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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-

metode tertentu sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.
1
 

Pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila tujuan pendidikan tercapai. Salah 

satu tujuan pendidikan adalah merubah pola pikir dari peserta didik serta 

menanamkan akhlak mulia kepada diri peserta didik tersebut. Untuk mencapai 

tujuan tersebut dibutuhkan suatu proses, yaitu proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh setiap individu bukan hanya bersifat 

sementara tapi merupakan pembelajaran yang dilakukan seumur hidup 

sehingga terbentuk karakter yang lebih baik dari individu itu sendiri. 

Islam juga menjelaskan tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan 

yang salah satunya terdapat dalam QS Ar-Rahman ayat 1-4 : 
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Artinya : “(Tuhan) Yang Maha Pemurah, Yang telah mengajarkan Al-Quran, 

Dia menciptakan manusia, Mengajarnya pandai berbicara”. (QS 

Ar-Rahman ayat 1 - 4).
 2

 

Pada surat Ar-Rahman dijelaskan bahwasannya tujuan utama dari 

pendidikan adalah mencetak manusia yang berpengetahuan, berakhlak, dan 

beradab. Kemudian disurat ini juga menjelaskan bahwa guru harus 

mempunyai sifat pemurah. Sehingga dalam mencapai tujuan dari pendidikan 

guru memegang peranan penting karena dalam proses pembelajaran guru akan 

membentuk karakter dari peserta didik tersebut. Dimana proses pembelajaran 

adalah suatu proses dari tidak tahu menjadi tahu dan terjadi perubahan 

perilaku. 

Pada proses pembelajaran guru  diharapkan  dapat memilih strategi  

pembelajaran  yang  sesuai dengan  kondisi  kelas  maupun  kondisi peserta 

didiknya. Sebagai guru harus bisa menciptakan kondisi belajar mengajar yang 

dapat mengantarkan anak didik ke tujuan pendidikan. Disini tentu saja tugas 

guru berusaha menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan 

bagi semua peserta didik.
3
  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru bidang studi 

kimia kelas XI MIPA di SMA Negeri 2 Padang Panjang, bahwasanya masih 

banyak peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimum) yaitu 75. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman peserta 
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didik tehadap materi kimia yang diajarkan. Adapun faktor lainnya yaitu ketika 

guru memberikan suatu pertanyaan ataupun permasalahan, peserta didik 

kurang mampu memecahkan masalah tersebut. Permasalahan yang diberikan 

oleh guru tersebut berupa permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-

hari.  

Banyak materi  kimia  yang  berhubungan  dengan kehidupan sehari-

hari. Salah satu contoh materi kimia  yang  memiliki  keterkaitan  erat  dengan 

kehidupan sehari-hari  adalah  materi koloid, dimana materi ini merupakan 

salah satu konsep kimia  yang  fenomenanya  dapat  dilihat secara  langsung  

dan dalam  kehidupan  sehari-hari sering dikaitkan dengan permasalah  yang  

terdapat  dalam  kehidupan sehari-hari.
4
 

Dari permasalahan tersebut maka dapat digunakan salah satu model 

pembelajaran yaitu model Problem Based Learning (PBL). Dimana model 

Problem Based Learning (PBL) merupakan pendekatan pembelajaran peserta 

didik pada masalah sehingga peserta didik dapat menyusun pengetahuannya 

sendiri, menumbuhkembangkan keterampilan yang lebih tinggi, dan 

memandirikan peserta didik. Model ini bercirikan penggunaan masalah dalam 

kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari peserta didik untuk 

melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan 

masalah serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting, dimana 

tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu peserta didik mencapai 
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keterampilan mengarahkan diri.
5
 Sedangkan peserta didik dituntut untuk 

mencari tahu sendiri dari berbagai sumber melalui penyelidikan, dan bukan 

hanya diberi tahu oleh gurunya saja.  

Untuk mendukung model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) maka digunakan media pembelajaran sebagai media pendukung berupa 

handout, dimana handout adalah bahan pembelajaran yang sangat ringkas. 

Bahan ajar ini bersumber dari beberapa literatur yang relevan terhadap 

kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik. 

Bahan ajar ini diberikan kepada peserta didik yang berfungsi untuk 

memudahkan peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran, serta 

melengkapi kekurangan materi, baik materi yang diberikan dalam bentuk teks 

maupun materi yang diberikan secara lisan oleh guru.
6
  

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Trihatmo, dkk 

menyimpulkan bahwasannya model Problem Based Learning (PBL) 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dengan kontribusi sebesar 

33,69%.  Kelas eksperimen memiliki presentase ketuntasan belajar klasikal 

93,8% dan kontrol 85%. Secara umum hasil belajar peserta didik kelas 

eksperimen lebih baik daripada peserta didik kelas kontrol.
7
 Adapun 

peneletian relevan lain yaitu Wasonowati, dkk menunjukkan bahwa hasil 

belajar peserta didik dengan model Problem Based Learning (PBL) dalam 
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penerapan kurikulum 2013 dikategorikan baik dengan rata-rata nilai secara 

berturut-turut adalah 81, 83 dan 79, sedangkan presentase siswa yang 

mencapai kompetensi inti kurikulum 2013 berturut-turut adalah 78%, 81,24% 

dan 78,13%.
8
  

Pada pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) menggunakan handout di SMA Negeri 2 Padang Panjang, khususnya 

dalam aspek hasil belajar peserta didik. Adapun judul penelitian tersebut 

adalah Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) Menggunakan Handout terhadap Hasil Belajar pada 

Materi Koloid Siswa SMA Negeri 2 Padang Panjang. Dengan harapan 

penelitian ini dapat memberikan hasil yang baik, sehingga menjadi masukan 

yang berarti bagi semua pihak. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul diatas, 

maka penulis memberikan penjelasan tentang pengertian beberapa kata yang 

tercantum dalam judul sehingga diketahui arti dan makna dari pembelajaran 

yang diadakan. 

1. Problem Based Learrning (PBL) 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah cara 

penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak 
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pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan 

atau jawaban oleh peserta didik.
9
  

2. Koloid 

Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau 

lebih dimana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata 

dalam zat lain.
10

 

3. Handout 

Handout adalah bahan pembelajaran yang sangat ringkas. Bahan ajar 

ini bersumber dari beberapa literatur yang relevan terhadap kompetensi 

dasar dan materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik. Bahan ajar ini 

diberikan kepada peserta didik guna memudahkan saat mengikuti proses 

pembelajaran.
11

 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product) 

menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau 

proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Begitu pula 

dengan kegiatan belajar mengajar, setelah mengalami belajar siswa berubah 

perilakunya dibanding sebelumnya.
12
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan 

yang teridentifikasi, sebagaimana yang disebutkan berikut ini: 

a. Masih banyak siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 75. 

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

c. Siswa kurang mampu memecahkan permasalahan yang diberikan oleh 

guru. 

2. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami masalah yang diteliti, 

maka penulis perlu membuat batasan masalah yaitu model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) menggunakan handout untuk melihat hasil 

belajar peserta didik yang berupa aspek kognitif pada materi koloid kelas XI 

MIPA SMA Negeri 2 Padang Panjang. 

3. Rumusan Masalah 

Pembatasan masalah di atas mengarahkan pada rumusan masalah 

yang akan diteliti yaitu apakah terdapat pengaruh dari penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) menggunakan handout 

terhadap hasil belajar siswa pada materi koloid kelas XI MIPA SMA Negeri 

2 Padang Panjang? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) menggunakan handout terhadap hasil belajar siswa pada 

materi koloid kelas XI MIPA SMA Negeri 2 Padang Panjang.  

2. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka terdapat pula 

beberapa kegunaan penelitian yang berlaku bagi berbagai pihak berikut ini: 

a. Bagi peserta didik, dapat mendorong siswa untuk aktif, mandiri dalam 

belajar dan dalam memecahkan masalah sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik khususnya pada pokok bahasan koloid. 

b. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan untuk menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

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

Proses Belajar Mengajar (PBM) guna meningkatkan SDM sekolah demi 

kemajuan pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran kimia. 

d. Bagi Peneliti 

1) Dapat memberikan suatu pengalaman secara langsung bagaimana 

menggunakan model pembelajaran yang tepat. 

2) Dapat mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) terhadap hasil belajar peserta didik. 


