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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan 

siswa ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan 

belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembelajaran hendaknya 

memperhatikan kondisi individu siswa  karena mereka yang akan belajar. 

Pembelajaran hendaknya memperhatikan perbedaan-perbedaan individual 

siswa tersebut, sehingga pembelajaran benar-benar dapat mengubah kondisi 

siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi 

paham serta dari yang tidak termotivasi menjadi termotivasi untuk belajar
1
. 

Kegiatan belajar merupakan bagian dari proses pendidikan yang 

dewasa ini semakin dianggap sebagai kegiatan yang membosankan bagi 

siswa. Pada tiap sekolah situasinya tidak jauh berbeda, siswa umumnya 

kurang memiliki kreativitas dan kurang aktif dalam belajar khususnya dalam 

belajar kimia. Untuk bisa mempelajari sesuatu dengan baik, siswa perlu 

mendengarnya, melihatnya, mengajukan pertanyaan tentangnya, dan 

membahasnya dengan orang lain. Bukan cuma itu, siswa perlu 

mengerjakannya yakni menggambarkan sesuatu dengan cara mereka sendiri, 

menunjukan contohnya, mencoba mempraktikan keterampilan, dan 
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mengerjakan tugas yang menuntut pengetahuan yang telah atau harus mereka 

dapatkan dan dengan kata lain siswa harus belajar aktif
2
. 

Keaktifan belajar siswa akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa 

harus berperandalam mengkonstruksikan dan menerapkan pengetahuan. Salah 

satu prinsip pembelajaran kurikulum 2013 adalah mengarahkan siswa untuk 

mencari tahu bukan diberi tahu
3
, dalam artian bahwa siswa diajarkan untuk 

tidak pasif dalam menerima materi dari guru, ada kecenderungan siswa dapat 

lupa pada materi yang telah dipelajari.  

Salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang diajarkan dilembaga 

pendidikan jenjang SMA / SMK adalah kimia.Apa lagi bagi siswa yang baru 

saja memasuki jenjang SMA atau SMK, rata-rata mereka baru mengenal yang 

namanya kimia. Siswa akan menganggap bahwa kimia itu sesuatu yang sulit 

untuk dipahami ditambah lagi dengan materi yang abstrak seperti ikatan 

kimia. Ikatan kimia merupakan materi yang dalam kehidupan sehari-hari 

tidak dapat dilihat secara kasat mata karena siswa tidak dapat melihat struktur 

atom serta interaksi antara atom yang satu dengan yang lainnya. Bahkan Al-

Qur’an menjelaskan atom yang tak terlihat secara kasat mata tersebut dalam  

suratAz-Zariat ayat 49: 
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 َوِمْن ُكّلِ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْيِن لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ 

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 

mengingat kebesaran Allah” (QS. Az-Zariat : 49) 

Ayat ini menjelaskan mengenai bahwa yang ada didunia ini itu 

diciptakan berpasang-pasang dengan tujuan agar stabil sebagaimana Allah 

menciptakan siang dan malam, bulan dan matahari, termasuk partikel kecil 

seperti atom pun berpasangan yakni dengan tujuan agar tercapainya 

kesetabilan. 

SMK Multimekanik Masmur Pekanbaru merupakan salah satu sekolah 

yang menerapkan kurikulum 2013. Namun, hasil studi dan data yang 

diperoleh langsung oleh Ibu Meliza Yazird sebagai salah satu guru mata 

pelajaran kimia menyatakan bahwa hasil belajar kognitif siswa pada mata 

pelajaran kimia sebagian masih dibawah KKM.Hal ini dapat dilihat dari hasil 

nilai UTS dimana sebagian siswa tidak mencapai nilai KKM yaitu 75. Hal ini 

disebabkan karena proses pembelajaran cenderung berpusat pada guru 

sehingga menyebabkan cara belajar siswa bersifat menghafal, guru hanya 

menjelaskan tanpa mengetahui kemampuan awal siswa. Menurut Santsaya, 

pembelajaran yang berpusat pada guru sering menghambat siswa dalam 

membangun kompetensi, baik pengetahuan maupun keterampilan lebih-lebih 

dalam pengembangan nilai-nilai dasar untuk berpikir dan bertindak.
4
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Siswa perlu membaca materi terlebih dahulu pada materi yang akan 

dipelajari dengan tujuan agar siswa memiliki pengetahuan awal pada materi 

yanga akan dipelajari. Gurujuga  harus memilih dan menerapkan strategi 

pembelajaran yang inovatif
5
. Maka dari itu agar belajar kimia ini tidak 

dijadikan sebagai ilmu konsep yang hanya dihafalkan saja maka dibutuhkan 

strategi yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa dalam belajar 

adalah strategi belajar tipe Learning Starts With A Question
6
. Strategi tersebut 

cocok untuk  siswa dalam kemampuan tanya jawab dan dapat menimbulkan 

keberanian dalam mengemukakan pendapat. Lebih dari itu strategi Learning 

Starts With A Question juga lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran 

sehingga siswa dapat mengingat pelajaran lebih lama. 

Strategi ini dalam sintaknya, ada tahapan memberikan penjelasan 

berdasarkan pertanyaan yang dikumpulkan oleh siswa.Agar konsep yang 

abstrak dapat dipahami maka pada tahap memberikan penjelasan tersebut, 

guru dapat menggunakan analogi dalam kehidupan sehari-hari yakni dengan 

menggambarkan sesuatu yang familiar yang ada disekitar siswa.Dengan 

menganalogikan maka sesuatu yang bersifat abstrak tersebut dapat seolah-

olah bisa kelihatan seperti nyata.Menurut Zook penggunaan analogi dapat 

membantu peserta didik untuk memahami informasi baru dengan 
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menghubungkannya pada konsep-konsep yang telah ada dalam ruang memori 

peserta didik.
7
 

Keberhasilan penggunaan strategi Learning Start With A Question 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Eko Budi Susatyo, Sri Mantini 

Rahayu dan Restu Yuliawati tahun 2009 FMIPA Universitas Negeri 

Semarang, hasil penelitian ini menunjukan pada uji t satu pihak diperoleh 

thitung = 4,144 dan α = 5% dan d k = (41+42,2)=81 diperoleh t(0.95)(81)= 1,665. 

Karena t hitung t(0,95)(81) maka Ho ditolak, hal ini menunjukan bahwa hasil 

belajar kimia siswa yang menggunakan strategi LSQ lebih baik dari pada 

siswa yang belajar menggunakan strategi SRL.
8
 

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Penerapan Strategi Learning Starts With A 

QuestionUntukMeningkatkan Kemapuan Kognitif Siswa Pada Materi 

Ikatan Kimia Sekolah Menengah Kejuruan Multimekanik Masmur 

Pekanbaru”. Jika terdapat pengaruh maka perlu diterapkan strategi  

pembelajaran ini untuk tahun ajaran berikutnya sehingga dapat diperoleh hasil 

belajar yang lebih baik. 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap penelitian, maka peneliti 

menjabarkan istilah-istilah sebagai berilkut: 
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1. Learning Starts With A Question (LQS) 

Learning Starts With A Question (LSQ) menuntut siswa untuk aktif 

dalam bertanya karena pada prinsipnya strategi pembelajaran ini dimulai 

dengan aktivitas bertanya siswa mengenai materi yang akan disampaikan 

guru.
9
 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah suatu akibat dariproses belajar dengan 

menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes yang disesuaikan secara 

terencana, baik tes tertulis, tes lisan, maupun tes perbuatan
10

. 

3. Ikatan Kimia 

Ikatan kimia adalah bergabungnya atom-atom sejenis atau atom-

atom-atom lain membentuk suatu senyawa melalui suatu ikatan. 

C. Permasalahan 

1) Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 

permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Masih ada siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan maksimum 

b. Proses pembelajaran cenderung berpusat pada guru, sehingga 

mengakibatkan cara belajar siswa bersifat menghafal 

c. Siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran 
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d. Strategi ini belum pernah diterapkan disekolah tersebut 

e. Guru hanya menjelaskan tanpa mengetahui kemampuan awal siswa 

2) Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis perlu 

membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada pengaruh hasil 

belajar siswa khususnya ranah kognitif melalui penerapan strategi 

Learning Starts With A Questionpada materi ikatan kimia kelas X 

Sekolah Menengah Kejuruan Multimekanik Masmur Pekanbaru. 

3) Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh kemampuan 

kognitif siswa melalui penerapan strategi Learning Starts With A 

Question pada materi ikatan kimia kelas X Sekolah Menengah Kejuruan 

Multimekanik Masmur Pekanbaru. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi Learning Starts With A 

Question terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi Ikatan kimia 

kelas X SMK Multimekanik Masmur Pekanbaru. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Siswa  

Untuk memahami berbagai macam materi dan bahan ajar dalam 

proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

b. Guru 

Secara bertahap bisa menguasai dan mendalami ilmu pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya sebagai seorang pendidik dan pengajaran yang 

profesional melalui berbagai bentuk penguasaan strategi pengajaran 

sehingga setiap materi pelajaran yang disajikan oleh guru dapat 

dimengerti dan dipahami oleh siswa dan tujuan pembelajaran yang 

telah dirancang dapat dicapai. 

c. Sekolah  

Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran 

untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

d. Peneliti 

Sebagai sumber informasi bagi penelitian yang relevan. 

 

 

 

 

 


