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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan anak

didik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar

sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembelajaran hendaknya memperhatikan

kondisi individu anak karena merekalah yang akan belajar. Anak didik merupakan

individu yang berbeda satu sama lain, memiliki keunikan masing-masing yang

tidak sama dengan orang lain. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya

memperhatikan perbedaan-perbedaan individual anak tersebut, sehingga

pembelajaran benar-benar dapat merubah kondisi anak dari yang tidak tahu

menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham serta dari yang berperilaku

kurang baik menjadi baik.1 Dalam pembelajaran terdapat dua kegiatan yang saling

berinteraksi yaitu kegiatan belajar dan kegiatan mengajar yang biasa disebut

dengan proses belajar mengajar.

Proses belajar mengajar adalah inti dari proses pendidikan formal dengan

guru sebagai pemegang peranan utama. Dalam proses belajar mengajar, sebagian

besar hasil belajar peserta didik ditentukan oleh peranan guru. Cukup beralasan

mengapa guru mempunyai pengaruh dominan terhadap kualitas pengajaran, sebab

guru adalah sutradara dan sekaligus aktor dalam proses pengajaran, alat bantu

pengajaran, dan lain-lain.2

1 Hartono, dkk, 2009, PAIKEM, Pekanbaru, Zanafa Publishing, h. 37.
2 Nana Sudjana, 2009, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung, Sinar Baru

Algensindo, h. 41.
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Guru dalam menyampaikan materi pelajaran dapat menggunakan berbagai

variasi, metode-metode atau strategi-strategi dalam mengajar dan tentunya

melibatkan peserta didik secara aktif. Metode mengajar guru yang kurang baik

akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula.3 Karena ketika seorang

guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran maka dalam

menyajikan materi pelajarannya pun akan menjadi tidak jelas, atau ketika cara

penyampaian guru yang kurang menarik juga dapat mempengaruhi motivasi

belajar siswa sehingga siswa malas untuk belajar dan prestasi belajar siswa pun

akan ikut menurun.

Tujuan akhir belajar salah satunya adalah meningkatkan prestasi belajar

siswa. Untuk meningkatan prestasi belajar siswa, tentunya tidak akan terlepas dari

upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Dalam dunia pendidikan,

untuk mengukur suatu tingkat keberhasilan siswa salah satu parameternya adalah

melalui prestasi belajar siswa. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, apabila

guru berhasil menciptakan suasana yang menyebabkan siswa termotivasi aktif

dalam belajar, Hal ini sangat memungkinkan terjadinya peningkatan prestasi

belajar siswa, khususnya pada pembelajaran kimia.

Kimia merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang terdiri dari

pelajaran yang bersifat hitungan, hapalan, ataupun teoritis. Contoh materi

pelajaran kimia yang bersifat teori (hapalan) antara lain adalah pokok bahasan

hidrokarbon. Hidrokarbon sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, siswa sangat dituntut untuk bersifat aktif dalam belajar.

3Slameto, 2010, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta, Rineka
Cipta, h. 27.
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Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru kimia MAN Kampar

Kabupaten Kampar bahwa pokok bahasan hidrokarbon merupakan salah satu

pokok bahasan yang sulit dipahami oleh siswa. Hasil ini didukung dengan masih

rendahnya nilai ulangan siswa pada pokok bahasan hidrokarbon tersebut, dengan

rata-rata nilai masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini terjadi

karena dalam proses pembelajaran, guru cenderung memberikan informasi

sebanyak-banyaknya kepada siswa yaitu dengan metode ceramah (konvensional),

sehingga siswa hanya menerima saja apa yang diberikan guru dan selama proses

pembelajaran berlangsung siswa kurang termotivasi dan kurang terlibat aktif

dalam proses pembelajaran. Interaksi yang terjadi pun hanya antar siswa yang

merupakan kelompok atas (kemampuan akademisnya tinggi). Sedangkan siswa

yang kemampuan akademisnya rendah (kelompok bawah) cenderung pasif dalam

proses belajar mengajar. Hal ini tentu saja berdampak pada prestasi belajar siswa

tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diharapkan seorang guru harus

bisa menciptakan suasana belajar yang baik dan menyenangkan sehingga dengan

suasana belajar yang demikian dapat memotivasi siswa untuk berperan aktif

dalam mengikuti proses pembelajaran. Banyak usaha yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan prestasi belajar siswa, salah satunya adalah dalam hal penggunaan

model pembelajaran. Penerapan model yang tepat dalam pembelajaran dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa.

Salah satu alternatif model pembelajaran yang diharapkan dapat

meningkatkan kemampuan mengajar guru serta untuk meningkatkan prestasi
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belajar dan pemahaman siswa dalam belajar kimia adalah dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif teknik bamboo dancing (tari bambu). Teknik

belajar mengajar bamboo dancing (tari bambu) ini merupakan pengembangan dan

modifikasi dari teknik pembelajaran kooperatif lingkaran kecil lingkaran besar

karena keinginan untuk memakai lingkaran kecil lingkaran besar sering tidak bisa

dipenuhi disebabkan kondisi penataan kelas yang tidak menunjang. Teknik ini

diberi nama tari bambu karena siswa berjajar dan saling berhadapan dengan model

yang mirip seperti dua potong bambu yang digunakan dalam tari bambu Filipina

yang juga populer di beberapa daerah di Indonesia.4

Model pembelajaran kooperatif teknik bamboo dancing (tari bambu) ini

akan mengakibatkan terjadinya pertukaran informasi antara siswa yang pandai

dengan siswa yang kurang pandai, sehingga siswa yang kurang pandai akan

menjadi lebih paham dan siswa yang pandai semakin bertambah pemahamannya

serta penguasaannya terhadap materi yang diberikan. Salah satu keunggulan

teknik ini adalah adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk

berbagi dengan pasangan yang berbeda dengan  singkat dan teratur. Selain itu,

siswa bekerja dengan sesama siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai

banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan

berkomunikasi. Serta teknik Bamboo Dancing (Tari Bambu) dapat digunakan

untuk semua usia anak didik.5 Penggunaan teknik ini diharapkan kejenuhan yang

ada pada siswa akan hilang dan merubah suasana belajar menjadi lebih

4 Miftahul Huda, 2011, Cooperative Learning, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 147.
5 Anita Lie, 2008, Cooperative Learning, Jakarta, Gramedia Widia Sarana Indonesia, h.

67.
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menyenangkan serta dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya pada

pokok bahasan hidrokarbon.

Model pembelajaran kooperatif teknik bamboo dancing (tari bambu) juga

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Diantara peneliti yang menerapkan

model pembelajaran tersebut yaitu, Suci Herisa pada tahun 2010 dengan judul

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Bamboo Dancing (Tari Bambu)

Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Hidrolisis

Garam Di Kelas XI IPA SMA N 1 Tambang”. Pada penelitian tersebut didapat

bahwa teknik pembelajaran bamboo dancing (tari bambu) dapat meningkatkan

prestasi belajar siswa sebesar 10,5%.6

Selain mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya, berdasarkan pengamatan penulis dan informasi dari guru bidang

studi kimia di kelas X MAN Kampar Kabupaten Kampar, diketahui bahwa

penerapan model pembelajaran kooperatif teknik bamboo dancing (tari bambu)

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan hidrokarbon

belum pernah diterapkan di kelas X MAN Kampar Kabupaten Kampar.

Berdasarkan permasalahan yang di temukan di atas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Penerapan Model Pembelajaran

Kooperatif Teknik Bamboo Dancing (Tari Bambu) Untuk Meningkatkan

Prestasi Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Hidrokarbon Di Kelas X MAN

Kampar Kabupaten Kampar”.

6 Suci Herisa, 2010, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Bamboo Dancing (Tari
Bambu) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Hidrolisis Garam Di
Kelas XI IPA SMA N 1 Tambang, Pekanbaru, Universitas Riau.
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B. Penegasan Istilah

1. Pembelajaran Kooperatif adalah sistem pembelajaran yang berusaha

memanfaatkan teman sejawat (siswa lain) sebagai sumber belajar di

samping guru dan sumber belajar yang lainnya.7

2. Teknik Bamboo Dancing (Tari Bambu) adalah salah satu teknik

cooperative learning yang merupakan pengembangan dan modifikasi

dari teknik lingkaran kecil lingkaran besar, dimana siswa saling

berhadapan dan sejajar dengan model yang mirip seperti dua potong

bambu yang digunakan pada tari bambu Filipina.8

3. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa dalam bentuk angka-

angka setelah diberikan tes hasil belajar setiap akhir pertemuan,

pertengahan semester maupun akhir semester.9

4. Hidrokarbon adalah golongan senyawa karbon yang paling sederhana

yang hanya terdiri dari unsur karbon (C) dan hidrogen (H).10

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang

teridentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Strategi atau metode pembelajaran yang dipakai oleh guru mata pelajaran

cenderung masih menggunakan metode ceramah (konvensional).

7 Made Wena, 2010, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Jakarta, Bumi Aksara,
h. 190.

8 Miftahul Huda, Loc.Cit,.
9 Agus Suprijono, 2009, Cooperative Learning, Yogyakarta, Pustaka Belajar, h, 5.
10 Michael Purba, 2006, KIMIA untuk SMA Kelas X, Jakarta, Erlangga, h. 204.
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b. Siswa kurang termotivasi dan kurang terlibat aktif dalam proses

pembelajaran.

c. Prestasi belajar siswa masih rendah.

d. Model pembelajaran kooperatif teknik bamboo dancing (tari bambu)

belum pernah diterapkan di MAN Kampar khususnya pada pembelajaran

kimia.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka masalah

penelitian ini dibatasi pada:

a. Model yang diterapkan yaitu teknik bamboo dancing (tari bambu).

b. Prestasi belajar yang akan ditingkatkan adalah pada ranah kognitif.

c. Pokok bahasan yang akan diteliti yaitu pokok bahasan hidrokarbon.

d. Siswa yang diteliti adalah siswa kelas X MAN Kampar Kabupaten

Kampar.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

a. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif teknik bamboo

dancing (tari bambu) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada

pokok bahasan hidrokarbon di kelas X MAN Kampar Kabupaten

Kampar?

b. Jika terjadi peningkatan, pada kategori apakah peningkatan prestasi

belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif teknik
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bamboo dancing (tari bambu) pada pokok bahasan Hidrokarbon di

kelas X MAN Kampar Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

a. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan

Hidrokarbon di kelas X MAN Kampar Kabupaten Kampar dengan

penerapan model pembelajaran kooperatif teknik bamboo dancing (tari

bambu).

b. Untuk mengetahui kategori peningkatan prestasi belajar siswa dengan

penerapan model pembelajaran kooperatif teknik bamboo dancing (tari

bambu) pada pokok bahasan hidrokarbon di kelas X MAN Kampar

Kabupaten Kampar.

2) Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Bagi siswa, melalui penerapan model pembelajaran kooperatif teknik

bamboo dancing (tari bambu) ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi

belajar terutama pada mata pelajaran kimia khususnya pada pokok bahasan

hidrokarbon.

b. Bagi guru, model pembelajaran kooperatif teknik bamboo dancing (tari

bambu) ini dapat digunakan sebagai model pembelajaran alternatif untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran kimia khususnya pada pokok bahasan

hidrokarbon.
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c. Bagi sekolah, model pembelajaran kooperatif teknik bamboo dancing (tari

bambu) ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dalam

rangka meningkatkan prestasi belajar kimia di sekolah.

d. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan agar bisa dimanfaatkan ketika

terjun di dunia pendidikan kelak.


