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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan sebuah

model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam

kehidupan sehari-hari siswa (bersifat kontekstual) sehingga merangsang siswa

untuk belajar (Putri, dkk, 2015). Pada pembelajaran ini berfokus pada segala

sesuatu yang dilakukan siswa untuk menerima pengetahuan (Nurhayati, dkk,

2013). Kenyataannya, segala aktifitas masih dominan dilakukan oleh guru dengan

informasi hanya ditentukan dari guru tanpa melibatkan siswa membangun

pemahamannya sendiri (Yunita, dkk, 2014).

Menurut Anggraini, dkk, (2013), karakteristik yang tercakup dalam PBL,

antara lain adalah (1) masalah digunakan sebagai awal pembelajaran; (2) masalah

membuat siswa tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah

pembelajaran yang baru; (3) sangat mengutamakan belajar mandiri (self directed

learning); dan (4) pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif.

Model PBL dipilih karena mempunyai beberapa kelebihan, antara lain

adalah: (1) Pemecahan masalah yang diberikan dapat menantang dan

membangkitkan kemampuan berpikir kritis siswa serta memberikan kepuasan

untuk menentukan suatu pengetahuan baru (Wasonowati, dkk, 2014); (2) Para

siswa didorong untuk mengeksplorasi pengetahuan yang telah dimilikinya

kemudian mengembangkan keterampilan pembelajaran yang independen untuk

mengisi kekosongan yang ada (Sudarman, 2007); (3) Model ini menyebabkan

motivasi dan rasa ingin tahu siswa menjadi meningkat (Gunantara, dkk, 2014).

Motivasi adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan

perilaku manusia, termasuk perilaku belajar ( Dimyati dan Mudjiono, 2009).

Dalam mencapai suatu tujuan siswa harus belajar dan memiliki dorongan untuk

memenuhi kebutuhan atau keinginan, yaitu kebutuhan untuk menjadi orang yang

terdidik, berpengetahuan dan ahli dalam suatu bidang. Dengan motivasi yang
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tinggi, hasil belajar teori maupun praktik dapat memuaskan. Sebaliknya, dengan

motivasi yang rendah, hasil belajar teori ataupun praktik tidak akan memuaskan

(Anggraini, dkk, 2013).

Model PBL ini juga dipilih karena dapat meningkatkan penguasaan

konsep siswa secara signifikan (Wulandari, dkk, 2011). Penguasaan konseptual,

perhitungan matematik dan kemampuan mengaitkan rumus yang satu dengan

rumus yang lainnya diperlukan untuk menguasai pokok bahasan pada

pembelajaran kimia di SMA, khususnya larutan penyangga ( Wijayanti, dkk,

2015). Namun kenyataannya kemampuan matematis siswa kurang dan

pemahaman siswa mengenai suatu konsep juga kurang (Istiana,dkk, 2015).

Selain menerapkan model PBL, penggunaan media peta konsep dapat

dijadikan salah satu alternatif untuk mengkomunikasikan konsep-konsep kimia

yang terkandung dalam materi pelajaran yang disajikan dan siswa menjadi

termotivasi untuk belajar (Ismail, 2013). Peta konsep merupakan alat yang dapat

digunakan untuk mengetahui apa yang telah diketahui oleh peserta didikdalam

bentuk retensi pengetahuan sekaligus menghasilkan proses belajar bermakna

(Rohana, dkk, 2009). Menurut Boujaodie (2008) dalam Rejeki, dkk, (2013) peran

peta konsep adalah sebagai media yang dapat digunakan untuk sarana penguatan

pemahaman konsep pada materi kimia, sehingga dapat membantu siswa dalam

penyelesaian masalah pada materi yang disampaikan yang berujung pada

peningkatan prestasi belajar.

Media peta konsep juga efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa

(Silaban, 2013). Menurut Salome (2007) dalam Isfaningrum, dkk, (2013) hasil

belajar siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan media peta konsep lebih

tinggi daripada tanpa menggunakan media peta konsep. Menurut Arifuddin, dkk,

(2014), peningkatan prestasi belajar siswa dapat diukur dengan menggunakan

media peta konsep dimana hasilnya pada kelas eksperimen (88,889 %) lebih besar

dibandingkan kelas kontrol (21,429 %).

Penggunaan media animasi komputer pada materi larutan penyangga dapat

membantu memudahkan dalam pemahaman konsep pada saat penyampaian materi
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secara keseluruhan oleh guru di awal kegiatan belajar mengajar (Sanubari, dkk,

2014). Model animasi adalah model media yang paling disenangi siswa, dan

disamping itu dengan animasi mahasiswa berinteraksi langsung dengan media

animasi, sehingga dengan berinteraksi langsung tersebut, akan dapat

meningkatkan pemahaman mahasiswa (Basri, dkk, 2011). Sedangkan menurut

Badi, dkk, (2013) media animasi memberikan informasi secara kreatif yang

membuat siswa mampu mengingatnya sehingga mengakibatkan referensi

pengetahuan yang lebih baik dan kinerja akademik ditingkatkan.

Penggunaan metode PBL dengan macromedia flash dan LKS dapat

meingkatkan prestasi belajar siswa namun tidak ada interaksi antara metode PBL

dengan macromedia flash dan LKS dengan motivasi belajar siswa terhadap

prestasi belajar (Fadliana, dkk, 2013).Hasil penelitian dari Mawarni, dkk, (2015),

menunjukan bahwa pembelajaran yang dilengkapi animasi macromedia flash

dapat meningkatkan: motivasi berprestasi siswa kelas XI IPA Tahun Pelajaran

2013/2014 dengan persentase pencapaian motivasi berprestasi siswa sebesar 67%

meningkat menjadi 92%. Penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan

minat dan hasil belajar siswa pada pembelajaran kimia (Panggabean dan Silaban,

2012).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Analisis Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)

Menggunakan Media Peta Konsep Dan Animasi Komputer Untuk

Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan

Larutan Penyangga”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini

dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Segala aktifitas masih dominan dilakukan oleh guru.

2. Kemampuan matematis siswa kurang dan pemahaman siswa mengenai

suatu konsep juga kurang.
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3. Rendahnya hasil belajar siswa.

4. Kurangnya motivasi belajar siswa.

1.3. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian lebih terarah dan terfokus, maka diperlukan

adanya batasan masalah, antara lain:

1. Penelitian ini dibatasi pada siswa kelas XI MIA, dalam pelajaran kimia

pada pokok bahasan larutan penyangga.

2. Sekolah yang akan diteliti adalah SMA Negeri 1 Stabat dengan

pertimbangan:

a. Guru bidang studi kimia minimal S1 Pendidikan Kimia dan memiliki

keterampilan mengajar, baik dengan menggunakan media maupun

tanpa media.

b. Memiliki jumlah kelas XI MIA minimal dua kelas.

c. Minimal sekolah memiliki media komputer sebagai media

pembelajaran.

3. Hasil belajar siswa dibatasi pada ranah kognitif Taksonomi Bloom pada

ranah C2 – C4. C1 tidak dimasukkan ke dalam batasan hasil belajar karena

dengan memahami C2 – C4 maka diharapkan dengan sendirinya siswa

akan mengetahui materi larutan penyangga, sedangkan C5 dan C6 tidak

dimasukkan ke dalam batasan hasil belajar karena kemampuan peneliti di

dalam menentukan instrument penelitian.

4. Media pembelajaran dibatasi untuk kelompok eksperimen 1 menggunakan

peta konsep sedangkan untuk kelompok eksperimen 2  menggunakan

animasi komputer.

5. Materi pelajaran terbatas pada pembelajaran larutan penyangga.
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1.4. Rumusan Masalah

Adapun, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini akan dirumuskan

sebagai berikut:

1. Apakah penerapan model PBL menggunakan animasi komputer dan peta

konsep dapat meningkatkan motivasi siswa pada pokok bahasan larutan

penyangga?

2. Apakah penerapan model PBL menggunakan animasi komputer dan peta

konsep dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan

larutan penyangga?

3. Apakah ada korelasi yang signifikan antara motivasi dan hasil belajar

siswa melalui penerapan model PBL menggunakan animasi komputer?

4. Apakah ada korelasi yang signifikan antara motivasi dan hasil belajar

siswa melalui penerapan model PBL menggunakan peta konsep?

1.5. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat dijabarkan beberapa rencana tujuan

penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan model PBL menggunakan peta

konsep dan animasi komputer dapat meningkatkan motivasi siswa pada

pembelajaran larutan penyangga.

2. Untuk mengetahui apakah penerapan model PBL menggunakan peta

konsep dan animasi komputer dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada

pokok bahasan larutan penyangga.

3. Untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan antara motivasi dan

hasil belajar siswa melalui penerapan model PBL menggunakan media

komputer.

4. Untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan antara motivasi dan

hasil belajar siswa melalui penerapan model PBL menggunakan peta

konsep.
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1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, diharapkan dapat memerikan manfaat kepada tenaga

pendidik atau guru yang bersifat teoretis dan praktis:

1. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan

pemikiran bagi guru-guru, pengelola, pengembang dan lembaga-lembaga

pendidikan dalam dinamika kebutuhan siswa, bahan masukan bagi sekolah

sebagai bagian aplikasi teoretis dari teknologi pembelajaran, bahan

perbandingan bagi peneliti yang lain, yang membahas dan meneliti

permasalahan yang sama.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat  bermanfaat untuk memperluas

wawasan guru, khususnya guru-guru kimia agar bisa menggunakan media

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan motivasi belajar

siswa.

1.7. Defenisi Operasional

1. Model pembelajaran berbasis masalah (PBL) merupakan satu model

pembelajaran yang inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif

kepada siswa. PBL merupakan suatu model yang melibatkan siswa untuk

memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga

siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah

tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah

(Ngalimun, 2014).

2. Peta konsep adalah diagram yang menunjukkan hubungan timbal balik

antara konsep sebagai representasi dari makna atau kerangka pendidikan

khusus untuk domain pengetahuan( Okoye dan Okechukwu, 2004).

3. Animasi komputer adalah program pembelajaran berbantuan komputer

yang memanfaatkan seluruh kemampuan komputer, terdiri dari gabungan

hampir seluruh media, yaitu: teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan

animasi (Warsita, 2008)
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4. Motivasi adalah dorongan mental yang menggerakan dan mengarahkan

perilaku manusia, termasuk perilaku belajar (Dimyati dan Mudjiono,

2009).

5. Hasil belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan atau

diciptakan baik secara individual atau kelompok dalam ranah kognitif,

sikap dan keterampilan (Djamarah, 2006).

6. Larutan penyangga adalah larutan yang pHnya praktis tidak berubah

meskipun ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau diencerkan (Utami,

dkk, 2009).


