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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mewajibkan pemeluknya untuk menjadi orang yang berilmu,

berpengetahuan, mengetahui segala kemaslahatan dan jalan kemanfaatan;

menyelami hakikat alam, dapat meninjau dan menganalisa segala pengalaman

yang didapati oleh umat yang lalu, baik yang berhubungan dengan ‘aqaid dan

ibadat, baik yang berhubungan dengan soal-soal keduniaan dan segala kebutuhan

hidup. Menuntut ilmu adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan agar

tergolong menjadi ummat yang cerdas, jauh dari kabut kejahilan dan kebodohan.1

Hal ini dapat dijelasksan pentingnya belajar bahkan diwajibkan bagi kaum

muslimin dan muslimat yang berbunyi:

طَلَُب ْالِعْلِم فَِر ْیَضةٌ َعلَى ُكلِّ ُمْسلِم َو ْالُمْسلَِمةٍ 

Artinya: “Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim laki-laki maupun
muslim perempuan” (HR. Ibnu Majah).

Kewajiban untuk menuntut ilmu seperti yang dijelaskan pada hadits

tersebut mengisyaratkan betapa pentingnya menuntut ilmu, baik ilmu akhirat

maupun ilmu yang bersifat duniawi. Ilmu kimia merupakan bagian dari Ilmu

Pengetahuan Alam yang membahas tentang susunan (struktur), perpindahan atau

perubahan bentuk dan energatika zat. Untuk mempelajari Ilmu Kima di sekolah

diperlukan keterampilan dan penalaran. Fungsi pembelajaran Kimia di SMA

antara lain, memberikan dasar-dasar kimia untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan diguruan tinggi dan sebagai bekal untuk hidup di masyarakat,

1Moh. Rifa’i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Semarang: Toha Putra, 1978, h. 11
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mengembangkan keterampilan lifeskill, mengembangkan sikap dan menimbulkan

nilai yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Variasi metode mengajar yang

digunakan guru bidang studi masih belum banyak dan cenderung bersifat

informatif atau hanya transfer ilmu pengetahuan dari guru ke siswa sehingga

siswa belum terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ada beberapa siswa yang

tidak ingin mengikuti pelajaran Kimia bahkan ada yang tidak menyukai sama

sekali pelajaran Kimia. Namun, ada juga siswa yang begitu antusias dalam

pelajaran Kimia.2

Hal ini lah yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa pada mata

pelajaran Kimia. Siswa telah terlanjur mencap bahwa Kimia adalah mata pelajaran

yang menakutkan karena bersifat abstrak dan sulit dimengerti, banyak hafalan dan

banyak menggunakan rumus. Hal ini pula yang terjadi di SMA N 1 Seberida.

Akibatnya hasil belajar siswa kurang maksimal. Selain itu karena banyaknya mata

pelajaran yang ada di SMA membuat siswa sulit membagi waktu belajar. Hal ini

merupakan tugas berat bagi guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selain

itu juga, pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran tergantung pada diri

siswa dan dapat memanfaatkan situasi yang diciptakan guru yang dapat berperan

sebagai fasilitator.

Perannya sebagai fasilitator, guru harus mampu meningkatkan hasil belajar

siswa dalam kegiatan belajar ilmu kimia. Maka guru diharapkan dapat

menerapkan pengajaran yang bervariasi. Salah satunya dengan menggunakan

2 Wiwit dkk, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT dengan dan tanpa
Penggunaan Media Animasi Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa SMA Negeri 9 Kota Bengkulu
(Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2012) h.1-2.
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berbagai metode pembelajaran. Dalam hal ini guru memberikan metode

pembelajaran untuk meningkatkan semangat siswa untuk meningkatkan hasil

belajar dengan menerapkan metode diskusi.

Metode dikusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada

suatu permasalahan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memecahkan

suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami

pengetahuan siswa serta untuk membuat suatu keputusan. Karena itu diskusi

bukanlah debat yang bersifat mengadu argumentasi.3 Kerja kelompok akan

mempermudah proses pembelajaran siswa. Seperti bunyi Surat Al-Maidah ayat 2:


























Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan
haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan
binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-
orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan

3Miterianifa, Strategi Pembelajaran Kimia, (Pekanbaru: Pustaka Mulya, 2013) h. 58



4

keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan
ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya
(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.”

Ayat ini memerintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan begitu

pula dalam belajar. Belajar berkelompok dapat lebih menimbulkan semangat

siswa dalam belajar, karena siswa bisa berdiskusi dengan teman-temannya jika

belum memahami materi sebelum bertanya kepada guru.

Dalam pelaksanaannya, metode pembelajaran harus disesuaikan dengan

karakteristik materi, karena jika tidak sesuai tidak membantu siswa dalam

memahami materi tersebut akan tetapi dapat menghambat penguasaan siswa

terhadap materi tersebut.4 Metode yang memberikan kesempatan pada siswa

untuk membagi pikiran dan informasi adalah metode diskusi. Forum diskusi dapat

diikuti oleh semua siswa di dalam kelas dapat pula dibentuk kelompok-kolompok

yang lebih kecil. Yang perlu mendapat ialah hendaknya para siswa dapat

berpartisipasi secara aktif dalam setiap forum diskusi. Semakin banyak siswa

terlibat dan menyumbangkan pikirannya semakin banyak pula yang dapat mereka

pelajari.5 Metode diskusi cocok untuk materi Struktur Atom dan Sistem Periodik

Unsur yang berupa teori yang butuh pemahaman dan memerlukan penyelidikan

mendalam dalam pembelajarannya. Metode diskusi juga perlu dilengkapi dengan

4 Lina Budi C, Sri Yamtinah, dan Tri Redjeki, Pengaruh Metode Pembelajaran Group
Investigation (Gi) Dan Minat Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Struktur
Atom Dan Sistem Periodik Kelas Xi Sman 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013, (UNS
Surakarta: 2013) h .3

5 Abdul Aziz Wahab, Metode dan Model-model Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial,
(Bandung: Alfabeta, 2007) h. 100-101
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media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu

yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana

sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif.6

Peta pikiran merupakan media yang cocok digunakan untuk materi

Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur karena dalam materi ini cukup banyak

yang harus siswa pahami. Oleh karena itu, digunakan media peta pikiran untuk

memperjelas materi sesuai pemikiran siswa yang dirasa mudah untuk diingat dan

dipelajari.

Metode diskusi pernah dilakukan oleh Murniyati. Beliau

mengkombinasikan metode diskusi dan latihan berstruktur. Hasilnya pendekatan

pembelajaran menggunakan kombinasi ”metode diskusi dan latihan berstruktur”

sangat signifikan meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pelajaran Kimia.7

Kemudian Andi Nur C, Maryono, Masykuri menerapkan Model  Pembelajaran

Kooperatif Tipe Group Investigation dengan menggunakan Media Peta Pikiran,

mereka menerapkan pada materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan dan ada

kenaikan presentase siswa yang tuntas dari siklus I (30,56%) ke siklus II

(91,67%).8 Ramlan Silaban, Masita Anggraini Napitupulu juga pernah melakukan

penelitian mengenai pengaruh Media Peta pikiran terhadap kreativitas dan hasil

belajar Kimia siswa SMA pada pembelajaran menggunakan Advance Organizer

6 Lina Budi C, Sri Yamtinah, dan Tri Redjeki, Loc.Cit., h .3
7 Murniaty, Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Kimia Melalui Kombinasi

Metode Diskusi Dan Latihan Berstruktur, (SMA Negeri 1 Barru, 2010) h.1
8 Andi Nur C dkk, Model Pembelajaran Group Investigation (GI) dilengkapi Media Peta

Pikiran pada Materi Pokok Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan untuk Meningkatkan Kerjasama
dan Prestasi belajar Siswa Kelas  XI IPA  SMA Negeri Kebakkramat Tahun Pelajaran 2012/2013,
(Surakarta: UNS Surakarta,2014) h.1
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dan diperoleh ada peningkatan hasilbelajar kimia siswa untuk kedua kelas

eksperimen. Dimana pada kelas eksperimen1 sebesar 68% dan kelas eksperimen 2

sebesar 58,5%.9

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yang sama

dengan desain penelitian yang eksperimen dengan judul, Pengaruh Penerapan

Metode Diskusi dengan menggunakan Media Peta Pikiran terhadap Hasil

Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seberida.

B. Penegasan Istilah

1. Metode dikusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa

pada suatu permasalahan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk

memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan

memahami pengetahuan siswa serta untuk membuat suatu keputusan.

Karena itu diskusi bukanlah debat yang bersifat mengadu argumentasi10.

2. Media Peta Pikiran. Media peta pikiran atau dalam bahasa Inggris mind

mapping adalah suatu teknik grafis untuk mengeksplorasi seluruh

kemampuan otak untuk keperluan berpikir dan belajar.11

3. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah

ia menerima pengalaman belajarnya.12

9 Ramlan Silaban dkk, Pengaruh Media Peta pikiran  terhadap Kreativitas dan Hasil
Belajar Kimia Siswa  SMA pada Pembelajaran Menggunakan Advance Organizer, (Medan:
Universitas Negeri Medan, 2012) h. 7

10 Miterianifa, Op.Cit., h. 58
11 Nur Suswanti, Skripsi Efektifitas Penerapan Metode Pemetaan Pikiran pada

Pembelajaran Kimia Materi Pokok Minyak Bumi Kelas X Semester 2 di SMA Muhammadiyah 2
Yogyakarta Tahun Ajaran 2009/2010. (Yogyakarta :UIN SUKA, 2010) h. 4.

12 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2005, h. 22.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis dapat

mengidentifikasikan masalahnya sebagai berikut:

a. Pembelajaran yang digunakan guru bersifat monoton atau berpusat

kepada guru.

b. Siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari pelajaran kimia,

terlebih lagi mereka sudah beranggapan bahwa kimia merupakan

pelajaran yang sulit.

c. Kurangnya usaha siswa untuk meningkatkan hasil belajar kimia.

2. Batasan Masalah

Dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi pengkajian pada

pengaruh penerapan metode diskusi menggunakan media Peta Pikiran

terhadap hasil belajar kimia siswa pada materi Struktur Atom dan Sistem

Periodik Unsur.

3. Rumusan Masalah

a. Apakah ada pengaruh penerapan metode diskusi dengan menggunakan

media peta pikiran terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran

Kimia di SMA N 1 Seberida?

D. Tujuan  Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

pengaruh penerapan metode diskusi dengan menggunakan media peta pikiran

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Kimia di SMA N 1 Seberida.


