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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dengan proses pembelajaran yang menekankan peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan juga merupakan salah satu aspek 

penentu kemajuan sebuah negara, termasuk Indonesia. Kualitas pendidikan di 

Indonesia menurut berbagai survei masih rendah. Survei Political and Economic 

Risk Consultant (PERC) mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia 

berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah 

Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000) 

menunjukkan Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki 

urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Menurut survai dari lembaga 

yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin 

teknologi dari 53 negara di dunia. 

Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan oleh data 

Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan 

sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years 

Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan 

sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years 

Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang 

mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (Al-Jawi, M. 

Shiddiq, 2006). 

Salah satu permasalahan pendidikan khususnya dalam pembelajaran di 

sekolah adalah rendahnya kualitas proses pembelajaran. Berdasarkan pengamatan 

dan pengalaman peneliti pada saat PPLT tahun 2014 di SMA Negeri 1 Selesai, 

masih banyak guru khususnya bidang studi kimia yang mengajar dengan metode 

ceramah sehingga proses pembelajaran cenderung teacher centered. Pembelajaran 

di kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk mendengarkan, mencatat dan 

menghafal materi yang disampaikan guru tanpa harus memahaminya. Hal ini 
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menyebabkan materi kimia sulit dipahami oleh siswa, siswa cenderung 

mengandalkan guru dalam memperoleh pengetahuan sehingga minat belajar siswa 

rendah dan berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah khusunya dalam 

bidang kimia serta rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengenali 

dan memahami pelajaran yang disampaikan guru. Hal ini juga menyebabkan 

siswa tidak mampu memecahkan masalah atau informasi yang berkaitan dengan 

materi.  

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman peneliti pada saat menjalankan 

PPLT di SMA Negeri 1 Selesai, didapat nilai hasil ulangan harian siswa pada 

materi struktur atom dan sistem periodik unsur yakni dengan rata-rata 60,00. 

Ulangan harian kedua pada materi ikatan kimia, didapat nilai hasil ulangan harian 

siswa yakni rata-rata 68,00. Sementara itu, KKM di sekolah  tersebut pada bidang 

studi kimia sebesar 70,00. Berarti rata-rata nilai ulangan harian siswa masih 

berada di bawah KKM pada bidang studi kimia. 

Menurut Trends in Mathematic and Science Study (TIMSS) 2003 (2004) 

dalam (Al-Jawi, M. Shiddiq, 2006), siswa Indonesia hanya berada diranking ke-35 

dari 44 negara dalam hal prestasi matematika, sedangkan untuk persentasi sains 

siswa berada dirangking ke-37 dari 44 negara. Hal ini menunjukkan prestasi siswa 

Indonesia jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga 

yang terdekat. 

Proses pembelajaran yang dilakukan guru dengan metode konvensional 

selain menyebabkan hasil belajar siswa rendah, kurangnya kreativitas siswa serta 

siswa tidak mampu berpikir kritis. Untuk meningkatkan hasil belajar, kreatifitas 

dan kemampuan berpikir kritis siswa diperlukan model pembelajaran yang 

berpusat kepada siswa. Salah satu model yang dapat digunakan yakni model 

pembelajaran problem based learning. Model problem based learning sangat 

berbeda dengan model pembelajaran konvensional yang terpusat pada guru, 

sebaliknya pendekatan problem based learning adalah pembelajaran yang fokus 

pada belajar yang dilakukan siswa dan segala sesuatu yang siswa lakukan untuk 

menerima pengetahuan. Dalam pembelajaran dengan model problem based 

learning, siswa dihadapkan pada permasalahan nyata untuk diselesaikan. 
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Permasalahan ini dapat memicu kemampuan berpikir kritis siswa, atau dengan 

kata lain mengajak mereka untuk menemukan dan menyelesaikan masalah,  serta 

mengkomunikasikannya dengan benar. Penelitian Nurhayati (2013) melalui 

penerapan model pembelajaran problem based learning dengan media crossword 

pada materi minyak bumi diperoleh hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 

51,64% dan meningkat menjadi 81,69% pada siklus II. Penelitian (Saifudin, 2010) 

yang menggunakan model problem based learning pada pokok bahasan 

kesetimbangan kimia diperoleh hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 51,35% 

dan meningkat menjadi 76,89% pada siklus II. Penelitian BatuBara (2008) melalui 

penerapan problem based learning dengan media peta konsep pada pokok 

bahasan laju reaksi diperoleh persen gain siswa pada kelas eksperimen 1 sebesar 

51,781% ,sedangkan persen gain siswa pada kelas eksperimen 2 sebesar 39,966%. 

Penggunaan suatu metode dan model pembelajaran akan lebih baik  jika 

didukung dengan media. Ditinjau dari proses pembelajaran, media berfungsi 

sebagai proses komunikasi pembawa informasi dari sumber (pengajar) ke 

penerima (pebelajar). Sedangkan dari proses pembelajaran sebagai kegiatan 

interaksi antara pengajar dengan lingkungannya, maka fungsi media dapat 

diketahui berdasarkan adanya kelebihan media dan hambatan komunikasi yang 

mungkin timbul dalam proses pembelajaran (Fadliana, 2013). Berdasarkan 

pengamatan dan pengalaman peneliti pada saat PPLT di SMA Negeri 1 Selesai, 

banyak guru yang menyampaikan materi kepada siswa secara ceramah, tanpa 

menggunakan media yang menarik sehingga terkesan monoton dan tidak menarik 

minat siswa untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Hal ini menyebabkan 

siswa tidak merasa senang dan nyaman dalam mengikuti pelajaran dan siswa tidak 

bisa berpikir secara kritis dan kreatif. 

Salah satu media yang digunakan dalam model pembelajaran problem 

based learning ini adalah media komputer yaitu macromedia flash. Macromedia 

flash  merupakan program grafis animasi web yang berbentuk berupa file movie. 

Software keluaran macromedia ini merupakan program untuk mendesain grafis 

animasi yang sangat populer dan banyak digunakan desainer grafis. Kelebihan 

flash terletak pada kemampuannya menghasilkan animasi gerak dan suara. 
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Dimana, dalam (Arsyad, 2009) media komputer dapat menyampaikan bahan ajar 

secara langsung kepada para siswa melalui cara berinteraksi dengan mata 

pelajaran yang telah disusun dalam sistem. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran berfungsi sebagai alat penunjang keberhasilan belajar siswa di 

dalam kelas. Media ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa 

dalam mempelajari materi yang diajarkan dengan menggunakan model Problem 

Based Learning, sehingga siswa memiliki rasa keingintahuan tinggi serta mampu 

memotivasi dan mendorong keaktifan siswa dalam belajar. 

Berdasarkan penelitian  terdahulu yang telah dilakukan Sastika (2013) 

melalui implementasi metode pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated 

Reading And Composition) yang dilengkapi media macromedia flash diperoleh 

hasil belajar siswa pada materi koloid sebesar 81,647%. Penelitian Hariyanti 

(2013) melalui penerapan model problem possing dilengkapi macromedia flash 

pada materi kesetimbangan kimia diperoleh dapat meningkatkan prestasi belajar  

siswa pada siklus I, ketuntasan belajar  aspek kognitif sebesar 66,67% meningkat 

menjadi 86,11% pada siklus II. 

Peneliti terdahulu menggunakan model problem based learning dengan 

media crossword atau tanpa media sama sekali. Sementara peneliti lain 

menggunakan media macromedia flash tapi tidak menggunakan model Problem 

based learning. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang mengkombinasikan antara model pembelajaran 

problem based learning dengan media macromedia flash dengan judul 

“Penerapan Model Problem Based Learning Yang Diintegrasikan Dengan 

Macromedia Flash Untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa Pada Pembelajaran Pokok Bahasan Larutan Elektrolit 

dan Nonelektrolit”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka ruang 

lingkup dalam penelitian ini adalah penerapan Problem Based Learning (PBL) 

yang diintegrasikan dengan Macromedia Flash pada pembelajaran pokok bahasan 
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larutan elektrolit dan nonelektrolit. Aspek yang diukur pada penelitian ini adalah 

aspek kognitif yaitu hasil belajar dan aspek afektif yaitu kemampuan berpikir 

kritis siswa. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang telah dikemukakan di 

atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah peningkatan hasil belajar siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan menggunakan model problem based learning yang diintegrasikan 

dengan macromedia flash lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan  

hasil belajar siswa yang mendapat pembelajaran dengan menggunakan 

model direct instruction yang diintegrasikan dengan macromedia flash? 

2. Bagaimana korelasi kemampuan berpikir kritis siswa terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa? 

3. Berapa persen kontribusi kemampuan berpikir kritis siswa yang 

dibelajarkan dengan model problem based learning yang diintegrasikan 

dengan macromedia flash? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Melihat luasnya permasalahan yang dapat muncul dari penelitian ini, serta 

mengingat keterbatasan waktu dan sarana penunjang lainnya maka penelitian ini 

dibatasi pada : 

1. Objek penelitian adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Binjai T.P 

2014/2015 

2. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

problem based learning dan direct instruction. 

3. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah macromedia flash 

4. Materi pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah larutan elektrolit 

dan nonelektrolit. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning yang 

diintegrasikan dengan macromedia flash dan peningkatan hasil belajar 

siswa yang mendapat pembelajaran dengan menggunakan model direct 

instruction  yang diintegrasikan dengan macromedia flash. 

2. Untuk mengetahui korelasi kemampuan berpikir kritis siswa terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa. 

3. Untuk mengetahui persen kontribusi kemampuan berpikir kritis siswa 

yang dibelajarkan dengan model problem based learning yang 

ajardiintegrasikan dengan macromedia flash. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil  penelitian ini adalah: 

1. Untuk guru kimia, sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam 

memilih model pembelajaran dan media yang sesuai dengan bahan ajar 

yang akan disampaikan guna memecahkan beberapa masalah yang 

dihadapi dalam upaya mengaktifkan siswa. 

2. Untuk  siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar 

dan pemahaman siswa tentang materi ajar yang disampaikan guru serta 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami 

serta memecahkan masalah atau informasi yang berkaitan dengan materi 

pelajaran.. 

3. Untuk guru bidang studi lain, sebagai bahan rujukan yang dapat diterapkan 

pada bidang studi lain. 

4. Untuk sekolah, sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan sistem 

pengajaran dalam proses belajar mengajar. 

5. Untuk peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

memperluas wawasan dalam meningkatkan kompetensi sebagai calon 

guru. 
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6. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

 

1.7 Defenisi Operasional 

Definisi operasional dari penelitian adalah : 

1. Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai 

suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis 

dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh 

pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah atau materi 

pelajaran (Sudarman, 2007). 

2. Direct Instruction adalah adalah salah satu pendekatan mengajar yang 

dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan 

dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang 

terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang 

bertahap, selangkah demi selangkah. 

3. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan yang sangat penting bagi 

setiap orang yang digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan 

dengan berpikir serius, aktif, teliti dalam menganalisis semua informasi 

yang mereka terima dengan menyertakan alasan yang rasional sehingga 

setiap tindakan yang akan dilakukan adalah benar (Liberna, 2012). 

4. Macromedia flash adalah program untuk membuat animasi dan aplikasi 

web profesional. Bukan hanya itu, macromedia flash juga banyak 

digunakan untuk membuat game, animasi kartun, dan aplikasi multimedia 

interaktif seperti demo produk dan tutorial interaktif. Software keluaran 

macromedia ini merupakan program untuk mendesain grafis animasi yang 

sangat populer dan banyak digunakan desainer grafis. (Miswanda, 2010). 

5. Hasil belajar dan pembelajaran dalam (Mursid, 2013) adalah kemampuan 

yang diperoleh seseorang setelah ia mengikuti suatu proses pembelajaran 

tertentu. Selain itu, hasil belajar dan pembelajaran adalah perilaku yang 

kedua pendapat tersebut, dikatakan bahwa inti dari hasil belajar adalah 
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perubahan perilaku yang terjadi pada diri individu yang belajar. Tetapi 

tidak semua perubahan perilaku yang terjadi pada individu dapat dikatakan 

sebagai hasil belajar. Dalam penelitian ini hasil belajar yang akan diteliti 

meliputi ranah kognitif dan ranah afektif. Dimana ranah kognitif meliputi 

tes objektif yaitu dari C1 sampai dengan C4 dan ranah afektif yang akan 

diteliti yaitu kemampuan berpikir kritis siswa 

 


