
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan pentingnya

pendidikan yang menekankan perlunya orang belajar membaca dan menulis serta

belajar ilmu pengetahuan. Dengan berbekal ilmu pengetahuan manusia akan

mendapat derajat yang tinggi dan kedudukan yang mulia baik menurut pandangan

Allah SWT maupun manusia.

Firman Allah dalam surat Al-Mujaadalah ayat 11 yaitu :










Artinya : “Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara

kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan

Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al

Mujaadalah : 11)

Dalam kaitannya dengan menuntut ilmu tersebut, maka seiring dengan kemajuan

zaman yang kian pesat, proses belajar tersebut semakin maju dan adanya masalah

yang sangat kompleks dan urgen. Salah satu dari kekomplekannya, dapat dilihat

mulai dari tantangan dan hambatan pendidikan ataupun tujuan yang hendak

dicapai oleh pendidikan itu sendiri.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan karena

pendidikan merupakan pondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang



berkembang akan dapat menghasilkan generasi yang berkualitas dalam

pengembangan kemajuan kehidupan bangsa. Untuk itu upaya peningkatan mutu

dibidang pendidikan terus dikembangkan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan

di Indonesia melalui berbagai program dan kegiatan. Salah satu upaya

peningkatan mutu pendidikan adalah dengan menciptakan kurikulum yang

berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kurikulum yang saat ini

berlaku adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang

dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah,

karakteristik. sekolah/daerah, sosial budaya, masyarakat setempat, dan

karakteristik peserta didik.1

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) guru harus mampu

bekerja mandiri untuk memperbaiki kualitas dalam pembelajaran. Kurikulum

yang saat ini sedang diterapkan dan dikembangkan oleh pemerintah adalah

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai pengembangan dari

kurikulum 2004. Prinsip yang digunakan dalam pengembangan KTSP adalah

berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik

dan lingkunganya. Dalam hal ini seorang guru dituntut kreatif dalam memilih

serta mengembangkan materi pembelajaran, salah satunya adalah materi pada

pembelajaran kimia.2

1E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, PT Remaja Rosdakarya,  Bandung,
2007,  h.8

2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT Rineka Cipta,
Jakarta, 2006, h.2



Pembelajaran merupakan salah satu komponen penentu bagi bermutu

tidaknya lulusan yang dihasilkan oleh suatu system pendidikan. Pembelajaran

yang baik cenderung menghasilkan lulusan yang dengan hasil belajar yang baik

pula, begitu juga sebaliknya. Setakat ini, hasil belajar pendidikan di Indonesia

masih dipandang kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang terjadi

pada peserta didik, dimana sebagian besar mereka belum mencapai potensi yang

optimal.3

Untuk menunjang pembelajaran yang baik dibutuhkan strategi mengajar

yang baik pula. Strategi pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk

menyampaikan materi pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran.

Strategi pembelajaran yang tepat juga mampu memotivasi siswa untuk dapat

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Namun kenyataannya, hingga saat

ini masih banyak guru yang belum mengetahui strategi apa yang tepat digunakan

dalam proses pembelajaran. Hal ini mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa

terhadap materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru, tidak terkecuali pada

mata pelajaran kimia. Sehingga banyak siswa yang menganggap belajar kimia itu

sulit.

Berdasarkan pengamatan melalui wawancara dengan guru SMAN 1

Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil, diungkapkan beberapa permasalahan yang

dialami dalam pembelajaran kimia antara lain pertama, banyak siswa yang

mengalami kesulitan dalam mempelajari kimia khususnya materi pokok Struktur

atom dan Sistem Periodik Unsur, Kedua, kurangnya keaktifan siswa dalam

3Hartono,dkk, Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan, Zanafa
Publishing, Pekanbaru, 2008, h.18



bertanya kepada guru menyebabkan siswa kurang memahami kesulitan-kesulitan

dalam mempelajari Sistem Periodik Unsur, ditambah lagi siswa masih berada

dikelas X dan baru pertama mampelajari pelajaran kimia, sehingga hasil belajar

siswa kurang memuaskan atau berada dibawah rata-rata KKM.

Berangkat dari fakta dan kondisi yang demikian, salah satu dari upaya

untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi pokok Struktur atom dan Sistem

Periodik Unsur adalah dengan mengembangkan suatu metode pembelajaran yang

menarik bagi siswa, untuk meningkatkan hasil belajar siswa serta menekankan

keterlibatan aktif siswa dalam rangka memecahkan kesulitan-kesulitan dalam

belajar materi pokok Struktur atom dan Sistem Periodik Unsur.

Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan

aktivitas siswa dalam pembelajaran adalah strategi pembelajaran Aktif, yaitu

suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif ketika

peserta didik belajar dengan aktif, mereka yang mendominasi aktifitas

pembelajaran. Strategi pembelajaran aktif yang akan digunakan adalah strategi

tipe Guided Note Taking.

Guided Note Taking merupakan strategi dimana guru menyiapkan suatu

bagan atau skema atau yang lain yang dapat membantu siswa dalam membuat

catatan-catatan ketika guru menyampaikan pelajaran. Salah satu contoh sederhana

adalah siswa mengisi kata-kata yang rumpang. Selain itu, strategi ini

dikombinasikan dengan sistem Mind Mapping. Mind Mapping merupakan suatu

catatan yang dibuat dalam bentuk kerangka berpikir.



Materi Struktur atom dan Sistem Periodik Unsur merupakan pokok bahasan

kimia kelas X yang cukup sulit dipahami, karena banyak menggunakan prinsip,

hokum, dan teori. Sehingga dibutuhkan metode-metode yang tepat agar siswa

dapat lebih memahami materi tersebut. Disini peneliti ingin menerapkan strategi

pembelajaran aktif tipe GNT yang kemudian dikombinasikan dengan Mind

Mapping apakah efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam

pokok bahasan Struktur atom dan Sistem Periodik Unsur. Alasan dalam

mengkombinasikan strategi ini adalah agar strategi tersebut lebih menarik lagi dan

tidak membosankan bagi siswa. Sehubungan dengan latar belakang tersebut maka

penelitian ini diberi judul : Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe

Guided Note Taking yang Dikombinasikan dengan Mind Mapping dalam

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMAN 1 Kecamatan Gaung

Kabupaten Inhil pada Pokok Bahasan Struktur Atom dan Sistem Periodik

Unsur.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memberikan pengertian pada

istilah yang ada dalam judul, maka penulis ingin menjelaskan istilah-istilah yang

ada dalam judul :

1. Strategi mengajar adalah suatu cara atau seperangkat cara atau teknik

yang dilakukan dan ditempuh oleh seorang guru dalam melakukan

uapaya terjadinya suatu perubahan tigkah laku atau sikap.4

4 Bambang warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya, PT Rineka Cipta,
Jakarta, 2008, h.267



2. Guided Note Taking adalah catatan terbimbing dimana seorang guru

menyiapkan suatu bagan, skema (handout) sebagai media yang dapat

membantu siswa dalam membuat catatan ketika seorang guru sedang

menyampaikan pelajaran dengan metode ceramah.5

3. Mind Mapping adalah cara kreatif bagi peserta didik secara individu

untuk menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran, atau merencanakan

penelitian baru.6

4. Penerapan adalah kemampuan siswa untuk menggunakan atau

menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan

menyangkut penggunaan aturan, prinsip.7

5. Kombinasi adalah Variasi atau penambahan yang membuat sesuatu

lebih menarik.8

6. Peningkatan adalah kenaikan atau bertambah banyaknya perubahan

yang beralih pada keadaan lebih baik9.

7. Struktur atom adalah Susunan dan sebaran partikel sub-atom didalam

sebuah atom netral.10

8. Sistem Periodik Unsur : Sebuah tabel yang memuat seluruh unsur

kimia yang dikenal oleh IUPAC.11

5Melvin silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, Nusamedia, Bandung,
2011, h.76

6Ibid., h.52
7M.Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995, hal.

35.
8Desi Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Amelia, Surabaya, 2002, h. 540
9 Artikata.com/arti-381940-peningkatan
10Mulyono Ham, Kamus Kimia, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, h. 395
11 Sandri justiana,Muchtardi, Kimia 1 SMA Kelas X, Yudhistira, Jakarta, 2009,  h. 3



C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Hasil belajar kimia siswa kurang memuaskan.

2. Siswa kurang aktif dalam mengikuti pelajaran kimia.

3. Siswa mengalami kesulitan dalam pelajaran kimia.

4. Strategi Guided Note Taking dan Mind Mapping belum pernah

diterapkan di SMAN 1 Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil khususnya

pada pelajaran kimia.

D. Batasan Masalah

Mengenai banyaknya persoalan yang menyangkut kajian ini, maka penulis

membatasi penelitian pada Peningkatan Hasil Belajar Kimia Siswa tepatnya pada

segi kognitif Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Guided Note

Taking yang Di Kombinasikan Dengan Mind Mapping pada Pokok Bahasan

Struktur atom dan Sistem Periodik Unsur Kelas X SMAN 1 Kecamatan Gaung

Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah

sebagai berikut:

1. Apakah terjadi Peningkatan Hasil Belajar Kimia Siswa Melalui Penerapan

Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Guided Note Taking yang di

Kombinasikan dengan Mind Mapping pada Pokok Bahasan Struktur atom

dan Sistem Periodik Unsur Kelas X SMAN 1 Kecamatan Gaung

Kabupaten Indragiri Hilir ?



2. Berapa besar peningkatan hasil belajar kimia siswa melalui penerapan

strategi pembelajaran aktif tipe Guided Note Taking yang dikombinasikan

dengan Mind Mapping pada pokok bahasan Struktur atom dan Sistem

Periodik Unsur kelas X SMAN 1 Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri

Hilir ?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Terjadinya peningkatan hasil belajar kimia siswa melalui penerapan

strategi pembelajaran aktif tipe Guided Note Taking yang

dikombinasikan dengan Mind Mapping pada Struktur atom dan Sistem

Periodik Unsur kelas X SMAN 1 Kecamatan Gaung Kabupaten

Indragiri Hilir.

2. Besarnya peningkatan hasil belajar kimia siswa melalui penerapan

strategi pembelajaran aktif tipe Guided Note Taking yang

dikombinasikan dengan Mind Mapping pada pokok bahasan Struktur

atom dan Sistem Periodik Unsur kelas X SMAN 1 Kecamatan Gaung

Kabupaten Indragiri Hilir.

G. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan:

1. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar pada pokok

bahasan Struktur atom dan Sistem periodik unsur melalui penerapan



strategi pembelajaran aktif tipe Guided Note Taking yang

dikombinasikan dengan Mind Mapping.

2. Bagi guru, diharapkan dapat menjadi salah satu strategi alternatif

mengajar dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa pada

pembelajaran kimia khususnya pada pokok bahasan Struktur atom

Sistem Periodik Unsur.

3. Bagi sekolah, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam

menciptakan dan mengembangkan lingkungan belajar kondusif.

4. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dalam

menentukan atau melihat permasalahan-permasalahan yang ada dalam

dunia pendidikan, khususnya pendidikan kimia.


