BAB I

P.ENDAHULUAN
1.1. Latar Bdak.,.& Masalah

Guru-guru klmia di Sekolah Menens-J! Umum sering meJ1811adapi bahwa
kebanyabn siswa menganggap mota pelajaran klmia sebegai malA pelajaran yang
sulit, tidak menarik, dan membosanlcan. Hal ini menyebeblwl siswa apriorl.

sudah terlebih dahulu merasa tidak mampu mempelajarinya yang akhimya
menjadi llkut uniUk mcmpelajari lcimia {Sakbshiri, 1991 dalun Situmorang.

2001). Di duga "kimia phobia" ini merupekan selah

satu

falaor penyebeb

rendahnya prestasi belajar kimia siswa selama ini.

Seorang IUru seharusnya berupaya memudahkan proses penyarnpaian
informasi ma1eri pelajaran bagi para siswa. Guru bukan saja haNs berupaya
menciptalwt suuana pembelajaran yang menarik dan lwmonis, telapi jup
berupaya menciplllcan suasana sehinaga siswa termotivasi mempelajari mala
pelajann ini. Oleh arena ihl, guru perlu mewujudlwl suasana pembelajaran yang
depot m<nnJSilll motivasi belajar siswa.

Dalarn proses pembe~ guru berhadapan dengan siswa yang memiliki
katakteristil< dan kemarnpuan imeLektual yang bervariasi. Hal ini memerlukan

kecakapan guru dalarn menentukan dan merancang pendekatan, stnllegi, model,
maupun media pembelajaran yang sesuai dengan perlc.embangan dan kemarnpuan
siswa.

Kecokapa~ guru tersebut,

setain harus betpotensi merangsang siswa untuk

belajar sccaro oktif. juga harus mampu membontu siswa menganalisis konsep. ide.
alaU

materi yang disojikan. Dengan clemikian. guru harus mengembonglcon topik

pembelajaran dalun ran&b mcncapai basil yang optlrnol dari proses pembelojaron
yang dilalrubnnya.
Foktor-faktor yang mempenpruhi basil belajar dapat merupakan faktor
dari dalam dlri (lnU:mal) dan dari luar diri (ekstemal). Faktor dari dalam diri siswa
antara lain iOU:Ie&ensi. bakal, dan m.inat (motivasi intrinsilc), sedangkan faktor dari

!WIT diri siswa antara lain situasi linglcungan, fasilitas belajar, motivasi ekstrinsik.
dan guru. Kenyataan yang sering teljadi di dalam proses pembelajaran, masih ada
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guru yang melimpabkan semua unsgungjawab mcngajamya pada siswa dengan
tara menywuh siswa W>IUk ~

matm arau mengerjalcan soal·soal yang

ada dibulw pelajanm, tanpa mcngevaluasllwil belajar yang diperoleh siswa. Hal
ini mengakibetkan siswa menjadi malas dan kurang berminat unlllk mempelajari
mlleri lcimia. Unlllk itu perlu dilalculcan upaya....,.ya mcningkatkan minat belajar
siswa unlllk pelajaran kimia, antara lain dcngan mendayagunakan sumber-sumber
belajar.
Pengembangan pengetahuan slswa dalam pembelajaran dapat dilakukan
dengan menagunalcan media pcnclidiklnlpembell!jaran. Yang menjadi sasaran
penagunaan media adalah untuk meninglcatbn motivasi ekstrinsik (untuk
selanjutnya dalam tulisan ini banya dlsebul mocivasi) siswa untuk belajar. Sasaran
tersebut dalam pembellliaran kimia alcan dapot t=apei bila maleri pelajaran
kimiayang disampaikan dapot dikemas IDCI\iadi pelajaran yang menarik dan

mudah ~ melalui media pcmbelajaran.
Sejumlab basil penelitian menunjulckan bahwa penggllMIJI media
pembelajaran secara signifilcan nneninglcatkan basil belajar kimia siswa (Butar-

butar, 2007; Nasution, 2007; SitumOflllg. 2001; Siregar, 2007; Cbasanab, 2004
dan lain-lain)

Butar-butar (2007) menemukan babwa Program Animasi Komputer
berpengarub positif terbadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Kimia Siswa
SMA Negeri di Kola Sibolga. Disamping itu. motivasi belajar siswa yang
dibelajarl<an dengan bantuan media animasi komputer jug;~ lebib tinagi sceara
signiftkan dibandlnp denpn modvasi belajar ldmia siswa yang dibelajarkan
tanpa menggunakan prognun animasi komputer. Hasil penelitian Nasution, (2007)
j~~ga

menunjukbn bahwa Media ln1enlctif Berbasis Komputer memiliki hasil

belajar ldmia yang lebib tinggi sceara signifikan dibandingbn dengan hasil
belajar kimia siswa yang dibelajarkan tanpa menggunakan media terSebuL
Pcnelitian Situmorang (2001) tentang Efektilitas Media Diagram pada Pengajaran
Kimia di Sekolab Menengab Umum menunjulckan bahwa pencapaian siswa
dengan perlakuan peogajaran menggunakan media diagram lebib tinagi
dlbandingkan terlwlap prestasi be~ar siswa kelompok kontrol. Dalam penelitian

•
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lain (Si~ :2007) mengenai Efektifitas Ptl1ggWIUD Beberapa Multimedia
daJam Meninglcatka.n Hasil Belajar Siswa pada Pcnpjmn Sistem Koloid di MAN

2 Medan menunjukkan bahwa penggunaan pbunaan media komik dan media
peta konsep paling efektif diguna:lcan untuk metl)elaskan adanya 8

macarn sistem

koloid. Tenlaplt beberapa penelitlan lain tenlllna media pembelajazan, yana
lcesemuanya memlllki kelemahan dan keleblban.

Secara umum. rancangan media pcndkllkan yang modern bertlasis
telmoloa:l ta1lukti dapet mtt>ingkathn molivasi dan basil belajar kimia siswa.
Nomun

cal<

dapel

dipungldci,

ticlak

semua

sdtolab

mampu

untult

JIICIII8plikasikannya ~carena kelerb.tasan satana dan pras81WW1ya. Denaan

demildan,

pemat~faatan

media-media pembelajaran yang lebih sedemana yana

jup jup daplll menjadi altematif membelajarkan materi kimia yana j up
menimbulkaft kes1111 mendalam bagi siswa namun tidak memberatkan. perlu
di~ oleh auru yang bersangkutan.

Wlluyanto (2007) meogemukakan t>.hwa komik juga media komunikasi

visual dan lebih dari sekedar cerita berpmbu yang rinaan dan mcnahibur.
Sebqai media komunikasi

visual. k.omik daplll diterapkan sebagai alat bantu

peodidJlcan dan mampu menyampaikan infonnasi secara efelctif dan cflsien .

•

Chasanah (2004) menunjukkan bahwa pembelajaran dengsn komik efeklif
digunakan untuk membelajariuln leks bacaan bagi siswa sekolah dasar.
Maleri strulnur atom dan sistem periodilt unsur merupakan materi yana
sifotnya abslnk, sebin&a- sulit dij)ahami oleh siswa.

bab billngan kU81\tum dan bitannya denaan

si>~tm

1m11ama

pada bagian sub

periodil< unsm. Bctda.sarbn

penga1aman pcnulis dan bebenpa guru kimia lain melihat babwa siswa c:<:nderuna

merasa kesulitan dalam memahami materi ini. Mat<:ri Suuktur Atom dan Sistem
Periodilt Unsur merupakan materi yang mcmbutuhkan e.naklgi yang lebih
sederhana dalam pcnyampaiannya. Berbagai cara dilakukan agar siswa dapat leblh
mudah memahami materi ini. Dalam penelitian sebelumnya tentang Pengaruh
Musik dan 1rama

Laau Poluler dengan lirik Konsep Kimia pada pokok bahasan

Sistem periodilc menunjuklcan basil yang positif terhadap pendetatan ini. Selain
itu jup pemab dilal:ulcan penelitian tentan& pcnenpan peta pikiran untult materi

4

yang sama dan hasilnya juga menunjukkan pcningkatan basil belajar siswa. Media
kornik

merupekan media yang memungkinkan dapat digunalc.an untuk

mempennudah pcnyampaian materi Slnlklur Atom dan Sistem Periodik Unsur.
Oleh scbah itu. pencliti

tertarik melakukan penelltian teotang "Ptngaruh

Penggunoan Media KDmik Kim/a Terhadap MotivD.fi dan Hast/ Be/ajar Siswa
SMA Kelas XI pada Pokok &Jrasan St1'1ilaur Atom dan $/stem Periodik Umur ".
I~

ldeatilllwl MuaiU
Berdasattan Iaiit bellbng di alaS, diidentifilc&Ji bebetapa masalah yaitu:
•

Fala«-fak1or apebb yang mempeogalllhi basil belajar kimia siswa?

•

Faktor-faklor apebb yang mcmpcngaruhi modvasi belajar kimia siswa?

•

Apakah pcnggunaan mctode pembelajaran dapat meningkatkan kuaJ iiAS
pembelajaran klmia?

•

Apakah pengunaan media. pembelajaran dapet meningkatkan kualitas
pembelajaran kimia?

:

•

•

Apakah media pembelajamn berpengaruh tem.dap basil belajat ldmia?

•

Apakah media pembelajaran berpengaruh terbadap motivasi belajar klmia?

•

Sejauh manakah tingkat motivasi siswa dalam beiajar kimia?

•

Apakah media komlk kimia dapat meningkatkan basil belajar kimia?

•

Apakah media komik kimia dapat meningkatkan motivasi belajar siswa?

•

Apakah

tetdapat

perbedaan hasil

belajar

kimia

dia.nwa denaan

menggunakan media komlk dan dengan Wlpa menggunalc.an media komlk?
•

Apakah motivasi belajar kimia siswa yana diajatkan dengan menagunabn
media komlk lebih bail< dibandingkan dengan motivasi belajar kimia siswa

yang tidal<: menggunakan media komik?
•

Apakah scmakln tinggi motivasi belajar kimia siswa, akan semakin tinaai
pula hasll belajar kimia siswa melalui pembelajaran menggunakan media

komlk kimia?
Untuk meagungkapkan bal.JW dalam masalab-masalab yang diidentifikasi
di atas secara keseluruhan melalui penelhian ini belum memungkinkan. Beberapa

•

s
hal dalam masaJalt.ma.salah yang diteliti masih dibotasi karma keterbotasan
waktu, dana, dan lilsilitas un!Uk mendulrung penelirian ini.

1.3. Batasao Muala•

Benillk tolak dari uraian diatas, mllka botasan masalah dalam penelitian In I
adalah Pcnuunaan media komilc kimia dalam pembclajaran suuktur atom dan

sistem periodik W1SUr pada siswa kelas Xl semester I pada talnm pelaj1111111 20092010 dan penpuhnya tabadap motivasi dan hasn bclajar kimia siswa.

1.4. R••-• Mulolall
Berdasarkan identifikasi dan botasan masalah di atas, nunusan masalah
yang diteliti dlromuskan adalah sebagai oebogai bcrlkut:
I. Apakah terdapet peri>edaan molivasi bclajar kimia siswa yang dibcl~arlcan
dcnpn media komik dJ'banding dengan siswa yang dibclajall<an tanpa
media komik?

:

2. Apakah tetdapel pabedaan basil bclajar kimia siswa yang dibclajarlcan
dengan media komilc: denpn siswa yang dibclajarlcan tanpa media komik?
1.5. Ttojua P..dltlau
Penclltian

ini

bcnuj UIIIl

unruk

mengungkapkan

masalah-masalah

sebogaim1111 yang dikc:mukaka:n dalam rumusan masalah di atas sehingga dapat
diketahul:

I. Pclbcdaan motivasi bclajar kimia di anllnl siswa yang dibclajarkan dengan
mcnsgunlkan media ltomilt kimia dibanding dengan siswa yang
dibclajarlcan tanpa menggunalcan media komik kimia.
2. Pemedaan basil bclajar lcimia dianwa siswa yang dibelajarltan dengan
menggunakan media komik kimia dan siswa yang dibclajarkan tanpa
menggunakan media komik kimia.
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1.6. Manraat Penellliao

Hasil penelitian ini dibasapbn bcrmanfaat untuk:
•

Panl guru sc:bagai masukan &slam rangl<a mengupayakan proses

pembclajaran kimia yang inovatif seiring dengan perkembangan dewasa
ini dan selanjutn)'11 khususnya terkoit dengan materi struktur atom dan
sistcm pcriodik IUISur.
•

Mcnambab infonnasi ilmiah bagi semua pihak terbit &slam bidang
pendidikan &slam rangka menumbuhkembangkan bu&lya ilmiah.

.'

