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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia

mempersyaratkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal

berkualitas dan memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai

modal utama membangun bangsa dan negara. Untuk itu pendidikan harus

terus melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan gerak ilmu pengetahuan

modern. Maka dari itu suatu proses pendidikan membutuhkan perubahan

salah satunya pergantian kurikulum lama yaitu Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP 2004) dengan kurikulum terbaru abad 21 yaitu

kurikulum 2013.

Dalam rangka menerapkan pendidikan yang bermutu, pemerintah

telah menetapkan kurikulum tahun 2013 untuk diterapkan pada

sekolah/madrasah. Penerapan kurikulum tentu dilaksanakan secara

bertahap dengan segala komponen yang melekat. Hal yang paling

menonjol adalah pendekatan dan strategi pembelajarannya. Guru masih

memahami dan menerapkan pendekatan dan strategi pembeljaran

kurikulum sebelumnya hal ini perlu ada perubahan mindset dari

metodologi pola lama menuju pada metodologi pembelajaran pola baru.

Sesuai ketetapan kurikulum 2013 dengan baik sesuai dengan standar

proses yang telah dipersyaratkan kementrian pendidikan dan kebudayaan.

Meski tidak semua guru bisa menerima pergantian kurikulum ini. Guru
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yang baik adalah guru yang bisa menerima perubahan, melakukan

pertumbuhan, dan perkembangan dalam dunia pendidikan.

Orientasi pengembangan Kurikulum 2013 adalah tercapainya

kompetensi ranah yang berimbang antara attitude/sikap, skill/ketrampilan,

knowledge/pengetahuan, disamping pembelajarannya yang holistik dan

menyenangkan. Perubahan yang paling mendasar adalah pendidikan akan

berbasis sains bukan berbasis hafalan. Maka kegiatan belajar dan mengajar

merupakan kegiatan yang paling pokok. Artinya berhasil tidaknya

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana

proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara baik.1 Semua

tidak lepas dari peran pendidik yang memiliki kecakapan dan

profesionalitas, seorang guru harus mampu membawa kelas dengan baik

dan menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, aktif dan kondusif

dengan segala cara dan metode yang bisa dilakukan agar terlaksana tujuan

pembelajaran yang diharapkan.2

Hal ini berkaitan dengan  Firman Allah dalam QS. Al-Mujadilah

ayat 11:











1 Pupuh Faturrahman, M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar, Bandng: PT.
Refika Aditama. 2007. h. 8.

2 Hartono, dkk, PAIKEM, Riau: Zanafa Publishing. 2008. h. 18
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Artiny : “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".3

Jelas Allah telah menegaskan betapa tinggi derajat orang berilmu

dan pasti akan dinaikkan beberpa derajat. Betapa Islam sangat menjunjung

tinggi derajat orang berilmu dan dan pasti akan dinaikkan beberapa derajat

oleh Allah SWT.

Bukti kebesaran Allah terlahirkan sebuah ilmu yang mengkaji

banyak hal tentang dunia dari yang kasat mata hingga yang raksasa.

Diantara ilmu dunia yang luar biasa itu adalah kimia yang merupakan

salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang turut serta memegang

peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ilmu kimia sangat dekat dengan kita sehingga apa yang terjadi disekitar

kita sealu berhubungan dengan kimia. Kimia mempelajari tentang struktur,

komposisi, perubahan dan energi yang menyertai materi.

Paradigma baru dalam pembelajaran sains kimia adalah siswa tidak

hanya dituntut untuk lebih banyak mempelajari konsep-konsep dan

prinsip-prinsip sains secara verbalistis, hafalan, pengenalan rumus-rumus,

3 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan untuk Wanita, WALI, Jakarta
Selatan, 2012, h. 301.
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dan pengenalan istilah-istilah melalui serangkaian latihan secara verbal,

namun dalam pembelajaran kimia, pentingnya peran guru dalam

memberikan pengalaman dan membimbing siswa agar dapat

menggunakan pengetahuan kimianya tersebut dalam kehidupannya sehari-

hari. Sebab belajar kimia akan sangat menyenangkan jika dihubungkan

dengan kehidupan kita, siswa akan merasa tertarik jika hal yang dipelajari

itu berhubungan dengan kehidupannya hal ini sejalan dengan teori Bruner

belajar dari pengalaman yang nantinya mengacu pada pemantapan konsep

dan peningkatan hasil belajar siswa4.

Meski tidak seperti yang diharapkan, kimia yang merupakan ilmu

pasti, unik dan menyenangkan dalam pandangan siswa sangat bertolak

belakang. Siswa menganggap materi pelajaran kimia di SMA/MA dan

sederajat banyak berisikan konsep cukup sulit untuk di pahami, karena

menyangkut reaksi-reaksi kimia dan hitungan-hitungan serta menyangkut

konsep  yang yang dianggap bersifat abstrak dan dianggap merupakan

materi yang relatif baru. Selain itu siswa dalam mempelajari kimia  juga

menganggap kimia merupakan ilmu yang tidak bermanfaat dalam

kehidupannya kelak, selain adanya anggapan bahwa kimia adalah ilmu

yang sukar di pelajari.

Berdasarkan observasi dan wawancara langsung dengan guru mata

pelajaran kimia yaitu Ustdzah Widya dan Fajrina Fauzi, yang di lakukan

oleh peneliti di Madarasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, di ketahui

4 Sunyono , dkk. Identifikasi Masalah Kesulitan dalam Pembelajaran Kimia SMA Kelas
X di Propinsi Lampung. 2009.
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bahwa masih banyak siswa  yang memperoleh nilai ulangan berada

dibawah KKM (kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 70,58 % dari 60

siswa. Keadaan ini disebabkan sistem pembelajaran yang masih berpusat

pada guru (teacher centered). Meskipun dalam beberapa bulan sudah

diterapkannya kurikulum abad 21 yaitu kurikulum 2013 namun dalam

pelaksanaannya siswa masih belum terbiasa dengan sistem pembelajaran

tersebut. Keadaan ini bisa terjadi karena penerapan kurikulum 2013 yang

masih dalam tingkatan proses penyesuaian belum masuk pada tingkat

kesempurnaan sehingga siswa perlu waktu untuk merubah budaya belajar

yang lama dengan budaya belajar yang baru.

Setelah peneliti analisa salah satu faktor rendahnya hasil belajar

siswa tersebut disebabkan siswa mengalami kesulitan dalam

menyelesaikan permasalahan yang menyangkut reaksi kimia dan hitungan

kimia yang dirasa cukup sulit, sehingga siswa tidak mampu mencari

contoh-contoh konkrit tentang reaksi-reaksi kimia yang ada di lingkungan

sekitar yang sering dijumpai siswa, kurang bisa bekerja dalam kelompok

diskusi atas masalah yang diberikan serta kurang mampu mengambil

kesimpulan terhadap apa yang telah dipelajari.

Inilah masalah yang akan penulis teliti dengan menerapkan Model

pembelajaran guided discovery learning dengan media kartu pintar

terhadap hasil belajar siswa. Model Pembelajaran Penemuan ( guided

discovery learning) merupakan nama lain dari pembelajaran penemuan.

Sesuai dengan namanya, model ini mengarahkan siswa untuk menemukan



6

sesuatu melalui proses belajar yang dilakoninya. Pembelajaran model ini

merupakan bagian dari kerangka pendekatan saintifik. Siswa tidak hanya

disodori oleh sejumlah teori (pendektan deduktif) tetapi merekapun

dihadapkan dengan sejumlah fakta (pendekatan induktif). Bentuk

penemuan yang maksudkan tidak selalu identik dengan suatu teori ataupun

benda sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kalangan ilmuwan dan

profesional dalam pengertian yang sebenarnya.5

Sesuai penjelasan mengenai model guided discovery learning, guna

menumbuhkan kemampuan siswa dalam pembelajaran  IPA dan

menanamkan konsep kepada siswa, perlu adanya media pembelajaran

yang dapat mendukung belajar siswa. Salah satu media yang dapat

digunakan sebagai alat penunjang pembelajaran adalah media kartu

pintar.6 Media ini mampu merangkum konsep, gagasan ataupun materi

pelajaran.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ada, maka hal itulah yang

mendorong penulis tertarik  melakukan penelitian eksperimen dengan

judul: “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran  Guided Discovery

Learning  dengan Media Kartu Pintar  terhadap Hasil Belajar Siswa

Kelas X MIA Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru”

5 E.Kosasih, Strategi Belajar dan pembelajaran Implementasdi Kurikulum 2013.
Bandung: YRAMA WIDYA, 2014. h.83

6 Astiti Rahayu Argiani, Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melaui Model Problem
Base Intruction(PBI) Dengan Media Kartu Pintar Pada siswa Kelas IV SDN Patemon 01, 2013.



7

B. Defini Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian,

perlu kiranya ditegaskan beberapa istilah yang digunakan, yaitu:

1. Model Pembelajaran

Model Pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran

hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang

dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan

implikasinya pada tingkat operasioanal di kelas.7

2. Model Pembelajaran Guided Discovery Learning

Model Pembelajaran guided discovery learning mengarahkan

siswa untuk menemukan konsep melalui serangkaian data atau

informasi yang diperoleh melaui pengamatan atau percobaan dibawah

bimbingan dan pengawasan guru. Metode ini merupakan metode

kognitif yang yang menuntut guru untuk lebih kreatif menciptakan

situasi yang dapat membuat peserta didik belajar secara aktif untuk

membangun sebuah konsep dan prinsip.8

3. Kartu Pintar

Media Kartu Pintar menurut Arsyad merupakan salah satu media

pembelajaran visual yang termasuk dalam media grafis. Media grafis

adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik,

7 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem. Suarabaya:
Pustaka Pelajar. 2009, h. 45-46.

8 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, Jakarta PT. Bumi Aksara. 2013, h.
220-221.
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garis-garis, gambar-gambar, tulisan atau simbol visual yang lain

dengan maksud untuk mengikhtisarkan, menggambarkan dan

merangkum suatu ide, data atau kejadian.9

4. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa

setelah ia menerima pengalaman belajar. Hasil belajar disini adalah

skor atau nilai yang menggambarkan tingkat penguasaan siswa

terhadap materi yang diperoleh dari tes yang dilakukan setelah proses

pembelajaran yang dilaksanakan.10 Hasil belajar ranah kognitif yaitu

ranah yang mencakup kegiatan mental (otak) diantaranya pengetahuan/

ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan

evaluasi/penilaian.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, terungkap beberapa masalah

yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Hasil belajar yang dicapai siswa masih tergolong rendah.

b. Strategi yang diterapkan oleh pendidik belum dapat meningkatkan

hasil belajar siswa MA Darul Hikmah khususnya pada

pembelajaran Kimia.

9 Astiti Rahayu Argiani, loc. cit
10 Nana Sudjana, Penilaia Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2005,  h. 22.
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c. Model guided discovery learning dengan media kartu pintar belum

pernah diterapkan MA Darul Hikmah khususnya pada

pembelajaran Kimia.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam, maka peneliti

membatasi permasalahan pada:

1. Pengaruh penerapan model pembelajaran guied discovery learning

dengan media kartu pintar  untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Penelitian ini hanya dilakukan dikelas X MIA MA Darul Hikmah

Pekanbaru.

3. Penelitian ini dilakukan pada pokok bahasan hukum dasar kimia

4. Penelitian ini mengarah pada hasil belajar siswa ( ranah kognitif).

3. Rumusan Masalah

Apakah terdapat pengaruh penerapan model guided discovery

learning dengan media kartu pintar dalam meningkatkan hasil belajar

siswa pada pelajaran kimia di MA Darul Hikmah Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran

guided discovery learning dengan media kartu pintar dalam

meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran kimia di MA Darul

Hikmah Pekanbaru.
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2. Manfaat Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat,

antara lain sebagai berikut

a. Bagi siswa dapat menerima pengalaman belajar yang menyenangkan

sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam

pembelajaran kimia dan mampu memberikan sikap positif terhadap

mata pelajaran kimia.

b. Bagi guru sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan

memilih strategi pembelajaran dan pendekatan yang sesuai dan

bervariasi.

c. Bagi sekolah agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama agar

dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas sekolah.

d. Bagi peneliti supaya dapat menambah pengetahuan serta pengalaman

peneliti secara langsung bagaimana penggunaan strategi dan

pendekatan pembelajaran yang baik dan menyenangkan.


