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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena 

pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di 

setiap Negara.
1
 Pendidikan memiliki peran yang besar dalam menentukan 

maju mundurnya pelaksanaan pembangunan bangsa dalam segala bidang.
2
 

Oleh karena itu, bangsa yang maju tentunya didukung oleh manusia yang 

peduli terhadap pendidikan. Peduli terhadap pendidikan berarti peduli 

terhadap ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat 

penting dalam pendidikan. Sebagaimana firman Allah SWT yang tertuang 

dalam Al- Qur’an surah Al- Mujadalah ayat 11, yang berbunyi: 

                        

                       

              

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
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Ayat di atas menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu 

pengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu 

pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT.
3
 Pentingnya ilmu 

pengetahuan menjadikan pendidikan itu perlu mendapatkan perhatian yang 

serius. Kepedulian terhadap pendidikan dapat diwujudkan salah satunya 

dengan menentukan tujuan pendidikan yang sesuai. 

Pendidikan dikatakan berhasil apabila tujuan pendidikan dapat tercapai. 

Hal ini didukung oleh Muhibbin Syah yang menyatakan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancangkan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.
4
 Tujuan pendidikan adalah merubah pola pikir peserta 

didik serta menanamkan akhlak mulia kepada diri peserta didik tersebut. 

Untuk mencapai tujuan tersebut tidak dapat diperoleh dengan instan, namun 

membutuhkan sebuah proses. Proses tersebut ditempuh melalui kegiatan 

belajar mengajar. 

Komponen utama dalam kegiatan belajar mengajar adalah pendidik dan 

peserta didik. Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, 

pendidik merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan 

dikembangkan terus menerus agar dapat memberikan proses belajar dengan 

baik, karena berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan bergantung 

bagaimana proses belajar yang dialami peserta didik. 
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Berhasil atau tidaknya proses belajar yang dialami peserta didik dapat 

dilihat dari hasil belajar yang didapat. Nana Sudjana dalam bukunya 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan yang terjadi kepada peserta 

didik setelah melakukan pembelajaran. Perubahan pada anak didik tersebut 

merupakan perubahan tingkah laku yang mencakup seluruh aspek, yaitu 

kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotorik.
5
 

Oleh karena itu, hasil belajar dapat dijadikan tolak ukur sebagai penilai proses 

belajar. 

Hasil belajar siswa yang masih rendah dalam hal pencapaian nilai 

kriteria ketuntasan minimum (KKM), terutama pada mata pelajaran kimia 

masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

Ilmu kimia yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan 

materi, dan perubahan energi yang menyertainya sering membuat siswa 

kesulitan dalam memahaminya, salah satunya adalah materi laju reaksi. Laju 

reaksi memiliki karakteristik gejalanya bersifat konkrit, konsepnya bersifat 

abstrak, menggunakan hitungan matematis logis, dan peristiwa yang sering 

terjadi dalam kehidupan sehari- hari. Sehingga dalam proses pemahamannya 

seringkali siswa mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. Padahal 

berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan kepada siswa kelas 

XI IPA, dalam mengajar kimia guru telah menggunakan metode ceramah, 

diskusi, dan tanya jawab. Namun, hasil studi pendahuluan juga menunjukkan 

bahwa siswa masih menganggap pelajaran kimia tidak selalu dapat ditemui 
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dalam kehidupan sehari-hari. Padahal ilmu kimia itu erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari. Untuk itu, diperlukan suatu model pembelajaran yang 

dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah 

Problem Based Learning (PBL). 

Model pembelajaran PBL ini diharapkan dapat diimplementasikan 

untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran sains, salah satunya kimia.
6
 

Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai suatu 

yang harus dipelajari oleh siswa untuk melatih dan meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis sekaligus pemecahan masalah, serta mendapatkan 

pengetahuan konsep-konsep penting.
7
 PBL adalah model pembelajaran yang 

memberikan tantangan bagi siswa untuk mencari solusi dari permasalahan 

dunia nyata,
8
 sehingga PBL dapat mematahkan anggapan siswa bahwa kimia 

tidak selalu identik dengan kehidupan sehari-hari. Melalui PBL ini tujuan 

pembelajaran dirancang untuk dapat melibatkan peserta didik dalam pola 

pemecahan masalah.
9
 

PBL akan efektif jika didukung metode pembelajaran yang sesuai, 

seperti: diskusi, eksperimen, demonstrasi, belajar kooperatif dan lain-lain.
10

 

Salah satu metode yang mendukung model PBL adalah metode eksperimen. 
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Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran dengan menggunakan 

percobaan.
11

 Untuk itu diperlukan adanya praktikum untuk menunjang 

penerapan model pembelajaran PBL ini. 

Praktikum dapat membentuk ilustrasi bagi konsep dan prinsip pelajaran, 

sehingga dapat menunjang pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, praktikum atau percobaan di 

laboratorium sering dilakukan di sekolah. Hal ini didukung oleh ketersediaan 

laboratorium kimia di sekolah. Namun, praktikum tidak dapat dilakukan pada 

semua materi pelajaran karena keterbatasan waktu, alat dan bahan di 

laboratorium. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka digunakanlah media 

yang dapat memfasilitasi laboratorium secara visual melalui praktikum maya 

berbantuan simulasi komputer. Praktikum maya atau Virtual Laboratory 

merupakan bentuk digital dari fasilitas dan proses-proses laboraturium yang 

dapat disimulasikan secara digital.
12

 Laboraturium virtual memungkinkan 

siswa melakukan eksperimen kimia seolah-olah menghadapi peralatan 

laboraturium real. Sehingga tujuan pembelajaran kimia yang diharapkan 

sebagai suatu proses ilmiah akan tercapai dengan biaya yang lebih murah, dan 

waktu yang lebih singkat.
13

 Virtual laboratory tentu tidak dapat digunakan 

untuk menggantikan kegiatan praktikum di dalam laboraturium sebenarnya, 

karena kegiatan praktikum dapat melatih kemampuan proses siswa yang 

hanya akan didapat dari kegiatan praktikum. Namun virtual laboratory ini 
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dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat membantu siswa 

dalam memahami materi yang disampaikan.
14

 

Penggunaan media virtual laboratory ini juga didukung dari hasil studi 

pendahuluan terhadap siswa yang menyatakan bahwa dalam pelajaran kimia 

belum pernah digunakan media pembelajaran ini sebelumnya. Hasil studi 

pendahuluan juga menunjukkan bahwa sebagian besar siswa suka bermain 

game yang dalam pelaksanaannya diharapkan mendukung penggunaan media 

virtual laboratory ini, karena media ini memiliki kesamaan dengan aplikasi 

pada game, maka diharapkan akan dapat membuat siswa tertarik pada 

pembelajaran. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian IE Nurrokhmah, yaitu Pengaruh 

Penerapan Virtual Laboratory berbasis Inkuiri terhadap Hasil Belajar Kimia 

menyimpulkan bahwa penerapan media virtual laboratory berbasis inkuiri 

berpengaruh terhadap hasil belajar kimia siswa SMA Negri 1 Belik, 

Pemalang pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan.
15

 

Penelitian Yunita Kustyorini dan Mohan Taufiq Mashuri tahun 2014 

jurusan pendidikan kimia Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad 

Al-Banjary dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah 

dilengkapi media Virtual terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Fisika 

SMA/MA” Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Problem Based Learning 

yang dilengkapi dengan media virtual lebih baik dan berpengaruh pada 

aktivitas belajar, dimana ini berarti Problem Based Learning yang dilengkapi 

                                                             
14
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dengan media virtual menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan 

penggunaan model konvensional tanpa media virtual, (2) Problem Based 

Learning yang dilengkapi dengan media virtual berpengaruh pada hasil 

belajar siswa dimana penggunaan Problem Based Learning yang dilengkapi 

dengan media virtual memberikan hasil belajar yang lebih tinggi dari pada 

penggunaan model konvensional.
16

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti ingin meneliti “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) menggunakan Media Virtual Laboratory 

Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 5 

Pekanbaru.” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian 

ini, maka perlu adanya penegasan istilah yaitu: 

1. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang 

memberikan tantangan bagi siswa untuk mencari solusi dari 

permasalahan dunia nyata (terbuka) secara individu maupun kelompok. 

PBL membuat siswa mengembangkan keterampilan menjadi pembelajar 

mandiri.
17

 

 

 

                                                             
16

 Yunita Kustyorini, Op. Cit. 142 
17

 Miterianifa, Op. cit., h. 80 



 8 

2. Media Virtual Laboratory (Virtual Lab) 

Virtual Lab adalah laboratorium maya yang berisi animasi dan 

simulasi praktikum menyerupai praktikum dalam laboratorium.
18

 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa 

yang mengikuti proses belajar mengajar. 
19

 

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. Hasil belajar kimia siswa masih rendah.  

b. Kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep-konsep dalam 

pembelajaran kimia. 

c. Siswa masih menganggap pelajaran kimia itu tidak dapat selalu 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang ada. 

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 : 
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a. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan 

menggunakan media virtual lab terhadap hasil belajar kimia siswa. 

b. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar siswa pada ranah 

kognitif. 

3. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

penerapan model Problem Based Learning menggunakan media Virtual 

Laboratory terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 5 

Pekanbaru pada materi laju reaksi? 

D. Tujuan dan Manfaat Peneltian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh penerapan model Problem Based 

Learning menggunakan media Virtual Laboratory terhadap hasil belajar 

siswa kelas XI IPA SMA Negeri 5 Pekanbaru pada materi laju reaksi. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berarti 

bagi: 

a. Siswa  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat siswa lebih aktif 

dalam pelajaran kimia. 
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2) Hasil penelitian ini diharapkan siswa mampu bekerjasama dalam 

tim dan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

dunia nyata. 

3) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperbaiki hasil 

belajar kimia siswa yang selama ini cenderung rendah. 

b. Guru 

1) Hasil penilitian ini diharapkan menjadi alternatif model dan 

media pembelajaran untuk meningkatkan hasil 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) Dapat membantu dalam pencapaian Visi dan Misi sekolah. 

d. Peneliti 

1) Hasil penelitian ini dapat membantu peneliti ketika menjadi 

seorang pendidik dalam memilih model dan media 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 
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menindak lanjuti penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih 

luas lagi. 

3) Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana (S1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


