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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk menunjukkan 

kemajuan dan eksistensi suatu bangsa yang menjadi tanggung jawab semua 

komponen bangsa itu. Kualitas pendidikan saat ini bisa dikatakan cukup 

rendah, karena masih banyak anak putus sekolah, sarana prasarana yang 

kurang memadai serta tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Pemerintah 

berupaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia untuk 

mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi siswa, agar dapat 

meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia.  

Islam sebagai agama universal mengajarkan kepada umat manusia 

berbagai aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi. Salah satu 

diantara ajaran islam tersebut adalah mewajibkan kepada umat islam untuk 

melaksanakan pendidikan, karena menurut ajaran islam pendidikan 

merupakan kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipatuhi, demi 

mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

 

"(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung), ataukah orang 

yang beribadah di waktu-waktu malam, dengan sujud dan berdiri, sedang ia 

takut kepada (azab) akhirat, dan mengharapkan rahmat Rabb-nya?. 

Katakanlah: 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui, dengan orang-
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orang yang tidak mengetahui'. Sesungguhnya orang yang berakal-lah yang 

dapat menerima pelajaran." (QS: Az zumar Ayat:9) 

 

Pemahaman  merupakan suatu proses yang terdiri dari kemampuan 

untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, mampu memberikan 

gambaran, contoh, dan penjelasan yang lebih luas dan memadai serta 

mampu memberikan uraian dan penjelasan yang kreatif, sedangkan konsep 

merupakan sesuatu yang tergambar dalam pikiran. Sehingga siswa 

dikatakan memiliki kemampuan pemahaman konsep jika ia dapat 

merumuskan strategi penyelesaian, menerapkan perhitungan sederhana, 

menggunakan simbol untuk mempresentasikan konsep, dan mengubah suatu 

bentuk ke bentuk yang lain. 
1
 

Salah satu ilmu pengetahuan yang dipelajari di Sekolah Menengah 

Atas (SMA) adalah pelajaran kimia. Kimia sebagai bagian dari sains, yang 

menuntut pemahaman tingkat tinggi yang komprehensif untuk bisa 

memahaminya. Kimia mencangkup konsep-konsep yang sangat kompleks, 

bersifat abstrak dan banyak, sehingga tidak sedikit pembelajar yang 

menganggap kimia sebagai bidang ilmu yang sulit dipahami. Menurut 

Abdul Rahmat dan Irvin Novita Arifin menyatakan bahwa proses 

pembelajaran kimia yang masih konvensional seperti ceramah, sehingga 

proses pembelajaran disekolah cenderung berjalan satu arah. Guru lebih 

banyak yang aktif memberikan informasi kepada siswa dan siswa hanya 
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 Ahmad Susanto. 2013.Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta : PT 

Fajar Interpratama Mandiri. h. 8 
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bertindak sebagai agen belajar yang pasif. Ada juga anggapan siswa 

pembelajaran kimia dianggap membosankan. Kondisi seperti ini jelas tidak 

akan menumbuh kembangkan aspek kemampuan dan aktivitas siswa seperti 

yang diharapkan.
2
 

Menurut Bayu Ishartono Ashadi dan Endang Susilowati, salah satu 

materi kimia yang membutuhkan pemahaman tingkat tinggi  adalah materi 

stoikiometri. Materi stoikiometri merupakan materi yang mendasari pokok 

bahasan lain dalam kimia, sehingga termasuk materi pembelajaran yang 

penting. Dalam mempelajari stoikiometri sering ditemukan siswa 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal perhitungan kimia. 

Stoikiometri merupakan materi yang sulit dikarenakan banyaknya konsep 

yang abstrak dan konsep-konsepnya yang berhubungan dengan 

rasio/proporsi reaktan maupun produk dalam perhitungan kimia sehingga 

menimbulkan miskonsepsi terhadap konsep stoikiometri tersebut Penelitian 

tersebut mengungkapkan tentang kesulitan mempelajari konsep mol dalam 

materi stoikiometri berupa kurangnya pemahaman siswa terkait konsep mol 

yang merupakan konsep teoritis dimana sebagian besar siswa 

mengidentifikasikan konsep mol tersebut dengan massa, massa molar, 

volume dan jumlah partikel hingga bilangan Avogadro.
3
 

                                                 
2
Abdul Rahmat dan Irvin Novita Arifin. 2016. Pengembangan Structure Exercise Method 

dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar sains pada siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-islah 

Kota Gorontalo.   Vol. 3, No. 1. h. 351 
3
 Bayu Ishartono Ashdi dan Endang Susilowati. 2015. Implementasi Model Pembelajaran 

Problem Solving Berbantuan Peer Tutoring Dilengkapi Hierarki Konsep Untuk Meningkatkan 

Kualitas Proses Dan Hasil Belajar Materi Stoikiometri Pada Siswa Kelas X IPA 6 SMAN 1 

Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014. Jurnal Pendidikan Kimia. Vol 4 No 1. h. 11 
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Prince & Felder dalam penelitian Bayu Ishartono Ashdi dan Endang 

Susilowati menyatakan bahwa pembelajaran sains selama ini bersifat 

deduktif, yaitu guru menyampaikan konsep-konsep dalam bentuk ceramah, 

mengembangkan model derivatif, memberikan contoh dan latihan soal, dan 

meminta siswa mengerjakannya sesuai contoh yang diberikan. Langkah 

terakhir adalah menguji pemahaman siswa dalam bentuk tes. Kesempatan 

yang diberikan kepada siswa untuk menanyakan konsep yang ingin mereka 

ketahui kurang diperhatikan, sehingga siswa tidak bisa mengembangkan 

konsep yang dipelajari. Akibatnya siswa cenderung menghapal daripada 

memahami, padahal pemahaman adalah dasar bagi penguasaan materi 

selanjutnya.
4
 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada pembelajaran kimia di 

SMAN 1 Tambang, didapatkan informasi bahwasanya masih ada siswa 

yang mengalami kesulitan belajar pada materi yang memerlukan 

pemahaman sehingga tidak tercapainya nilai kriteria ketuntasan minimum 

(KKM) yaitu 65.  Hal ini dikarenakan pemahaman terhadap materi kurang 

dan kurang memahami rumus-rumus yang ada. Contohnya, Siswa kesulitan 

dalam memanipulasi angka maupun simbol. 

Berdasarkan permasalahan yang diketahui, mengemukakan bahwa 

pembentukan konsep melalui model Discovery Learning didasari oleh tiga 

dasar teori, yaitu teori active learning John Dewey, teori process-based Jean 
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 Afriana Nur Kholifah, Yudi Rinanto, Murni Ramli. 2015. Kajian Penerapan Model 

Guided Discovery Learning Disertai Concept Map Terhadap Pemahaman Konsep Siswa Kelas XI 
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Piaget, dan teori kognitif Vygotsky. Dewey menyatakan bahwa anak harus 

aktif, berkolaborasi, dan berpartisipasi dalam kelompok untuk dapat 

memahami sebuah situasi dengan baik. Piaget menyatakan bahwa 

pemahaman lahirnya dari discovery (proses menemukan), dan tanpa adanya 

keterlibatan siswa dalam membangun konsep dan memberinya kesempatan 

berpikir kreatif, maka pemahaman siswa hanya berupa pengulangan/hapalan 

saja. Sementara Vygotsky menyatakan bahwa proses pembentukan kognitif 

siswa dipengaruhi oleh interaksi siswa dengan orang lain.  Oleh karena itu 

peneliti tertarik menggunakan model Guided Discovery Learning. Guided 

Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang melatih dan 

membimbing siswa untuk belajar, memperoleh pengetahuan, dan 

membangun konsep–konsep yang mereka temukan untuk diri mereka 

sendiri. 

Dalam penemuan konsep yang ditemukan, karena materi stoikiometri 

merupakan materi perhitungan, oleh sebab itu diperlukan latihan yang terus 

menerus dan terstruktur. Ada beberapa metode latihan yang dapat 

digunakan seperti structure exercise method dan metode drill. Metode 

latihan berstruktur atau Structure exercise method dapat digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa mengenai suatu materi yang sedang 

dipelajari dengan adanya pemberian latihan soal-soal berstruktur, yaitu 

penggunaan soal-soal dengan tingkat kesulitan yang rendah dan dilanjutkan 
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ke soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi.
5
 SEM menarik untuk 

digunakan karena memiliki kelebihan diantaranya: dapat menarik 

keingintahuan siswa terhadap soal-soal yang diberikan guru, dapat 

menumbuhkan motivasi dan percaya diri siswa dalam mengerjakan soal. 

Akan tetapi, SEM memiliki kelemahan diantaranya: membutuhkan 

kecakapan guru dalam pemilihan soal-soal serta mengatur urutan 

penyampaian atau penyajiannya, dapat menimbulkan kejenuhan pada siswa, 

dan dapat mematikan inisiatif siswa karena terlalu bergantung kepada guru. 

Menurut Abdul Rahmat dan Irvin Novita Arifin bahwa Structure Exercise 

Method (SEM) merupakan salah satu alternatif metode yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar sains 

peserta didik.
6
 

Hampir sama seperti SEM, metode drill merupakan suatu cara 

mengajar dengan memberikan latihan terhadap apa yang telah dipelajari 

siswa sehingga memperoleh keterampilan tertentu. Melalui kegiatan 

pengulangan (repetisi) yang menjadi prinsip dari metode ini dapat 

membantu memori otak siswa untuk memahami dan mempertahankan 

informasi, pengetahuan, dan wawasan yang telah didapatkan. Selain itu, 

dengan terus berlatih akan menambah kesiapan dan kepercayaan diri siswa 

dalam menghadapi evaluasi pembelajaran. Drill Method sering digunakan 

oleh guru karena mempunyai kelebihan diantaranya: siswa memiliki 

                                                 
5
 Fanny Firman Syah, Antonius Tri Widodo, Sri Nurhayati. 2014.  Pengaruh Model Team 

Assisted Individualization Dengan Structure Exercise Method Terhadap Hasil belajar. Jurnal 

Inovasi Pendidikan Kimia. Vol 8 No. 1. h. 1232 
6 Abdul Rahmat dan Irvin Novita Arifin. 2016. Op.Cit. h. 365 
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kecakapan mental (seperti dalam mengalikan, menjumlahkan, mengurangi, 

membagi), membentuk kebiasaan yang biasa dilakukan dan menambah 

ketepatan serta kecepatan dalam pelaksanaan. Akan tetapi, metode Drill 

memiliki kelemahan, diantaranya: menghambat bakat dan inisiatif siswa 

karena lebih banyak dibawa kepada penyesuaian dan pengarahan, 

menimbulkan kejenuhan akibat pengulangan (repetisi) yang monoton. 

Peneliti dalam penelitian ini akan membandingkan dua metode 

pembelajaran yaitu structure exercise method dan metode drill sebagai 

alternatif untuk memberikan peningkatan pemahaman konsep siswa 

mengenai materi stoikiometri. Metode SEM merupakan suatu teknik 

mengajar dengan menggunakan latihan-latihan terstruktur dari tingkat 

kesulitan yang rendah dilanjutkan dengan tingkat kesulitan yang lebih 

tinggi. Sedangkan metode drill suatu cara mengajar dimana siswa 

melaksanakan kegiatan latihan yang bersifat pengulangan. Peneliti 

mengharapkan penerapan SEM dengan penekanan latihan-latihan secara 

terstruktur dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa mengenai materi 

yang sedang dipelajari. Dan penerapan metode drill dengan penekanan 

melatih kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk mengembangkan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa yang dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Sehingga 

peneliti dapat mengetahui dan membandingkan kedua metode tersebut mana 

yang lebih efektif diterapkan dalam materi stoikiometri di SMAN 1 

Tambang. 
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Berdasarkan kedua metode diatas, peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Studi Komparasi Model Guided 

Discovery Learning dengan Structure Exercise Method dan Metode Drill 

Terhadap Pemahaman Konsep Siswa Pada Materi Stoikiometri”. 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dilakukan untuk memperoleh pengertian yang sama 

tentang istilah dalam penelitian ini. Istilah yang perlu diberi penegasan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Komparasi  

Komparasi adalah suatu kegiatan untuk mempelajari atau 

menyelidiki suatu hal yang hasilnya akan dibandingkan.
7
 

2. Model pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing 

pembelajaran dikelas atau yang lain.
8
 

3. Guided Discovery Learning 

Guided Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang 

melatih dan membimbing siswa untuk belajar, memperoleh 

                                                 
7
 Siti Khofshoh.2009. Studi Komparasi Antara Metode Inkuiri Terbimbing dan 

Pemberian Tugas Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Semester II Pada Materi Pokok 

Hukum-hukum  Dasar Kimia di SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali, Skripsi Universitas Sebelas 

Maret, h. 6 
8
Rusman. 2011. Model–model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru. 

Jakarta : Rajawali Pers, h.133 
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pengetahuan, dan membangun konsep-konsep yang mereka temukan 

untuk diri mereka sendiri.
9
 

4. Structure Exercise Method 

Dapat diartikan sebagai metode latihan berstruktur merupakan 

suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan berstruktur 

terhadap materi apa yang telah dipelajari siswa, sehingga memperoleh 

keterampilan tertentu.
10

 

5. Metode Drill 

Metode drill atau latihan  adalah suatu cara mengajar dengan 

memberikan latihan terhadap apa yang telah dipelajari peserta didik 

sehingga memperoleh suatu keterampilan tertentu.
11

 

6. Pemahaman Konsep Siswa 

Pemahaman konsep dapat diartikan sebagai proses berfikir 

seseorang untuk mengolah bahan ajar berupa informasi yang diterima 

sehingga menjadi bermakna.
12

 

7. Stoikiometri 

Stoikiometri berasal dari bahasa latin (stoicheion:unsur atau bagian, 

metron:ukuran) pengukuran yang lebih luas dan meliputi perhitungan 

zat dan campuran kimia. 

                                                 
9
 Tilal Alfian, Muslimin Ibrahim, Rudiana Agustini. 2014. Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Sains Berorientasi Guided Discovery Learning untu Mengajarkan Kemampuan 

Berfikir Kreatif dan Penguasaan Konsep, vol 4, no. 1, h. 489 
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Abdul Rahmat dan Irvin Novita Arifin.Op.Cit. h. 358 
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 Erny Susilowati, Sigit Santoso, Nurhasan Hamidi.  2013. Penggunaan Metode 

Pembelajaran Drill Sebagai Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Akuntansi. Jupe UNS, Vol. 1 

No. 3. h. 4 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat di identifikasi 

beberapa permasalahan: 

a. Hasil belajar siswa yang masih relatif rendah karena sebagian siswa 

belum mencapai standar ketuntasan minimum (KKM) yang telah 

ditentukan. 

b. Kesulitan siswa dalam belajar materi stoikiometri. 

c. Siswa cenderung menghapal dibanding memahami suatu konsep. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti hanya 

memfokuskan penelitian ini pada Studi Komparasi Model Guided Discovery 

Learning dengan Structure Exercise Method dan model Guided Discovery 

Learning dengan  Metode Drill Terhadap Pemahaman Konsep siswa pada 

materi Konsep Mol Kelas X SMAN 1 Tambang. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan: Apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep siswa yang 

diajarkan dengan model Guided Discovery Learning dengan Structure 

Exercise Method dibandingkan model Guided Discovery Learning dengan 

metode drill? 
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui perbedaan pemahaman konsep siswa dengan 

menggunakan model Guided Discovery Learning dengan Structure Exercise 

Method dan model Guided Discovery Learning dengan metode Drill  pada 

materi konsep mol. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Siswa, dapat mendorong siswa untuk semangat dalam memahami 

konsep-konsep materi yang dipelajari 

b. Bagi Guru, sebagai bahan pertimbangan untuk memilih model Guided 

Discovery Learning dengan Structure Exercise Method atau model 

Guided Discovery Learning dengan metode Drill. 

c. Bagi Sekolah, sebagai bahan acuan dalam rangka meningkatkan 

pemahaman konsep siswa. 

d. Bagi peneliti, menambah wawasan bagi peneliti dalam bidang penelitian 

pendidikan. 

 

 

 


