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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan.  

Melalui proses pendidikan siswa akan dididik dan dibentuk sesuai dengan 

keahliannya. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan makhluk hidup, tanpa 

pendidikan seseorang tidak akan pernah berkembang dan tidak akan pernah 

bisa mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern seperti saat 

sekarang ini. Menurut Fuad Ihsan “tanpa pendidikan sama sekali mustahil 

suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi 

(cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hisup 

mereka.
1
 

Pendidikan disekolah berhubungan dengan proses belajar mengajar. 

Belajar dan mengajar merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. 

Proses belajar mengajar melibatkan dua komponen yaitu siswa dan guru. Guru 

sebagai pengajar dan siswa sebagai yang menerima pelajaran. Seperti dalam 

firman Allah dalam surat Al-Kahf ayat 66,
2
 yaitu :  

 

Artinya : “Musa berkata kepada Khidhr:”bolehkah aku mengikutimu supaya 

kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar diantara ilmu-ilmu 

yang telah diajarkan kepadamu?”(Q.S. Al-Kahfi : 66) 
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Ayat diatas berkaitan dengan aspek pendidikan dimana seorang 

pendidik hendaknya menjadi fasilitator, tutor, dan penuntun yang baik karena 

seorang murid akan mengikuti apa yang akan diberikan gurunya. Pada 

dasarnya belajar merupakan proses kegiatan yang berkelanjutan dalam rangka 

perubahan tingkah laku siswa. seperti yang dinyatakan dalam hadist 

Rasulullah SAW : 

(حر.بخر)                       
                              

 

Artinya : “Tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat”(HR. 

Bukhori) 

Hadits tersebut menjadi dasar dari ungkapan “Long life education” 

atau pendidikan seumur hidup.
3

 Kehidupan didunia ini tidak luput dari 

kegiatan belajar, sejak mulai lahir sampai hidup ini berakhir. Belajar adalah 

suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan mengokohkan 

kepribadian.
4
 

Saat sekarang ini masih banyak permasalahan yang harus dihadapi 

didalam dunia pendidikan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia 

pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran.
5
 Lemahnya 

proses pembelajaran mengakibatkan kurangnya pemahaman siswa terhadap 

pelajaran. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya hasil belajar siswa di Sekolah 
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Menengah Atas Negeri 1 Peranap, berdasarkan hasil observasi peneliti dengan 

salah satu guru mata pelajaran kimia serta melihat hasil belajar siswa pada 

materi hidrolisis garam tahun ajaran 2014/2015, yaitu pemahaman siswa 

masih rendah terhadap materi yang telah diajarkan dan nilai ulangan harian 

siswa dibawah nilai KKM untuk mata pelajaran kimia, materi hidrolisis garam 

KKM yang ditetapkan yaitu 75. 

Tabel I.1: Persentase nilai ulangan harian siswa pada materi hidrolisis garam 

tahun pelajaran 2014/2015. 

N

o 
Kelas 

Jumlah 

Siswa 

(orang) 

Jumlah Siswa 

Nilai diatas 

KKM 

Jumlah 

Siswa Nilai 

dibawah 

KKM 

% Siswa 

Nilai 

dibawah 

KKM 

1 XI IPA 1 32 15 17 53 % 

2 XI IPA 2 34 17 17 50 % 

3 XI IPA 3 34 16 18 47 % 

4 XI IPA 4 33 14 19 42 % 

Jumlah 133 62 71  

(Sumber Data : Rosmani Sianipar,  Daftar Nilai Siswa Mata Pelajaran Kimia 

2014/2015) 

 

% Keseluruhan = 
                              

            
 

=  
  

   
         

= 53,38 % 

Dilihat dari persentase nilai diatas, masih banyak siswa nilainya yang 

dibawah KKM yaitu 53,38 %. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang ada 

kurang didominasi siswa, Siswa hanya menerima informasi yang 

disampaikan oleh guru dan jarang diikutsertakan dalam berpikir.  kurangnya 

pemahaman siswa terhadap materi kimia dikarenakan siswa hanya 

mendengarkan atau menerima materi secara keseluruhan dari guru tanpa 

konsep dari hidrolisis garam tersebut sehingga siswa tidak mampu 

memecahkan masalah ketika diberikan contoh yang lain selain yang 
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diberikan guru, proses belajar siswa yang hanya diam memperhatikan pada 

saat guru memberikan materi.  

Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan 

masalah tersebut, salah satunya dengan pemilihan model pembelajaran yang 

tepat. Untuk pencapaian hasil belajar yang diharapkan, guru dituntut bisa 

membawa suasana belajar menjadi sesuatu yang tidak membosankan, siswa 

juga dilatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga akan 

mengunggah pikirannya untuk memahami, mengeluarkan pendapat, 

menganalisis dan menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga tersimpan 

lama diingatan siswa. salah satu pelajaran yang menuntut siswa untuk 

memecahkan masalah adalah pelajaran kimia.  

Kimia merupakan salah satu pelajaran yang harus dipelajari di 

sekolah menegah atas. Ilmu kimia sangat berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari. Adapun karakteristik materi kimia yaitu teroritis, hitungan dan 

praktikum. Salah satunya materi hidrolisis garam, dimana materi hidrolisis 

garam merupakan suatu mata pelajaran yang sangat memerlukan 

pemahaman dan analisis siswa untuk memecahkan suatu masalah. Oleh 

karena itu, Dibutuhkan suatu model pembelajaran yang bisa digunakan 

untuk siswa dapat memahami, menganilisis sehingga siswa bisa 

menyelesaikan masalah. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

membantu siswa memecahkan masalah adalah model pembelajran Problem 

Based Instruction.   

Model pembelajaran Problem Based Instruction merupakan model 

pembelajaran yang menggunakan suatu permasalahan didalam kehidupan 

sehari- hari untuk diidentifikasi dan dipecahkan, tidak hanya terpusat pada 
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penguasaan materi.
6
 Model pembelajaran Problem Based Instruction adalah 

model pembelajaran berbasis masalah yang dirancang agar siswa mendapat 

pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan 

masalah dan memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Hasil dari diskusi 

dalam tim akan dipresentasikan di depan kelas sehingga setiap individu 

harus menguasai bahan dan ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Siswa memecahkan masalah yang ada bersama, sehingga akan 

meningkatkan pemahaman dan membangun kerangka berpikir dari siswa itu 

sendiri daripada hanya mendengarkan atau menerima materi secara 

keseluruhan dari guru. Pembelajaran ini berfokus pada keaktifan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran.
7

 Model pembelajaran Problem Based 

Instruction mengajarkan siswa bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, 

kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Siswa dituntut 

untuk mencari tahu dari berbagai sumber melalui penyelidikan, dan bukan 

hanya diberi tahu. 

Sebagaimana penelitian Benedicta Meiyastuti tahun 2009 jurusan 

kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang
8
 Hasil penelitian menunjukan 

adanya perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, berdasarkan hasil analisis menunjukan ketuntasan belajar kelas 

eksperimen (92,5 %) lebih besar dibanding kelas kontrol (67,5 %).  

                                                           
6
Tiara Anggia Dewi, Penerapan Model Problem Based Instruction  Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan, Jurnal Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Fkip Universitas Muhammadiyah Metro, Issn: 2442-4994  Vol.4. No.1 

(2016) 35-45. Hlm. 36 
7
Yudhi Hanggara, Budiyono, dan Suyono, Eksperimentasi Model Pembelajaran Problem 
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Pada Konsep Sistem Pencernaan Pada Manusia, Skripsi FMIPA UNNES, 2009 
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Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di SMA Negeri 1 

Peranap, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Penerapan Model Problem Based Instruction terhadap Hasil 

Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Peranap Kabupaten 

Indragiri Hulu”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menjelaskan pengertian judul skripsi peneliti memberikan 

penjelasan beberapa istilah dalam penulisan skripsi ini. Istilah – istilah yang 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Problem Based Instruction 

Problem Based Instruction adalah suatu model pembelajaran yang 

menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan 

 mengintegrasikan pengetahuan baru.
9
 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah terjadinya perubahan dari hasil masukan pribadi 

berupa motivasi dan harapan untuk berhasil.
10

 Hasil belajar merupakan 

pencapaian tujuan belajar dan hasil belajar sebagai produk dari proses 

belajar. Hasil belajar yang diukur adalah hasil belajar ranah kognitif. 

3. Hidrolisis Garam 

Hidrolisis merupakan istilah yang umum digunakan untuk reaksi zat 

dengan air. Menurut konsep hidrolisis, komponen garam (kation atau 

anion) yang berasal dari asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan air 

                                                           
9
 Yudhi Hanggara, Budiyono, dan Suyono,  Loc. Cit. 
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Nashar, Peranan Motivasi dan Kemampuan awal dalam kegiatan Pembelajaran, Delia 

Press, Jakarta, 2004, hlm. 77. 
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(terhidrolisis). Hidrolisis kation menghasilkan ion H3O
+
 (H

+
), sedangkan 

hidrolisis anion menghasilkan ion hidoksida (OH
-
).

11
 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas 

maka ada beberapa masalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini 

yaitu antara lain : 

a. Lemahnya proses pembelajaran 

b. pemahaman siswa masih rendah terhadap materi yang telah diajarkan. 

c. Hasil belajar siswa banyak yang belum mencapai KKM.  

2. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami masalah yang 

diteliti dan mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka penulis 

perlu membuat batasan masalan sebagai berikut : 

a. Model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran 

Problem Based Instruction.. 

b. Hasil belajar yang diukur adalah hasil belajar kognitif siswa pada 

materi hidrolisis garam. 

c. Penelitian ini dikhususkan pada materi hidrolisis garam. 

d. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Peranap. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pengaruh penerapan 
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 Michael Purba, Kimia Untuk SMA Kelas XI, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 122. 
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model Problem Based Instruction terhadap hasil belajar siswa  kelas XI 

IPA SMA Negeri 1 Peranap pada materi hidrolisis garam? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penerapan model Problem Based Instruction 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Peranap pada 

materi hidrolisis garam. 

2. Manfaat Penelitian 

Jika hipotesis dari penelitian ini diterima, maka diharapkan dapat 

bermanfaat, yaitu: 

a. Manfaat Secara Teoritis 

1) Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction 

untuk membantu meningkatkan hasil belajar siswa. 

2) Bagi peneliti, menambah wawasan bagi peneliti dalam bidang 

penelitian pendidikan dan menumbuhkan kreatifitas peneliti dalam 

menciptakan pembelajaran yang aktif. 

3) Bagi siswa, dapat mendorong siswa untuk aktif, mandiri dalam 

belajar dan dalam memecahkan masalah sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar  siswa khususnya pada pokok bahasan 

hidrolisis garam. 

4) Bagi sekolah, penggunaan sebagai bahan acuan dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar kimia siswa. 

b. Manfaat Secara Praktis 
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1) Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan 

pembelajaran, khususnya model pembelajaran Problem Based 

Instruction dan hasil belajar kimia. 

2) Penelitian ini dapat dijasikan masukan bagi peneliti lebih lanjut, 

khususnya model pembelajaran Problem Based Instruction dan 

hasil belajar kimia. 

 


