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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur’an memerintahkan kepada manusia untuk mengenali secara

seksama alam sekitarnya seraya mengetahui sifat-sifat dan proses-proses

alamiah yang terjadi di dalamnya. Perintah ini ditegaskan di dalam surat

Yunus ayat 101:

)101(

Artinya: Katakanlah (wahai Muhammad): “Perhatikan (dengan nazhor)
apa yang ada di langit dan di bumi!” Tidaklah bermanfaat tanda-
tanda (kebesaran Allah) dan rasul-rasul yang memberi
peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Pada kata انُْظُرو (perhatikan), Baiquni memahaminya tidak sekedar

memperhatikan dengan pikiran kosong, melainkan dengan perhatian yang

seksama terhadap kebesaran Allah SWT dan makna dari gejala alam yang

diamati. Perintah ini tampak lebih jelas lagi di dalam firman Allah di surat al-

Ghasyiyah ayat 17-20: 1

171819
20(

Artinya: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana
diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-
gunung bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi bagaimana ia
dihamparkan?.

Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses mengamati,

menemukan, memahami, dan menghayati sunnatullah yang berupa fenomena

1 Jamal Fakhri, Sains dan Teknologi dalam Al-Qur’an dan Implikasinya dalam
Pembelajaran, Ta’dib, Vol. 14, No, 01, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2010), hlm. 128-129
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alamiah maupun sosial, kemudian mengaplikasikan pemahaman tersebut bagi

kemaslahatan hidup manusia dan lingkungannya serta menjadikan kesadaran

adanya Allah dengan sifat-sifat-Nya.2 Pemahaman menjadi salah satu tugas

kita sebagai makhluk hidup yang diberi keistimewaan berupa akal.

Kemampuan memahami berkaitan erat dengan pendidikan karena salah satu

kemampuan intelektual yang menjadi tuntutan di sekolah dan perguruan

tinggi adalah pemahaman. John W, Santrock menjelaskan bahwa sebuah

tujuan pengajaran yang paling penting adalah untuk membantu siswa

memahami konsep utama dalam sebuah subjek daripada hanya mengingat

fakta-fakta terisolasi.3 Sesuai dengan kurikulum 2013,  yaitu memfokuskan

pada pengembangan pengetahuan dan karakter siswa. Pengembangan

pengetahuan bertujuan agar siswa memahami konsep yang dipelajari.4

Pemahaman konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-

pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan

kedalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi, dan

mampu mengaplikasikannya.5 Pentingnya pemahaman konsep dalam proses

pembelajaran sangat mempengaruhi sikap, keputusan, dan cara-cara

memecahkan masalah.6 Pemahaman konsep yang dimiliki peserta didik dapat

2 Ibid., hlm. 138
3 John W, Santrock, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm.2
4 Firza Lutifa Adlina, Tritiyatma H., dan Irma Ratna, Pengaruh Kegiatan laboratorium

Model SE terhadap Pemahaman Konsep Siswa pada Materi Asam Basa, Jurnal Riset Pendidikan
Kimia, Vol. 7, No.1, (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2017), hlm.70

5 Dedy Hamdani, Pengaruh Model Pembelajaran Generatif dengan Menggunakan Alat
Peraga Terhadap Pemahaman Konsep Cahaya Kelas VIII di SMP Negeri 7 Kota Bengkulu, Jurnal
Exacta,Vol. 10, No. 1, ISSN: 1412-3617 (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2012), hlm. 82

6 Amilda, Sulton Nawawi, dan Uci Minasari, Pengaruh Model Pembelajaran Sains
Teknologi Masyarakat (STM) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Pada Pokok
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digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada kaitan dengan

konsep yang dimiliki. Pada pemahaman konsep, siswa tidak hanya mengenal,

tetapi siswa harus dapat menghubungkan suatu konsep dengan dengan konsep

lain.7

Hasil riset membuktikan bahwa siswa tidak menghubungkan antara

fakta-fakta yang mereka pelajari di kelas dan sistem ide yang lebih luas yang

tecermin dalam pengetahuan seorang pakar disiplin ilmu tertentu. Walaupun

mengembangkan keahlian dalam suatu disiplin ilmu dan mengembangkan

berbagai cara pikir merupakan tujuan penting dalam pendididkan, siswa

sering kali tidak  belajar untuk menerjemahkan atau menerapkan fakta-fakta

dan ide-ide yang mereka pelajari di kelas dalam rangka memahami

pengalaman mereka pada kehidupan sehari-hari.8

Salah satu mata pelajaran pada jenjang SMA yang membutuhkan

pemahaman mendalam adalah kimia. Kimia adalah bagian dari IPA, yang

berkaitan erat dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis

sehingga IPA tidak hanya diartikan sebagai penguasaan kumpulan

pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip, tetapi

juga merupakan suatu proses penemuan.9 Bahan kajian kimia pada dasarnya

terdiri dari konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga

Bahasan Ekosistem Kelas VII MTs Paradigma Palembang, Jurnal Bioilmi, Vol. 3, No. 1,
(Palembang: UIN Raden Fatah,2017), hlm. 47-48

7 Dedy Hamdani, Loc.Cit., hlm. 82
8 Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, Kerangka Landasan untuk Pembelajaran,

Pengajaran, dan Asesmen, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 63
9 Muhammad Yusuf dan Ana Ratna Wulan, Penerapan Model pembelajaran Discovery

learning Menggunakan Pembelajaram Tipe Shared Webbed untuk Meningkatkan Keterampilan
Proses Sains, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Fisika, No.2, Vol.1, ISSN: 2461-
1433, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015), hlm. 20



4

pembelajaran kimia menuntut siswa untuk mampu memahami konsep-konsep

kimia.10 Kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari konsep

kimia daripada konsep pelajaran yang lain, hal ini dikarenakan karakteristik

dari ilmu kimia yang sifatnya abstrak. Pada umumnya siswa cenderung

belajar dengan menghafal dari pada membangun pemahaman mereka

terhadap konsep-konsep kimia tersebut.11

Salah satu pokok bahasan kimia yang menuntut siswa untuk

memahami konsep adalah materi koloid. Materi sistem koloid merupakan

materi yang bersifat konsep, dimana sebagian besar materi ini memuat

pengertian, sifat, penerapan, pembuatan dan pemanfaatan dari koloid. Materi

koloid sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Penerapan sifat-

sifat koloid banyak kita jumpai dalam bidang industri, pertanian, maupun

kedokteran. Sehingga materi koloid menjadi sangat penting untuk dipelajari

dan dipahami, bukan hanya sekedar dihafalkan.12

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di SMAN Plus

Provinsi Riau bersama salah satu guru kimia kelas XI yaitu Ibu Dra. Khairia

Rawita, diketahui bahwa sebagian besar siswa sudah mempunyai tingkat

10 Riski Norjana, Santosa, dan Ridwan Joharmawan, Identifikasi Tingkat Pemahaman
Konsep Hukum-hukum Dasar Kimia dan Penerapannya dalam Stoikiometri pada Siswa Kelas X
IPA di Man 3 Malang, Jurnal Pembelajaran Kimia, Vol. 01, No. 2, ISSN: 2528-6536, (Malang:
Universitas negeri Malang, 2016), hlm. 43

11 Iisi Intan Widiyowati, Hubungan Pemahaman Konsep Struktur Atom dan Sistem
Periodik Unsur dengan Hasil Belajar Kimia pada Pokok Bahasan Ikatan Kimia, Jurnal
Pendidikan Kimia, Vol. 3, No. 4, (Samarinda: Universitas Mulawarman Samarinda, 2014), hlm. 99

12 Aldina Husnazulfa Taqwima, Ashadi, dan Budi Utami, Studi Komparasi Pembelajaran
Kooperatif Metode Teams Games Tournament (TGT) menggunakan Media Chemopoly dan Chem-
Chards Game pada Materi Pokok Sistem Koloid Kelas XI Semester Genap SMA Negeri 1
Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013, Jurnal Pendidikan Kimia, Vol. 2, No. 4, ISSN: 2337-9995,
(Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013), hlm. 166
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hafalan yang baik, namun pemahaman siswa masih dianggap kurang. Hal ini

dibuktikan dari banyaknya siswa yang dengan mudah menyatakan contoh dari

suatu konsep, namun masih kesulitan untuk menyatakan contoh yang

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari selain yang tertulis di dalam buku.

Selain itu,  siswa dapat menjawab pertanyan guru mengenai pengertian

maupun sifat-sifat sesuai dengan apa yang dihafalkannya, namun apabila guru

mengajukan pertanyaan yang mengacu kepada indikator-indikator

pemahaman konsep yang lebih spesifik seperti mengidentifikasi sifat operasi

atau konsep, menyatakan konsep dalam bentuk representasi matematis, serta

menerapkan konsep secara logis, sebagian besar siswa masih kesulitan untuk

menjawab pertanyaan yang diajukan. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat

yang berkaitan dengan suatu fenomena atau kejadian, namun tidak dapat

menjelaskan bagaimana dan mengapa sifat-sifat tersebut dapat berkaitan

dengan fenomena atau kejadian yang ditemukannya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

pemahaman konsep siswa adalah dengan penggunaan model pembelajaran

inovatif yang sesuai dengan materi. 13 Model pembelajaran Discovery

Learning (DL) dan Group Investigation (GI) merupakan model pembelajaran

inovatif yang berlandaskan paradigma kontruktivistik, kedua model

pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang bersifat penemuan.

Pembelajaran dengan penemuan mendorong siswa untuk belajar sebagian

13 Praditiya Danies Kurniawan, Sularmi, dan Tri Budiharto, Peningkatan Pemahaman
Konsep Sifat-Sifat Cahaya melalui Model Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) Berbasis
Eksperimen pada Siswa Sekolah Dasar, ISSN: 2337, ( Surakarta: Universitas Sebelas Maret,
2017), hlm. 1
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besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan

prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan

melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-

prinsip untuk diri mereka sendiri.14

Discovery Learning adalah belajar mencari, menyelidiki dan

menemukan sendiri dan merupakan proses mental siswa mengasimilasikan

suatu konsep atau suatu prinsip, dengan mempergunakan teknik pendekatan

pemecahan masalah, sehingga hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama

dalam ingatan. Model ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, melatih belajar mandiri,

menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer, serta dapat membuat siswa

aktif dalam kegiatan belajar mengajar untuk menemukan hasil

akhir. 15 Beberapa penelitian membuktikan model pembelajaran Discovery

learning dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Penelitian yang

dilakukan oleh Widiadnyana, dkk membuktikan model pembelajaran

Discovery Learning berpengaruh terhadap pemahman konsep IPA dan sikap

ilmiah siswa, dimana secara signifikan rata-rata yang diperoleh lebih tinggi

dengan model pembelajaran Discovery Learning dibandingkan pembelajaran

14 Tutiliana dan Agusnidar, Perbandingan Model Learning Cycle dan Discovery Learning
terhadap Hasil Belajar pada Materi Sistem Gerak di Kelas VIII SMP Negeri 1 Peusangan Siblah
Krueng, Vol. 4, No. 1 (Aceh: Universitas Al-muslim Bireuen, 2017), hlm. 12

15 Julita Sari, Amrul Bahar, dan Dewi Handayani, Studi Komparasi Antara Model
Pembelajaran Discovery Learning dan Group Investigation terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa,
Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kimia, Vol. 1, No.1, ISSN: 2252-8075, (Bengkulu: Ilmu Pendidikan
Universitas Bengkulu, 2017), hlm. 61
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langsung.16 Pada penelitian yang dilakukan oleh Endang Ayu Patrianingsih dan

Ernawati S. Kaesang menjelaskan pembelajaran Discovery Learning adalah

memahami konsep, arti, hubungan, dan intuitif untuk akhirnya sampai kepada

suatu kesimpulan. Hasil penelitiaannya membuktikan terdapat perbedaan

antara pemahaman konsep peserta didik yang dibelajarkan dengan model

pembelajaran Discovery Learning dan Direct Intruction, dimana model

pembelajaran Discovery  Learning dapat memberikan konstribusi yang baik

terhadap pemahaman konsep siswa.17

Model pembelajaran lain yang dapat diterapkan adalah model

pembelajaran Group Investigation. Model pembelajaran Group Investigation.

adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa sejak perencanaan, baik

dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui

investigasi. Model pembelajaran koorperatif tipe Group Investigation mampu

melibatkan peran aktif siswa sehingga akan mempermudah siswa dalam

memahami materi yang dipelajari dan pembelajaran akan berlangsung dalam

komunikasi multi arah. Pembelajaran ini mampu mengajak siswa untuk

menemukan dan memperoleh konsep materi itu sendiri. Kelebihan dari model

ini yaitu dapat melatih siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam

berkomunikasi dan mengemukakan pendapatnya, memotivasi dan mendorong

16 Widiadnyana, Sadia, dan Suastra Pengaruh Model Discovery Learning terhadap
Pemahaman Konsep IPA dan Sikap Ilmiah Siswa SMP, e-Journal Program Pascasarjana
Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2014),
hlm.8

17 Endang Ayu Patrianingsih dan Ernawati S. Kaesang, Model Pembelajaran Discovery
Learning, Pemahaman Konsep Biologi, dan Sikap Ilmiah Peserta Didik, Jurnal Penelitian
Pendidikan, Vol. 19, No. 2, (Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2016), hlm. 76
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siswa agar aktif mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran,

sehingga suasana belajar akan lebih efektif, membangkitkan semangat untuk

berani dalam mengemukan pendapat dan berbagi informasi. 18 Beberapa

penelitian membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran Group

Investigation dapat meningkatkan pemahman konsep siswa. Penelitian yang

dilakukan oleh Siswandi menjelaskan bahwa model pembelajaran Group

Investigation dapat membantu siswa untuk menumbuh kembangkan

pemahaman konsep, siswa dapat mengkontruksikan kemampuan pemahaman

konsep saat melakukan sharing dalam belajar.19 Penelitian yang dilakukan

oleh Laelasari dan Ira  Ratna Sari membuktikan model pembelajaran Group

Investigation lebih baik dalam meningkatkan pemahaman matematis

dibandingkan model pembelajaran Problem Based Learning, menggunakan

model pembelajaran Group Investigation siswa lebih aktif berinteraksi

dengan kelompoknya yang mengakibatkan pencapaian pemahaman yang

diharapkan dapat tercapai.20

Penelitian komparasi merupakan penelitian yang membandingkan dua

hal berdasarkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Adapun

persamaan model pembelajaran Discovery Learning dan Group Investigation

adalah dalam model pembelajaran ini siswa menemukan dan mengkontruksi

18 Julita Sari, Amrul Bahar, dan Dewi Handayani, Loc.Cit., hlm. 61
19Siswandi, Peningkatan Pemahaman Konsep Kalor dengan metode Group Investigation,

Jurnal Praktik Penelitian Tindakan, Vol.5, No.3, ISSN: 0854-2172 (Jawa tengah: SMP Negeri 1
Wonokerto Kabupaten Pekalongan, 2015), hlm. 45

20 Laela Sari dan Ira Ratna Sari, Perbandingan Kemampuan Pemahaman Matematis
antara Siswa yang Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Model
Group Investigation (GI)  pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Jalaksana, Jurnal Euclid, Vol. 1,
No. 1, ISSN: 2355-17101, (Cirebon: Universitas Gunung Jati), hlm. 19
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sendiri sehingga akan mendorong siswa berkreativitas menemukan konsep-

konsep atau ide-ide baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Selain itu

juga memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada siswa untuk dapat

menggunakan kemampuan bernalarnya dengan membiasakan untuk

senantiasa berfikir kreatif. Konsep-konsep yang didapat oleh siswa dari hasil

penemuannya sendiri akan lebih bermakna dan pemahaman siswa terhadap

konsep tersebut akan meningkat. 21 Perbedaannya adalah pada model

Discovery Learning proses penemuan dilakukan secara  mandiri sedangkan

pada model Group Investigation siswa melakukan penemuan secara

berkelompok.22

Berdasarkan uraian, dapat diketahui bahwa model pembelajaran

Discovery Learning dan Group Investigation sama-sama memiliki potensi

untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Maka, yang menjadi

permasalahannya adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara

pemahaman konsep siswa yang menggunakan model pembelajaran Discovery

Learning dan Group Investigation pada materi sistem koloid. Berdasarkan

latar belakang yang dikemukakan, maka penulis melakukan penelitian dengan

judul “Perbandingan Model Pembelajaran Discovery Learning dan Group

Investigation terhadap Pemahaman Konsep Siswa Pada Materi Koloid”.

21 Ira Vahlia, Eksperimentasi Model Pembelajaran Discovery Learning dan Group
Investigation terhadap Prestasi Belajar Matematika ditinjau dari Kreativitas Siswa, Jurnal
Pendidikan Matematika, Vol. 3, No. 2, ISSN: 2442-5419, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah
Metro, 2014), hlm. 45

22 Septyana Dwi Prasetyana, Pengembangan Model Pembelajaran Discovery Learning
yang diintegrasikan dengan Group Investigation pada Materi Protista Kelas X SMA Negeri
Karangpandan, Jurnal Inkuiri, Vol.4, No.2, ISSN: 2252-1893, (Surakarta: Universitas Sebelas
Maret, 2015), hlm. 137
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B. Penegasan Istilah

Agar lebih mudah dalam memahami dan menghindari kesalahan

pemahaman terhadap penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu

didefenisikan, yaitu:

1. Komparasi/Perbandingan

Komparasi adalah bentuk penelitian membandingkan dalam

menentukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan.

Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan

dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang

prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok,

terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.23

2. Model Pembelajaran

Model Pembelajaran adalah suatu contoh konseptual atau

prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat

dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan. Model

pembelajaran merupakan contoh bentuk pembelajaran yang tergambar

dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas.24

3. Model pembelajaran Discovery learning

Pembelajaran Discovery Learning adalah  model pembelajaran

yang mengatur  sedemikian rupa sehingga anak memperoleh

23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), hlm. 267.

24 Miterianifa, Strategi Pembelajaran Kimia, (Pekanbaru: Pustaka Mulya, 2013), hlm. 15.
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pengetahuan yang belum diketahuinya itu tidak melalui

pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya dilakukan sendiri.25

4. Model kooperatif Group Investigation

Group Investigation (GI) merupakan salah satu model

pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa secara maksimal

dalam kegiatan pembelajaran mulai dari merencanakan topik-topik

yang akan dipelajari, bagaimana melaksanakan investigasinya, hingga

melakukan presentasi kelompok dan evaluasi.26

5. Pemahaman konsep

Pemahaman konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-

pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan

kedalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi,

dan mampu mengaplikasikannya.27

6. Koloid

Koloid adalah campuran dari dua atau lebih zat yang salah satu

fasanya terdispersi sebagai sejumlah besar partikel yang sangat kecil

dalam fasa ke dua.28

25 Tutiliana dan Agusnidar, Loc.Cit.,,
26 Fajar Jefri Irawan dan Ningrum, Pengaruh Penggunaan Model Cooperative Learning

Tipe Group Investigation (GI) terhadap Hasil Belajar  Prakarya dan Kewirausahaan, Jurnal
Pendidikan Ekonomi, Vol.4, No.2, ISSN: 2442-4994, (Jakarta: Universitas Muhamadiyah Metro,
2016), hlm. 62

27 Dedy Hamdani, Loc.Cit., hlm. 82
28 Oxtoby, Prinsip-prinsip Kimia modern, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 178
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang

teridentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Sebagian besar siswa sudah mempunyai tingkat hafalan yang baik,

namun pemahaman siswa masih dianggap kurang. Hal ini dibuktikan

dari banyaknya siswa yang dengan mudah menyatakan contoh dari

suatu konsep,  namun masih kesulitan untuk menyatakan contoh yang

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari selain yang tertulis di dalam

buku.

b. Siswa dapat menjawab pertanyan guru mengenai pengertian maupun

sifat-sifat sesuai dengan apa yang dihafalkannya, namun apabila guru

mengajukan pertanyaan yang mengacu kepada indikator-indikator

pemahaman konsep yang lebih spesifik seperti mengidentifikasi sifat

operasi atau konsep, menyatakan konsep dalam bentuk representasi

matematis, serta menerapkan konsep secara logis, sebagian besar

siswa masih kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

c. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat yang berkaitan dengan suatu

fenomena atau kejadian, namun tidak dapat menjelaskan bagaimana

dan mengapa sifat-sifat tersebut dapat berkaitan dengan fenomena

atau kejadian yang ditemukannya.
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2. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan masalah agar tidak menyimpang serta sampai

pada pembahasan, maka masalah penelitian ini dibatasi pada kajian

tentang:

a. Model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah

model pembelajaran Discovery Learning dan Group Investigation

b. Penelitian ini terfokus kepada pemahaman konsep kimia siswa

yang terdiri dari 7 indikator, yaitu:

1) Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari

2) Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya

persyaratan yang membentuk konsep tersebut

3) Mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep

4) Menerapkan konsep secara logis

5) Memberikan contoh atau contoh kontra (bukan contoh)

6) Menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematis

7) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup konsep

c. Penelitian ini dilakukan pada kelas XI semester 2 materi koloid.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah,

maka permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah

“Bagaimanakah perbedaan dari pemahaman konsep siswa yang

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan Group

Investigation pada materi koloid?”
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka adapun tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan

pemahaman konsep siswa kelas XI semester 2 di SMAN Plus Provinsi

Riau pada pokok bahasan kolid dengan menggunakan model pembelajaran

tipe Discovery Learning dan Group Investigation.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi siswa, untuk dapat meningkatkan pemahaman konsep kimia

siswa khususnya pada pokok bahasan XI semester 2 di SMAN Plus

Provinsi Riau

b. Bagi guru, sebagai salah satu alternatif dalam proses pembelajaran

untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa, sehingga membuat

siswa menjadi lebih aktif

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan

untuk meningkatkan kualitas keberhasilan pengajar di SMAN Plus

Provinsi Riau

d. Bagi peneliti, dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui masalah

dalam bidang pendidikan dan jika menjadi pendidik di masa yang

akan datang serta menjadi landasan untuk meneliti lebih lanjut

keberhasilan siswa dengan menggunakan model pembelajaran yang

bervariasi.


