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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak 

didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai 

anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada. 

Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja, akan tetapi 

lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak didik secara 

menyeluruh sehingga anak menjadi lebih dewasa dan bisa melalui proses belajar 

tersebut dengan baik  (Sagala, 2013). 

Belajar akan lebih bermakna jika siswa mengalami apa yang  dipelajarinya 

bukan mengetahuinya. Sehingga dalam proses pembelajaran akan terlihat 

keterlibatan siswa dalam penyelesaian masalah dari suatu materi pelajaran. Oleh 

karena itu, sebaiknya guru harus memilih pendekatan dan model yang tepat untuk 

materi tertentu sehingga nantinya tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat 

tercapai, serta mendorong siswa pada keberhasilan dalam memahami pelajaran 

(Amri, 2013).  

 Salah satu tujuan pembelajaran kimia adalah memperoleh pengalaman 

dalam menerapkan metode ilmiah melalui percobaan, dimana siswa melakukan 

pengujian hipotesis dengan merancang percobaan, pengambilan, pengolahan dan 

penafsiran data, serta menyampaikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. 

Sesuai dengan tujuan tersebut dalam pembelajaran kimia perlu dikembangkan 

keterampilan proses sains siswa dalam memperoleh pengetahuan, maupun 

pengembangan keterampilan dan sikap. 
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  Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di SMAN  1 

Muaro Jambi dengan mewawancarai secara langsung guru bidang studi kimia 

yang mengajar di kelas XI, penulis mendapatkan informasi bahwa masih banyak 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi kimia, salah satunya materi 

kesetimbangan kimia. Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan belajar pada 

materi kesetimbangan kimia yaitu adalah: (1) siswa cenderung pasif dan hanya 

mencatat serta mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, sehingga 

keterampilan proses sains siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran tidak 

tersalurkan dengan baik, (2) konsep yang tertanam dalam diri siswa masih lemah, 

karena siswa cenderung menghafal konsep tanpa memahami dan mengaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa siswa kesulitan dalam 

materi kesetimbangan kimia. Pada materi kesetimbangan kimia ini terdapat sub-

sub materi yang dipelajari, yaitu kesetimbangan dinamis, tetapan kesetimbangan, 

serta pergeseran kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Kesetimbangan kimia sendiri sebenarnya sudah sering ditemui dalam kehidupan 

sehari-hari, hanya saja banyak siswa yang tidak menyadarinya.   

Materi kesetimbangan kimia ini meliputi: pemahaman konsep, hitungan, 

dan juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga guru harus 

menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan pembelajaran bermakna 

(meaningful learning) bagi siswa. Sejalan dengan permasalahan tersebut dalam 

memilih model pembelajaran seorang guru juga harus memperhatikan kebutuhan 

siswa, salah satunya dengan memilih model yang dapat mengembangkan 

kemampuan keterampilan siswa. Seperti keterampilan proses sains siswa. Model 
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pembelajaran Contextual  Teaching and Learning (CTL) merupakan  model 

pembelajaran yang sangat menunjang untuk mengembangkan keterampilan proses 

sains siswa, karena model ini lebih menekankan kepada proses bukan hanya pada 

hasil belajar. Sementara keterlaksanaan model sangat erat hubungannya dengan 

keterampilan proses sains. Maka dari itu perlu pada penelitian ini difokuskan pada 

analisis keterlaksanaan model CTL terhadap keterampilan proses sains siswa yang 

ditinjau dari guru dan siswa, sehingga nantinya akan terlihat bagaimana hasil 

analisis dan pengaruh keterlaksanaan model CTL  terhadap keterampilan proses 

sains. 

 Adapun hasil penelitian sebelumnya mengenai penerapan model 

pembelajaran CTL Nahadi (2014) melakukan penelitian terhadap kemampuan 

keterampilan proses sains siswa pada pembelajaran kimia di SMA dengan model 

CTL. Hasil dari penelitiannya yaitu model pembelajaran CTL ini dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Wulandari (2015) melakukan 

penelitian terhadap model pembelajaran CTL untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan prestasi belajar siswa pada materi pokok sistem koloid. 

Hasilnya model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dan prestasi belajar siswa. Avianti dan Yonata (2015) melakukan penelitian 

keterampilan proses sains siswa dengan penerapan model pembelajaran 

didapatkan hasil bahwa penerapan model pembelajaran untuk melatih 

keterampilan proses sains siswa mengalami peningkatan setiap pertemuannya. 

Model CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 
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dalam  kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Johnson, 

2009). 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Keterlaksanaan Model 

Contextual Teaching And Learning (CTL) Dan Pengaruhnya Terhadap 

Keterampilan Proses Sains Siswa Pada Materi Kesetimbangan Kimia kelas XI 

MIPA SMAN 1 Muaro Jambi”. 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana keterlaksanaan model CTL pada materi kesetimbangan kimia di 

kelas XI MIPA SMAN 1 Muaro Jambi. 

2. Bagaimana pengaruh keterlaksanaan model CTL terhadap keterampilan proses 

sains siswa pada materi kesetimbangan kimia di kelas XI MIPA SMAN 1 

Muaro Jambi. 

1.3  Batasan Masalah 

Indikator keterampilan proses sains terdiri dari mengamati, 

mengklasifikasi, mengukur, berkomunikasi, menjelaskan atau menguraikan, 

meramalkan, mengumpulkan, mencatat dan menafsirkan data, mengidentifikasi 

dan mengontrol variabel, definisi operasional, membuat hipotesis, serta 

melakukan percobaan. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti pada 

aspek mengamati, mengelompokkan, meramalkan, komunikasi, penggunaan alat 

dan pengukuran. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran CTL pada materi 

kesetimbangan kimia di kelas XI MIPA SMAN 1 Muaro Jambi. 

2. Untuk mengetahui terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran CTL 

terhadap keterampilan proses sains  siswa pada materi kesetimbangan kimia  di 

kelas XI MIPA SMAN 1 Muaro Jambi. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek 

yaitu sebagai berikut:  

1. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa pada mata 

pelajaran  kimia dan membuat siswa lebih dapat memahami dengan baik materi 

kimia terutama  kesetimbangan kimia. 

2. Bagi guru, model CTL dapat dijadikan sebagai contoh model pembelajaran 

kimia yang beorientasi pada ranah psikomotor siswa. 

3. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dapat meningkatkan kualitas 

belajar siswa. 

4. Bagi peneliti, sebagai bahan kajian serta menambah wawasan dan dapat 

mendorong penelitian pelaksanaan model pembelajaran melalui sistem lebih 

lanjut guna meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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1.6 Defenisi Operasional 

Contextual Teaching Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat  (Aqib, 2014).  

1. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks maka belajar 

hanya dialami oleh siswa sendiri (Ertikanto, 2013). 

2. Pembelajaran adalah berupa serangakaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Gagne (dalam Dahar, 

2006) 

3. Model pembelajaran berbasis keterampilan sains merupakan model 

pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan proses sains ke dalam 

sistem penyajian materi secara terpadu. Beyer (dalam Putra, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 


