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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengelola proses pembelajaran, guru dan murid memegang

peranan penting, murid atau anak adalah pribadi potensi dan mengalami

proses berkembang. Tugas guru sebagai pengajar bertugas merencanakan

program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun, dan

penilaian program itu dilaksanakan1. Firman Allah dalam Al-Quran surat

Al-Kahf ayat 66 yaitu:

ا ُعلِّۡمَت ُرۡشًدا قَاَل لَٗھ ُمۡوٰسى ھَۡل اَتَّبُِعَك َعٰلٓى اَۡن تَُعلَِّمِن ِممَّ

Yang artinya: ”Musa berkata kepada Khidhr “Bolehkah aku mengikutimu
supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu
yang telah diajarkan kepadamu” (QS. AL-Kahf: 66)

Surah ini menerangkan bahwa peran seorang guru adalah sebagai

fasilitator, tutor, tentor, pendamping dan yang lainnya. Peran tersebut

dilakukan agar anak didiknya sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa

negara dan agamanya.

Peran seorang guru dalam mengajar bukanlah tugas yang ringan,

dalam mengajar guru berhadapan dengan sekelompok siswa, mereka

adalah makhluk hidup yang perlu bimbingan, dan pembinaan untuk

menuju kedewasaan. Kita mengetahui betapa banyaknya mata pelajaran

yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa SMA. Karena banyaknya

mata pelajaran yang harus dikuasai tersebut maka disinilah peranan guru

1 Muhammad Syaifudin, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam. (Yogyakarta: Bahari Press,
2012), h. 67
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sangat berarti, terutama dalam mata pelajaran yang mendapat hasil yang

kurang memuaskan, salah satunya adalah pelajaran kimia.

Kimia adalah salah satu mata pelajaran ilmu alam mempelajari

gejala-gejala alam, tetapi mengkhususkan diri di dalam mempelajari

struktur, susunan, sifat dan perubahan materi, serta energi yang menyertai

perubahan materi. Pembelajaran kimia diarahkan pada pendekatan saintifik

dimana keterampilan proses sains dilakukan melalui percobaan untuk

membuktikan sebuah kebenaran sehingga berdasarkan pengalaman secara

langsung membentuk konsep, prinsip, serta teori yang melandasinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu guru kimia

di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru yaitu Ibu Dra. Auswarni,

ia mengatakan bahwa pencapaian hasil belajar siswa belum tercapai secara

maksimal. Ini dibuktikan dari hasil nilai mata pelajaran kimia pada

semester ganjil yang diperoleh dari tiga kelas X tahun ajaran 2014/2015

yang berjumlah 108 siswa, pada hasil nilai ulangan yang tidak mencapai

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu

78 sebesar 62%, nilai UTS 34% , dan nilai UAS 70%. Hal ini disebabkan

rendahnya pemahaman dan perhatian siswa pada saat guru memberikan

materi di kelas. Pada proses pembelajaran di sekolah ini khususnya materi

kimia, penyajian materi sering menggunakan metode ceramah dan diskusi

yang hanya berpusat pada guru dan jarang menggunakan model

pembelajaran ataupun penggunaan media pembelajaran yang dapat

menarik minat siswa untuk belajar, sehingga siswa tidak aktif bertanya dan
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bersifat menerima apa yang disampaikan oleh guru tanpa berusaha untuk

mengembangkan sendiri potensi dan pengetahuan yang diperolehnya.

Berkaitan hal diatas, dikarenakan pembelajaran yang masih

berpusat kepada guru dan siswa kurang dilibatkan dalam pembelajaran,

sehingga dibutuhkan suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa

dan model pembelajaran yang bervariasi akan sangat membantu siswa

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu model pembelajaran

yang dapat digunakan yaitu model Pembelajaran Berbasis Masalah yang

dikenal dengan sebutan Problem Based Learning (PBL).

PBL merupakan suatu metode pembelajaran dengan

menghadapkan siswa pada permasalahan-permasalahan praktis sebagai

pijakan dalam belajar atau dengan kata lain siswa belajar melalui

permasalahan-permasalahan.2 Pemecahan masalah bisa membantu siswa

untuk memahami isi pelajaran karena ia menemukan sendiri informasi dan

selama proses pembelajaran dapat menantang kemampuan siswa untuk

dapat menyelesaikan masalah. Sumber informasi tidak hanya dari guru

akan tetapi dapat dari berbagai sumber. Guru disini berperan sebagai

fasilitator untuk mengarahkan permasalahan sehingga saat diskusi tetap

fokus pada tujuan pembelajaran. Pada penelitian yang telah dilakukan

Hidayat, menggunakan model pembelajaran PBL pada pokok bahasan

termokimia menunjukkan adanya pengaruh signifikan model PBL

terhadap hasil belajar. Hal itu ditunjukkan dari rata-rata hasil posstest

2Meda Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer (Jakarta:Bumi Aksara, 2009)
h. 91
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kelas eksperimen lebih tinggi dengan nilai 70,17 dan hasil posstest kelas

kontrol dengan nilai 63,33.3

Penggunaan suatu model pembelajaran akan lebih baik jika disertai

oleh suatu media. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat

digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan

dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa

sedemikian rupa sehingga prestasi belajar tercapai. Media pembelajaran

akan menciptakan suasana yang menarik dan tidak membosankan bagi

siswa. Dengan menerapkan pembelajaran yang menarik maka siswa akan

giat dalam belajar, sehingga kegiatan belajar yang diharapkan akan

muncul dan mencapai hasil yang baik pula.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan model PBL

dilengkapi dengan media kartu soal. Penggunaan media kartu soal ini

berisi permasalahan yang harus dipecahkan siswa secara berkelompok dan

harus menjawab pertanyaan sesuai soal yang tertera pada kartu tersebut.

Penggunaan model PBL dengan media kartu soal telah dilakukan oleh

Sulistriani.4 Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar menggunakan

media kartu soal ini lebih tinggi dibandingkan dengan media lainnya

seperti media peta konsep dan media poster. Hal ini ditunjukkan dari nilai

rata-rata posttest kelas yang menggunakan model PBL dengan media kartu

soal dengan nilai 89,33 sedangkan kelas yang menggunakan media peta

3 Sony Hidayat, Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar
Kimia Siswa Pada Konsep Termokimia, Skripsi, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2011) h. 60

4 Sulistriani, Pengaruh Media Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa Pada
Materi Koloid di Kelas IPA SMA, Skripsi, (Medan, Universitas Negeri Medan, 2014)
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konsep dengan nilai 84,83 dan media poster dengan nilai 76,00. Penelitian

menggunakan media kartu soal dan roda impian dengan model

pembelajaran Team Games Tournament (TGT) telah dilakukan

Prasetyaningrum. Hasil penelitian menunjukkan prestasi belajar dengan

media kartu soal lebih tinggi dibandingkan dengan roda impian, hal itu

ditunjukkan dari rata-rata hasil posstest kelas menggunakan TGT disertai

media kartu soal dengan nilai 86,5 dan hasil posstest kelas TGT disertai

media roda impian dengan nilai 81,85. Pada penelitian yang telah

dilakukan Khasanah, media kartu soal dengan model pembelajaran

Numbered Head Together (NHT) juga dapat meningkatkan hasil belajar

siswa dengan selisih rata-rata hasil posttest sebesar 9,726.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran

Problem Based Learning dilengkapi Media Kartu Soal terhadap Hasil

Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru”

B. Penegasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari kesalahan

pemahaman dalam penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu

didefinisikan, yaitu:

5 Dina Prasetyaningrum, dkk,  Studi Komparasi Metode Pembelajaran Teams Games
Tournament (TGT) disertai Media Kartu Soal dan Roda Impian Terhadap Prestasi Belajar Siswa
Pada Materi Hidrokarbon, Jurnal Universitas Sebelas Maret: 2013

6 Arifatun Khasanah, Penerapan pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head
Together (NHT) Dilengkapi Kartu Soal untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa,
Skripsi, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013) h. 109
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1. Problem Based Learning merupakan suatu metode pembelajaran dengan

menghadapkan siswa pada permasalahan-permasalahan praktis sebagai

pijakan dalam belajar atau dengan kata lain siswa belajar melalui

permasalahan-permasalahan.7

2. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audien (siswa) sehingga dapat

mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya.8

3. Kartu Soal merupakan media dua dimensi yang dalam bentuk kartu yang

berisi pertanyaan dari guru.9

4. Hasil Belajar pada hakikatnya perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar

dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan

psikomotorik.

C. Permasalahan

1) Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, terungkap beberapa masalah yang dapat

diidentifikasi sebagai berikut:

a. Hasil belajar kimia siswa masih rendah dimana masih banyak

siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 78.

b. Rendahnya pemahaman siswa dan perhatian siswa pada saat

guru memberikan materi di kelas, dikarenakan pembelajaran

7 Meda Wena, Op.Cit., h. 91
8 Nurhasnawati, Media Pembelajaran, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011), h. 26
9 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: RajaGrafindo, 1996), h.106
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yang masih berpusat kepada guru dan siswa kurang dilibatkan

dalam pembelajaran.

c. Siswa tidak aktif bertanya dan hanya menerima informasi yang

diberikan guru saja.

d. Guru jarang menggunakan model pembelajaran ataupun

penggunaan media pembelajaran yang dapat menarik minat

siswa untuk belajar.

2) Batasan Masalah

Agar masalah yang dikaji lebih fokus dan terarah maka penulis

membatasi masalah-masalah pada:

a. Menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning

dilengkapi media kartu soal.

b. Penelitian ditekankan pada pengaruh penerapan model

pembelajaran Problem Based Learning dilengkapi media kartu

soal terhadap hasil belajar siswa pada bidang kognitif.

c. Penelitian dilakukan pada kelas X SMA Negeri 7 Pekanbaru pada

pokok bahasan hidrokarbon.

3) Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahannya:

a. Apakah ada pengaruh penerapan model pembelajaran Problem

Based Learning dilengkapi media kartu soal terhadap hasil belajar
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siswa kelas X pada pokok bahasan hidrokarbon SMA Negeri 7

Pekanbaru?

b. Jika ada pengaruh, berapa besar pengaruh penerapan model

pembelajaran Problem Based Learning dilengkapi media kartu

soal terhadap hasil belajar siswa kelas X pada pokok bahasan

hidrokarbon SMA Negeri 7 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran

Problem Based Learning dilengkapi media kartu soal terhadap

hasil belajar siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru

pada pokok bahasan hidrokarbon.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi siswa, diharapkan agar proses pembelajaran dengan

penerapan model pembelajaran Problem Based Learning

dilengkapi media kartu soal ini dapat meningkatkan hasil belajar

siswa.

b. Bagi guru, sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran untuk

meningkatkan hasil belajar siswa.

c. Bagi sekolah selaku pembuat kebijakan sebagai bahan masukan

dalam menentukan metode mengajar yang lebih efektif untuk

meningkatkan mutu sekolah dengan baik.
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d. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi dan wawasan keilmuan tentang penggunaan metode

dalam mengajar yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa.


