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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Penerapan kurikulum 2013 peserta didik adalah subjek yang memiliki 

kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksikan, dan 

menggunakan pengetahuan. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

(Student Centered Learning) dengan metode pembelajaran yang inovatif dan 

konseling secara efektif, sehingga dapat menciptakan siswa yang aktif. Guru 

juga berperan sebagai fasilitator yang dapat mengarahkan siswa untuk lebih 

terlibat aktif dalam mengembangkan potensi didalam dirinya.
1
 Hal ini 

dimaksudkan agar guru menerapkan model pembelajaran yang aktif, inovatif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan. Oleh karena itu, guru dituntut agar lebih 

inovatif dan produktif dalam melakukan pembelajaran dikelas sehingga 

timbulnya motivasi belajar siswa dan diperoleh hasil belajar yang maksimal. 

Untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran tidak 

terlepas dari peran guru. Guru sebagai agen pembelajaran berperan sebagai 

motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi siswa. Guru yang 

berhasil, adalah guru yang memiliki kemampuan dalam menumbuhkan 

semangat dan motivasi belajar peserta didik, yang pada akhirnya akan mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. 
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Motivasi memiliki pengaruh terhadap perilaku belajar peserta didik, yaitu 

motivasi mendorong meningkatnya semangat dan ketekunan dalam belajar.
2
 

 Proses pembelajaran sangat diperlukan adanya motivasi. Motivation is 

an essential condition of learning. Hasil belajar akan menjadi optimal, kalau 

ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula 

pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha 

belajar bagi para siswa.
3
 Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha 

dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya 

motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil 

yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama 

didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat 

melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang siswa akan 

sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya.
4
 

Dalam QS. Ar-Ra’d ayat 11 yang berbunyi: 

َ ََل يَُغيُِّر َما بِقَْىٍم َحتَّٰى يَُغيُِّروا َما بِأَْنفُِسِهمْ   إِنَّ َّللاَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” 

Ada makna yang dalam yang bisa dipetik dari ayat di atas, yaitu Allah 

mengajarkan manusia untuk melakukan perubahan. Perubahan yang lahir dari 

sebuah motivasi individu atau masyarakat yang kemudian motivasi tersebut 

merubah cara pandang dan aktivitas. Maknanya, bahwa sebuah motivasi akan 
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mengawali sebuah perubahan dan merubah cara pandang dan kinerja individu 

ataupun kelompok.
5
 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti mengenai 

pembelajaran kimia di MAN 1 Indragiri Hilir, gejala yang ditemui yakni 

konsep abstrak pembelajaran kimia yang diterapkan belum sepenuhnya 

mampu menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari sehingga 

membuat tidak tertarik dan pembelajaran yang dilakukan di sekolah tersebut 

umumnya belum terpusat pada siswa (Student Centered Learning), guru lebih 

sering menggunakan media pemebelajaran berupa media power point dan 

menggunakan metode ceramah dan diskusi. Akibatnya siswa hanya 

mendengarkan dan mengumpulkan informasi yang terus menerus 

disampaikan oleh guru sehingga menimbulkan kebosanan dalam proses 

pembelajaran. Guru yang biasanya hanya menggunakan metode ceramah saja 

akan membuat siswa menjadi mengantuk, pasif dan hanya mencatat saja.
6
 

Selain itu juga dapat dilihat dari angket pra penilitian yang dijawab siswa, 

banyak siswa yang menyatakan pelajaran kimia membosankan, sehingga 

dapat dilihat adanya siswa yang kurang  termotivasi untuk mengikuti proses 

pembelajaran kimia.  
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Umumnya pembelajaran kimia sering kita menemukan siswa yang 

kesulitan dalam menerima materi yang diajarkan. Kesulitan ini dapat 

disebabkan antara lain faktor internal yaitu: motivasi, intelegensi, minat dan 

keadaan psikologis siswa. Model pembelajaran yang tepat, perlu diupayakan 

guru untuk memudahkan proses terbentuknya pengetahuan pada siswa, 

namun guru juga harus memperhatikan apakah model pembelajaran yang 

digunakan itu penerapannya sudah efektif dan efisien. Salah satu model yang 

dapat digunakan guru dalam pembelajaran kimia adalah model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL), Pembelajaran CTL merupakan 

pembelajaran yang bersifat konteks yang berarti memahami makna dari 

sebuah kata dan memperhatikan makna dari kata-kata yang terkandung dalam 

sebuah kalimat-kalimat yang terkandung dari sebuah paragraf. Dengan 

mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan dan kebutuhan 

siswa akan meningkatkan motivasi belajarnya serta akan menjadikan proses 

belajar mengajar lebih efisien dan efektif.
7
 Sementara itu, model 

pembelajaran CTL juga merupakan suatu konsepsi dari pembelajaran yang 

membantu guru menghubungkan isi mata pelajaran dengan situasi yang 

sebenarnya dan memotivasi peserta didik untuk membuat hubungan-

hubungan pengetahuan dengan penerapan di dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja serta mengikatnya di 
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dalam kerja keras yang diperlukan dalam belajar.
8
 Sehingga pembelajaran 

CTL membuat siswa lebih mudah memahami materi dan konsep akan lebih 

bermakna.
9
 

Konteks pembelajaran Contextual Teaching and Learning yaitu 

mengaitkan materi dengan dunia nyata, maka diperlukan penunjang 

pembelajaran yang dapat memvisualisasikan dunia nyata kedalam kelas 

dalam artian dibutuhkan media pembelajaran yang agar siswa dapat lebih 

memahami materi pembelajaran.
10

 Salah satu media pembelajaran yang cocok 

dikombinasikan dengan model pembelajaran CTL yaitu mind mapping. Mind 

mapping memberi siswa berkesempatan untuk berpikir tentang hubungan 

antara konsep kimia yang dipelajari di awal, mengatur pemikiran mereka dan 

visualisasi mereka dan konsep pembelajaran secara sistematis sehingga dapat 

mengarahkan siswa untuk belajar secara bermakna dan merenungkan 

pemahaman mereka, dan mind mapping juga membantu siswa mengingat 

perkataan dan bacaan, meningkatkan pemahaman terhadap materi, membantu 

mengorganisasi materi, dan memberikan wawasan baru.
11

 Sehingga 

kombinasi model pembelajaran CTL dengan media mind mapping ini 
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membantu siswa mengaitkan antara materi dengan situasi dunia nyata dan 

mendorong atau memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
12

 

Pada penelitian ini, materi yang dipilih oleh peneliti yaitu laju reaksi. 

Materi laju reaksi sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, 

contohnya garam yang halus akan cepat larut dibandingkan dengan garam 

yang kasar ketika dicampurkan dalam masakan.  Ini merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan, semakin halus 

zat yang bereaksi (semakin luas bidang permukaannya), semakin cepat pula 

bereaksinya. Selain itu juga materi laju reaksi yang bersifat hafalan maka 

dengan menggunakan mind mapping  dapat membuat konsep secara 

sistematis. 

Berdasakan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning Dilengkapi Media Mind Mapping Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa pada Materi Laju Reaksi". 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah pada penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau timbul dari suatu, seperti orang, 

benda yang turut membentuk waktu, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.
13
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2. Model Pembelajaran adalah suatu contoh konseptual atau prosedural dari 

suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau 

pedoman dalam mencapai tujuan.
14

 

3. Pembelajaran Contextual Teaching and Learning CTL, yaitu konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan sistuasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari.
15

 

4. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar 

sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar.
16

 

5. Mind mapping adalah cara kreatif bagi tiap siswa untuk menghasilkan 

gagasan, mencatat apa yang dipelajari, atau merencanakan tugas baru.
17

 

6. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga 

tujuan yang dikehendaki tercapai.
18
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7. Laju reaksi adalah jumlah produk reaksi yang dihasilkan dalam suatu 

reaksi per satuan waktu, atau jumlah pereaksi yang dikonsumsi dalam 

suatu reaksi per satuan waktu.
19

 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Dari  latar  belakang  diatas  dapat  diidentifikasi  masalah  yang  

timbul menjadi beberapa hal sebagai berikut: 

a. Konsep abstrak pembelajaran kimia yang diterapkan belum 

sepenuhnya mampu menghubungkan konsep dengan kehidupan 

sehari-hari sehingga membuat tidak tertarik. 

b. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah tersebut umumnya belum 

terpusat pada siswa (Student Centered Learning), guru lebih sering 

menggunakan media pemebelajaran berupa media power point dan 

menggunakan metode ceramah dan diskusi, sehingga menimbulkan 

kebosanan dalam proses pemebelajaran. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti jika dibandingkan 

dengan luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada pada penelitian ini, 

berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dibatasi, pada penelitian model pembelajaran yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dan media yang digunakan pada penelitian ini ialah mind 
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mapping. Adapun hasil yang akan dilihat adalah pengaruh penerapan 

pembelajaran contextual teaching and learning dilengkapi media mind 

mapping terhadap motivasi belajar siswa pada materi laju reaksi yang 

dilakukan  di kelas XI IPA MAN 1 INHIL 

3. Rumusan Masalah 

Dari uraian dan yang telah diungkap diatas maka permasalahan 

utama dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penerapan 

pembelajaran contextual teaching and learning dilengkapi media mind 

mapping terhadap motivasi  belajar siswa pada materi laju reaksi. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk melihat adanya pengaruh penerapan pembelajaran contextual 

teaching and learning dilengkapi media mind mapping terhadap motivasi  

belajar siswa pada materi laju reaksi. 

2. Manfaat Penelitian 

Penilitian ini mempunyai manfaat diantaranya: 

a. Siswa  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat siswa lebih 

memahami  konsep-konsep pelajaran kimia. 

2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa, khususnya dalam belajar kimia. 

b. Guru 
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1) Hasil penilitian ini diharapkan menjadi alternatif metode 

pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2) Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadikan guru lebih kreatif 

dalam mengajar. 

c. Sekolah  

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan agar mutu 

dalam pemilihan dan  penyesuaian model pembelajaran yang cocok 

untuk suatu materi pelajaran sehingga kualitas pengajaran pun 

semakin meningkat. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pihak sekolah agar dapat menerapkan strategi  pembelajaran yang 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

d. Peneliti 

1) Hasil penelitian ini dapat membantu peneliti ketika menjadi 

seorang pendidik dalam memilih model pembelajaran yang sesuai 

pada suatu materi pelajaran. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan serta pengalaman penulis dalam bidang penelitian ini, 

dan juga dijadikan sebagai landasan berpijak dalam rangka 

menindak lanjuti penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih 

luas lagi. 


