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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembelajaran kimia idealnya dilaksanakan sesuai dengan hakikat sains. 

Pembelajaran sains menekankan pada proses mengamati, mengklasifikasi, 

mengukur, menyimpulkan, meramalkan dan mengomunikasikan agar siswa 

berperan aktif dalam pembelajaran dan membangun pengetahuannya sendiri 

dalam mencari pemecahan dari suatu masalah. Pembelajaran sains berupa 

pemahaman mengenai konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori dasar kimia, 

sehingga peserta didik dapat mengaplikasikannya pada hal yang lebih kompleks. 

Mengingat materi yang disajikan dalam pembelajaran kimia memiliki konsep 

yang kompleks dan abstrak, maka diperlukan pemahaman yang benar terhadap 

konsep dasar yang membangun konsep kompleks tersebut (Amalina, 2014:126-

127). 

Fenomena pembelajaran ilmu kimia saat ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran kimia. Tingginya tingkat 

kesulitan dalam memahami kimia disebabkan oleh karakteristrik ilmu kimia yang 

antara lain sebagian besar konsepnya bersifat abstrak dan berurutan, serta 

berhubungan dengan perhitungan. Kesulitan yang dialami siswa mempengaruhi 

hasil belajar, hal ini akan menyebabkan hasil belajar yang rendah (Winarti, 2001 : 

109). 

Fenomena ini juga terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 

Sungai Raya. Hasil wawancara siswa kelas X menunjukan bahwa pelajaran kimia 

merupakan pelajaran yang sangat sulit dibandingkan dengan mata pelajaran yang 

lain (Lampiran A-2). Hasil observasi pada 8 Oktober 2014 yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa nilai pelajaran kimia semester genap tahun pelajaran 

2012/2013 ditampilkan pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Nilai ulangan harian siswa mata pelajaran kimia semester genap 

tahun 2012/2013 

No.  Materi Pelajaran Tuntas (%) Tidak 
Tuntas(%) 

1 Hukum Dasar Kimia 94% 6% 

2 Larutan Elektrolit dan 
Nonelektrolit  

95% 5% 

3 Stoikiometri  32,2% 67,8% 

4 Hidrokarbon  76,2% 23,8% 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 nilai ulangan harian siswa mata pelajaran kimia 

semester genap dari empat materi yang diajarkan nilai siswa yang paling banyak 

tuntas pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Sedangkan, nilai siswa 

yang memperoleh nilai tuntas paling sedikit yaitu pada materi stoikiometri. 

Materi-materi pelajaran kimia semester genap memiliki karekteristik yang 

berbeda-beda, sehingga diperlukan pemahaman yang sangat tinggi.  

Siswa yang tidak tuntas di kelas X SMA Negeri 1 Sungai Raya memperoleh 

nilai dibawah rata-rata Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran 

kimia yaitu 70. Rendahnya hasil belajar siswa pada materi stoikiometri 

dikarenakan karakteristrik materi stoikiometri yang berisi konsep-konsep, hukum-

hukum, dan rumus-rumus perhitungan dasar kimia, sehingga perlu banyak berlatih 

agar siswa mudah mengingat rumus–rumus yang ada pada meteri stoikiometri.  

Materi stoikiometri ini penting sebagai dasar perhitungan kimia yang berada 

pada kelas X semester II. Materi stoikiometri ini terdiri dari rumus–rumus dasar 

perhitungan kimia. Perhitungan kimia banyak ditemukan pada kelas XI dan XII. 

Jika siswa tidak memahami dasar perhitungan kimia maka siswa akan mengalami 

kesulitan untuk perhitungan kimia di kelas XI dan XII. 

Hasil wawancara tanggal 5 Januari 2015 dengan guru mata pelajaran kimia di 

SMA Negeri 1 Sungai Raya model pembelajaran yang pernah digunakan adalah 

model kooperatif, metode ceramah dan media power point (Lampiran A-1). 

Namun, penerapan model kooperatif tipe STAD yang digunakan guru kurang 
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disukai siswa karena guru dalam mengajar banyak bercerita dan terlalu cepat 

menjelaskan (Lampiran A-2). Model kooperatif juga memiliki beberapa 

kelemahan dan kekurangan. Sehingga menyebabkan hasil belajar siswa menurun. 

Menurut Lie (2004:17) model pembelajaran kooperatif memiliki kelemahan yaitu 

1) model ini kadang-kadang menuntut pengaturan tempat duduk yang berbeda, 2) 

kerja kelompok sering hanya melibatkan kepada siswa yang mampu sebab mereka 

cakap memimpin dan mengarahkan meraka yang kurang, 3) model ini gagal 

apabila siswa pasif, tidak komunikatif dan sifat egois siswa yang tinggi. 

Metode ceramah yang digunakan oleh guru kimia di SMA Negeri 1 Sungai 

Raya cendrung efektif. Menurut Harsono (2009:71) metode ceramah tergolong 

metode konvensional karena persiapannya paling sederhana dan mudah, fleksibel 

tanpa memerlukan persiapan khusus. Selain itu, metode ceramah adalah metode 

pengajaran yang konvensional, guru hanya bercerita saja sesuai dengan yang ada 

di dalam buku. Menurut Dwi (2013:17) metode ceramah memiliki kelemahan 

yaitu 1) materi yang dikuasi siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada 

apa yang di kuasi oleh guru, 2) ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat 

mengakibatkan varbalisme, 3) guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur 

kata yang baik, maka ceramah akan dianggap sebagai metode yang 

membosankan, 4) penggunaan metode ceramah membuat guru sulit untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. 

Hasil wawancara pada siswa kelas X (Lampiran A-2) menunjukkan bahwa 

merasa bosan dan kurang memahami jika cara mengajar guru hanya menggunakan 

model kooperatif dan metode ceramah. Berdasarkan permasalahan diatas salah 

satu metode pembelajaran alternatif pada materi stoikiometri yang dapat 

digunakan oleh guru salah satunya adalah metode pemecahan masalah. Menurut 

Nunung (2013:117) pembelajaran dengan metode  pemecahan masalah adalah 

suatu kegiatan yang didesain oleh guru dalam rangka memberi tantangan kepada 

siswa melalui penugasan atau pertanyaan yang sesuai dengan materi yang 

diberikan sedang siswa mendesain sendiri cara pemecahannya. Fungsi guru dalam 

kegiatan itu adalah memotivasi siswa agar mau menerima tantangan dan 
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membimbing siswa dalam proses pemecahannya. Masalah yang diberikan harus 

masalah yang pemecahannya terjangkau oleh kemampuan siswa. 

Metode pembelajaran pemecahan masalah dimana masalah dimunculkan 

sedemikian rupa sehingga siswa perlu menginterpresentasikan masalah, 

mengumpulkan informasi sebagai bantuan yang diperlukan, mengevaluasi 

alternatif solusi, dan mempresentasikan solusinya. Hal ini bertujuan agar siswa 

dapat mandiri dalam pemecahan masalah sehingga siswa berfikir untuk mencari 

solusi dan juga dapat meningkatkan daya ingat serta pemahaman siswa. 

Ikhwanuddin (2010:228) menyimpulkan bahwa pembelajaran pemecahan masalah 

mampu meningkatkan kemampuan berpikir analitis mahasiswa dari 33% yang 

diperoleh nilai B menjadi 58%. Kemampuan ini lebih tinggi daripada siklus 

pertama yang nilai minimal B-nya hanya 33,33%.  

Hasil penelitian Reahanah (2014:107) menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran pemecahan masalah dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi 

belajar siswa pada materi pokok hidrolisis garam. Pada siklus I persentase 

kreativitas siswa adalah 48,57% dan meningkat pada siklus 2 menjadi 65,71%. 

Peningkatan prestasi belajar dapat dilihat dari aspek kognitif dan aspek afektif. 

Pada aspek kognitif, ketuntasan belajar siswa dari 57,14% meningkat menjadi 

88,57% pada siklus II, sedangkan dari aspek afektif menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan persentase dari 76,20% pada siklus I menjadi 82,53% pada siklus II. 

Pemilihan pembelajaran pemecahan masalah dirasakan sangat sesuai dengan 

permasalahan yang ada pada SMA Negeri 1 Sungai Raya. Pembelajaran 

pemecahan masalah adalah pendekatan yang digunakan guru untuk 

mengembangkan proses berpikir siswa melalui pemberian masalah yang harus 

dipecahkan. Sehingga siswa sangat terbantu untuk memecahkan masalah atau 

menyelesaikan soal–soal yang diberikan  oleh guru. 

Hasil observasi dan wawancara pada siswa kelas X diperoleh informasi 

bahwa siswa tidak tertarik pada buku yang ada. Selain itu siswa sering tidak 

membawa buku kimia dikarenakan terlalu tebal (Lampiran A-2). Berdasarkan 

permasalahan tersebut peneliti memberikan solusi metode pemecahan masalah 

dapat lebih efektif menggunakan media salah satunya yaitu buku saku. Menurut 
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Nurul (2013:1) buku saku adalah buku kecil yang mudah dibawa. Sehingga 

disimpulkan buku saku merupakan buku dengan ukuran yang kecil, ringan, dapat 

disimpan di saku dan praktis untuk dibawa kemana-mana serta dibaca kapanpun. 

Berdasarkan permasalahan–permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Sungai 

Raya. Peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Pengaruh  

Metode Pemecahan Masalah Berbantuan  Buku Saku  Terhadap Hasil Belajar 

pada Materi Pokok Stoikiometri Di Kelas X SMA Negeri 1 Sungai Raya”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan 

metode  pemecahan masalah berbantuan buku saku dengan siswa yang 

diajarkan menggunakan metode ceramah berbantuan buku saku pada kelas 

X di SMA Negeri 1 Sungai Raya pada materi stoikiometri? 

2. Berapa besar pengaruh metode pemecahan masalah berbantuan buku saku 

terhadap hasil belajar siswa pada meteri stoikiometri kelas X SMA Negeri 1 

Sungai Raya? 

 

C. Tujuan 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan metode 

pemecahan masalah bantuan buku saku dan siswa diajarkan menggunakan 

metode ceramah berbantuan buku saku terhadap peningkatan hasil belajar 

siswa kelas X di SMA Negeri 1 Sungai Raya pada materi stoikiometri. 

2. Besar pengaruh metode pemecahan masalah berbantuan buku saku terhadap 

hasil belajar siswa kelas X di SMA Negeri 1 Sungai Raya pada materi 

stoikiometri. 
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D. Manfaat Penelitian 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a) Siswa   

Meningkatkan hasil belajar siswa untuk berfikir kompleks dan juga 

mempermudah siswa untuk memahami materi stoikiometri dengan bantuan 

buku saku. 

b) Guru   

Menjadi alternatif metode belajar dan mempermudah menyampaikan materi 

dan penilaian. 

c) Sekolah   

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah 

dalam rangka perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu proses 

pembelajaran, khususnya mata pelajaran kimia. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Penerapan Metode Pemecahan masalah berbantuan buku saku 

Metode pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah metode belajar 

dengan memecahkan suatu masalah atau soal yang diberikan dengan berbantuan 

buku saku yang memiliki warna yang menarik dan berisikan materi-materi 

penting pada materi stoikiometri. Buku saku memiliki ukuran 10 x 7 cm 

sehingga mudah dibawa. Buku saku digunakan saat pelajaran berlangsung sejak 

guru mulai menjelaskan. Pembagian buku saku dilakukan 1 hari sebelum 

pelajaran pada sub materi stokiometri berlangsung. Langkah-langkah 

pembelajaran metode pemecahan masalah menurut Djamarah dan Zain 

(2006:103) berbantuan buku saku diperlihatkan pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2. Pembelajaran Metode Pemecahan Masalah 

Kegiatan Tahapan Aktifitas 
Guru Siswa 

Pendahuluan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 1       
(menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran) 

1. Guru 
mengkondisikan 
suasana regilius 
dengan 
mengucapkan 
salam 

2. Guru membimbing 
siswa berdo’a 
untuk menciptakan 
katakwaan 

3. Guru memeriksa 
kehadiran siswa 
untuk 
menumbuhkan 
sikap kedisiplinan 
siswa  

4. Pemberian soal 
pretest 

5. Guru 
menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran untuk 
menumbuhkan 
rassa ingintahu 
siswa 

1. Siswa menjawab 
salam 

 
 
 
 
2. Siswa berdo’a 

sebelum 
pembelajaran 
dimulai 

3. Setiap siswa 
menjawab saat 
namanya 
dipanggil 

 
 
4. Siswa 

mengerjakan 
5. Siswa 

mendengarkan 
 

Inti Fase 2    
(menyajikan 
permasalahan) 

1. Guru meminta 
siswa untuk 
berkumpul dengan 
kelompok belajar 
mereka 

2. Guru memberikan 
soal-soal yang 
perlu dicari 
solusinya 

 

1. Siswa mulai 
berkumpul 

 
 
 
2. Siswa memulai 

mencari 
pemecahan 
masalah dari 
soal-soal 

fase 3 
(memahami 
masalah) 

1. Guru membacakan 
prosedur 
pemecahan 
masalah 

2. Guru meminta 
siswa untuk 
membaca soal dan 

1. Siswa 
mendengarkan 

 
 
2. Siswa memulai 

membaca dan 
memahami soal 
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memahami  
fase 4  
(rencana 
pemecahan 
masalah) 

1. Guru menuntun 
siswa dalam 
memecahkan 
masalah tersebut. 

1. Siswa mencari 
jawaban dari 
masalah tersebut 
menggunakan 
buku saku 

Fase 5  
(menarik 
kesimpulan) 

1. Guru 
mendengarkan 
kesimpulan siswa 

2. Guru meluruskan 
jawaban siswa   

1. Siswa 
menyampaikan 
kesimpulan 

2. Melaporkan 
kesimpulan 
kepada guru 

Penutup  Fase 6  
(memberikan 
penghargaan) 

1. Guru memberikan 
penghargaan 
kepada siswa yang 
memberoleh nilai 
tertinggi 

2. Guru melakukan 
posttest 

3. Guru mengucapkan 
salam 

1. Siswa 
mendengarkan  

 
 
 
2. Siswa mulai 

mengerjakan 
3. Siswa menjawab 

salam 
 

2. Penerapan metode ceramah berbantuan buku saku 

Pembelajaran metode ceramah adalah proses penyampaian materi dengan 

bercerita yang sesuai dengan buku yang ada. Pada proses penyampaian materi 

pelajaran kimia pada materi stoikiometri ini dibantu dengan media  buku saku. 

Media buku saku ini berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran. Pembagian buku 

saku dilakukan satu hari sebelum pelajaran pada sub materi stoikiometri 

berlangsung. Langkah–langkah pada metode ceramah yaitu: 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru meminta siswa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran 

c. Guru mengabsen kehadiran siswa 

d. Kemudian guru bercerita sesuai dengan buku saku yang berisikan 

materi stoikiometri 

e. Guru memberikan soal latihan  

f. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan pelajaran hari ini sebagai 

berakhirnya pelajaran  

g. Guru mengucapkan salam dan berakhirlah pelajaran 
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3. Buku saku  

Buku saku adalah buku berukuran kecil 10 x 7 cm yang berisikan materi-

materi terpenting pada materi stoikiometri. Buku saku ini sangat mudah dibawa 

kemana-mana dan dapat dimasukan dalam saku.  

 

4. Hasil Belajar  

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan siswa 

dalam mengerjakan soal pretest dan posttest. Siswa dikatakan berhasil dalam 

memahami materi stoikiometri jika memperoleh nilai di atas kriteria ketuntas 

minimal (KKM) adalah 70. Hasil belajar diukur dengan memberikan tes esai 

yang diberikan oleh peneliti.  

5. Materi stoikiometri 

Materi stoikiometri adalah materi kelas X yang diajarkan pada semester II 

KTSP. Alokasi waktu pada materi stoikiometri pada penelitian ini yaitu 2 x 45 

menit dengan 1 kali pertemuan. Sub materinya yaitu perhitungan kimia pada  

penentukan rumus molekul dan rumus empiris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


