
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya belajar merupakan suatu proses yang dilalui oleh

individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungan.

Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dapat terjadi melalui usaha

mendengar, membaca, mengikuti petunjuk, mengamati, memikirkan,

menghayati, meniru, melatih atau mencoba sendiri dengan pelajaran atau

latihan. Adapun perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar tersebut relatif

tetap dan bukan hanya perubahan yang bersifat sementara.1

Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas

pendidikan maupun teori, belajar merupakan penentu utama keberhasilan

pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh

peserta didik atau murid. Konsep pembelajaran menurut Corey adalah suatu

proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-

kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu,

pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Mengajar menurut

1 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hal. 235.
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William H. Button adalah upaya memberikan stimulus, bimbingan

pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar.2

Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), guru

merupakan komponen yang sangat penting, sebab keberhasilan pelaksanaan

proses pendidikan sangat tergantung pada guru. Oleh karena itu, upaya

peningkatan kualitas pendidikan seharusnya dimulai dari pembenahan

kemampuan guru. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru adalah

bagaimana merancang suatu strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan

atau kompetensi yang akan dicapai, karena tidak semua tujuan dapat tercapai

hanya dengan satu strategi tertentu. Kemajuan teknologi informasi di era

globalisasi saat ini menuntut guru untuk mengubah paradigma tentang

mengajar yaitu dari sekedar menyampaikan materi pelajaran menjadi aktifitas

mengatur lingkungan agar siswa belajar.

Banyaknya konsep kimia yang bersifat abstrak yang harus diserap

siswa dalam waktu relatif terbatas menjadi ilmu kimia merupakan salah satu

mata pelajaran sulit bagi siswa sehingga banyak siswa gagal dalam belajar

kimia. Pada umumnya siswa cenderung belajar dengan hafalan daripada

secara aktif untuk mencari membangun pemahaman mereka sendiri terhadap

konsep kimia. Ada juga sebagian siswa yang sangat paham pada konsep

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjadikan materi kimia menjadi

lebih menarik, maka guru harus mampu mengambil suatu kebijakan yaitu

dengan memperbaiki strategi dan metode-metode mengajar sehingga

2 Syaiful Sagala, Konsep Dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 61.
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kompetensi belajar yang diharapkan akan tercapai dengan baik, sebab dengan

menggunakan metode pembelajaran yang tepat akan meningkatkan efektifitas

pembelajaran di kelas.3

Berdasarkan informasi dari siswa SMA N 10 Pekanbaru menyatakan

bahwa pelajaran kimia merupakan pelajaran yang sulit untuk dipahami.

Banyak siswa yang menyatakan pelajaran kimia bukanlah sebuah pelajaran

yang ditakuti, tetapi terasa sulit, karena materi pelajaran kimia yang berbentuk

hitungan dan hafalan sulit untuk diingat siswa, sehingga siswa menjadi bosan

dan malas belajar. Berdasarkan informasi dari guru mata pelajaran kimia, nilai

hasil belajar kimia siswa masih banyak yang rendah. Hal ini disebabkan

rendahnya minat dan motivasi siswa belajar kimia. Ketika guru menjelaskan

materi dan memberikan kesempatan bertanya pada siswa, jarang sekali siswa

yang mau aktif bertanya, dan saat disuruh bertanya hanya diam.

Munculnya berbagai masalah di kelas memang tidak bisa dilihat dari

satu aspek saja. Kecenderungan guru menggunakan metode yang sama juga

perlu diperhatikan. Banyak guru yang memilih untuk menggunakan metode

ceramah dalam menyampaikan materi pelajaran, dengan alasan tertentu

diantaranya agar materi dapat langsung diterima oleh siswa. Pada dasarnya

pengunaan metode ini bukanlah suatu tindakan yang salah, karena suatu

metode tentunya memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Tapi untuk itu

guru perlu mengkolaborasikan penggunaan suatu metode dengan strategi

mengajar. Guru perlu memikirkan kiat yang bisa digunakan untuk menunjang

3 Retno Dwi Suyanti, Strategi Pembelajaran Kimia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 42.
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penggunaan metode pengajaran dan menjadikan pembelajaran lebih efektif

dan efisien.

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan

strategi-strategi pembelajaran yang cocok. Salah satu strategi pembelajaran

yang cocok dan dapat diterapkan dalam pembelajaran kimia adalah strategi

Mastery Learning dengan pemberian tugas resume. Strategi Mastery Learning

menyajikan suatu cara yang menarik dan ringkas untuk meningkatkan unjuk

kerja siswa ketingkat pencapaian suatu pokok bahasan yang lebih memuaskan.

Strategi Mastery Learning ini terdiri dari lima tahap, yaitu (a) orientasi

(orientation), (b) penyajian (presentation), (c) latihan terstruktur (structured

practice), (d) latihan terbimbing (structured practice), dan (e) latihan mandiri

(independent practice). Pemberian tugas resume dapat diterapkan dalam

Mastery Learning sebagai latihan mandiri.4

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian penerapan

strategi Mastery Learning dengan pemberian tugas resume adalah Afriola

(2010) dalam skripsi yang berjudul Penerapan Strategi Mastery Learning

dengan Pemberian Tugas Resume Kelompok untuk Meningkatkan Hasil

Belajar Kimia Siswa pada Pokok Bahasan Hidrokarbon di Kelas X SMA N 2

Siak Hulu menuliskan bahwa berdasarkan kategori tuntas dan tidak tuntas,

maka persentase ketuntasan kelas yang diajarkan dengan strategi Mastery

Learning adalah 72,43%.

4 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.
184.
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Penerapan cara mengajar yang tepat dapat memotivasi siswa dan

membuat siswa aktif dalam pembelajaran sehingga siswa dapat berperan aktif

secara klasikal maupun individual dalam pembelajaran, salah satu usaha

adalah dengan penerapan stategi Mastery Learning dengan pemberian tugas

resume. Mastery Learning adalah proses belajar yang bertujuan agar bahan

ajaran dikuasai secara tuntas. Pendekatan Mastery Learning dapat

dilaksanakan dan mempunyai efek meningkatkan motivasi dan hasil belajar.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “Penerapan Strategi Mastery Learning dengan

Pemberian Tugas Resume untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada

Pokok Bahasan Ikatan Kimia Di Kelas X SMA N 10 Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

1. Mastery Learning

Mastery Iearning adalah strategi mengajar dengan cara bahan yang

akan dipelajari itu dikelompokkan dalam unit satuan bahan pelajaran yang

dirumuskan dengan seksama, yang harus dipelajari dulu oleh siswa sampai

dikuasai sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya.5

2. Pemberian tugas resume

Metode pemberian tugas adalah cara penyajian bahan pelajaran

guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar,

kemudian harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan resume adalah

menjelaskan hal-hal yang telah dicapai individu. Pemberian tugas resume

5 Ibid. hal. 184.
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adalah guru memberikan tugas kepada siswa untuk meringkas dan

menguasai pelajaran secara individual.6

3. Hasil belajar

Hasil belajar adalah komponen-komponen yang dimiliki siswa

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar yang dimaksud

disini adalah skor atau nilai yang menggambarkan tingkat penguasaan

siswa terhadap materi yang diperoleh dari tes yang dilakukan setelah

proses pembelajaran berlangsung.7

4. Ikatan Kimia

Ikatan Kimia adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom yang

membentuk suatu molekul. Atom-atom yang berikatan bisa berasal dari

unsur yang sejenis ataupun berlainan jenis.8

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun masalah pokok dalam penelitian dapat diidentifikasi

sebagai berikut:

a. Pelajaran kimia merupakan pelajaran yang sulit dipahami.

b. Rendahnya minat dan motivasi siswa terhadap pelajaran kimia.

c. Hasil belajar kimia siswa kelas X SMA N 10 Pekanbaru masih

dikategorikan rendah.

6 Hisyam Zaini, dkk., Strategi Pembelajaran Aktif (Yogyakarta: Center For Teaching Staff
Development, 2012), hal. 10.

7 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, 2004), hal. 22.

8 Sandri dan Muchtaridi, Kimia 1 (Jakarta: Yudhistira, 2009), hal. 40.



7

d. Strategi Mastery Learning dengan pemberian tugas resume belum ada

diterapkan pada mata pelajaran kimia di kelas X SMA N 10

Pekanbaru.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan banyaknya masalah yang teridentifikasi peneliti

membatasi seperti berikut:

a. Strategi yang digunakan adalah Mastery Learning dengan pemberian

tugas resume.

b. Pokok bahasan yang diteliti adalah Ikatan Kimia.

c. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X semester 1 SMA N 10

Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan

penelitian sebagai berikut:

a. Apakah penerapan strategi Mastery Learning dengan pemberian tugas

resume dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan

Ikatan Kimia ?

b. Jika terjadi peningkatan, berapa besar peningkatan hasil belajar siswa

dengan penerapan strategi Mastery Learning dengan pemberian tugas

resume pada pokok bahasan Ikatan Kimia?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Agar penelitian lebih fokus dan terarah sesuai dengan

permasalahan yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui penerapan strategi Mastery Learning dengan

pemberian tugas resume dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada

pokok bahasan Ikatan Kimia.

b. Untuk mengetahui besarnya peningkatan hasil belajar siswa dengan

penerapan strategi Mastery Learning pada pokok bahasan Ikatan

Kimia

2. Manfaat  Penelitian

Dengan selesainya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

sebagai:

a. Bagi siswa, penerapan strategi Mastery Learning dengan pemberian

tugas diharapakan dapat meningkatkan hasil belajar kimia siswa pada

pokok bahasan Ikatan Kimia.

b. Bagi guru, strategi Mastery Learning dengan pemberian tugas resume

dapat dijadikan sebagai pilihan model pembelajaran oleh guru yang

mengajar kimia di SMA N 10 Pekanbaru.

c. Bagi sekolah, strategi Mastery Learning dengan pemberian tugas

resume dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
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d. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai pedoman jika menjadi pendidik

dimasa yang akan datang dan menjadi landasan berpijak untuk meneliti

lebih lanjut tentang tingkat keberhasilan pembelajaran siswa.


