaran 
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Predict Observe Explain (POE). Model pembelajaran POE dapat 

mencakup cara-cara yang dapat ditempuh oleh seorang guru untuk 

membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman konsepnya, maupun 

psikomotor
9
. Indrawati dan wawan menjelaskan ada beberapa keunggulan-

keunggulan model pembelajaran predict – observe - explain, yaitu: 1) 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas, 2) menggali 

pemahaman peserta didik tentang materi pelajaran, dan 3) meningkatkan 

hasil belajar siswa
10

. POE sering juga disebut suatu strategi pembelajaran 

dimana guru menggali pemahaman peserta didik dengan cara meminta 

mereka untuk melaksanakan tiga tugas utama, yaitu prediksi, observasi 

dan memberikan penjelasan (explain). Melalui model pembelajaran POE 

siswa diarahkan dan diajak menemukan sendiri konsep pengetahuan dari 

pengamatan melalui metode demonstrasi atau eksperimen di laboratorium.  

Model pembelajaran POE efektif digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan. POE merupakan 

model pembelajaran yang bagus untuk mengarahkan peserta didik dalam 

mengembangkan kemampuan berfikir tingkat tinggi dengan cara peserta 

didik berinteraksi langsung dengan lingkungannya
11

. Model pembelajaran 

POE ini memiliki kekurangan yaitu pada kegiatan eksperimen atau 

demonstrasi yang akan dilakukan dalam menjawab prediksi dibutuhkan 
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suatu masalah atau studi kasus yang diajukan terlebih dahulu kepada 

siswa. Hal itu membutuhkan metode pembelajaran yang cocok dalam 

keterpaduan dengan model POE. Berdasarkan penelitian Rikardus metode 

pembelajaran Student Created Case Studies mampu memberikan 

dukungan dalam pelaksanaan model pembelajaran POE dengan 

mengungkapkan kasus pada dugaan diawal pembelajaran
12

. Model POE 

berbasis studi kasus merupakan pengembangan dari model-model 

pembelajaran yang berlandaskan perubahan konseptual dan bersifat 

konstruktivisme. Untuk itu, menerapkan model tersebut membutuhkan 

metode Student Created Case Studies.  

Metode Student Created Case Studies merupakan salah satu metode 

pembelajaran aktif yang menggunakan tipe diskusi kasus atau 

permasalahan mengenai pelajaran yang akan dipelajari
13

. Melalui 

pembelajaran POE berbasis Student Created Case Studies dapat 

mempermudah siswa dalam memahami konsep dasar dari materi koloid 

sehingga nantinya mampu meningkatkan hasil belajar siswa.  

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Predict Observe Explain 

(POE) Berbasis Student Created Case Studies  terhadap Hasil Belajar 

Siswa pada Materi Koloid di SMA Negeri 11 Pekanbaru”. 
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 Rikardus, Bambang Tahan dan Purbo Suwasono, Op.Cit., h. 3. 
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 Anggun Nopitasari, Meti Indrowati dan Slamet Santosa, Op.Cit., h. 101.  
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B. Penegasan Istilah  

1. Predict Observe Explain (POE) 

POE adalah singkatan dari Prediction – Observation  –

Explanation
14

. POE ini merupakan teknik yang dilandasi oleh teori 

pembelajaran konstruktivisme melalui kegiatan yang melakukan 

prediksi, observasi dan menerangkan suatu hasil pengamatan
15

. 

2. Student Created Case Studies 

Student Created Case Studies merupakan salah satu metode 

pembelajaran aktif yang menggunakan tipe diskusi kasus atau 

permasalahan pelajaran yang akan dipelajari
16

.  

3. Hasil belajar  

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian -

pengertian, sikap - sikap, apresiasi dan keterampilan
17

. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

a. Pembelajaran kimia dikelas hanya berpusat pada guru. 

b. Kurang menariknya proses pembelajaran dikelas. 

                                                             
 

14
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c. Masih terdapat sekitar 40% siswa dibawah KKM yaitu 78 pada 

semester genap tahun ajaran 2015/2016. 

d. Model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) berbasis 

Student Created Case Studies belum pernah diterapkan pada mata 

pelajaran kimia di SMA Negeri 11 Pekanbaru.  

2. Batasan Masalah  

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami masalah yang 

diteliti  dan mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka 

penulis perlu membuat batasan masalah penelitian ini adalah : 

Pengaruh model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

berbasis Student Created Case Studies terhadap hasil belajar siswa 

pada  materi koloid di SMA Negeri 11 Pekanbaru dilihat dari  ranah 

kognitif siswa (C1-C4). 

3. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah ada pengaruh 

model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) berbasis Student 

Created Case Studies terhadap hasil belajar siswa pada materi koloid 

di SMA Negeri 11 Pekanbaru?”. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Predict Observe Explain (POE) berbasis Student 
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Created Case Studies terhadap hasil belajar siswa pada materi koloid 

di SMA Negeri 11 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdiri dari 

beberapa aspek yaitu: 

a. Bagi Siswa untuk membantu siswa memahami konsep dari materi 

yang diberikan, sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

dan juga untuk memberi pengalaman baru bagi siswa berkaitan 

dengan proses pembelajaran. 

b. Bagi Guru sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam 

memilih model pembelajaran yang sesuai sehingga dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

kimia. 

c. Bagi Peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan 

dan cara berfikir untuk bidang penelitian. 

d. Bagi Sekolah dapat memberikan masukan dalam rangka 

memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah 

terutama pada pelajaran kimia. 

 

 


