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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi peradaban 

kehidupan manusia. Pendidikan yang baik menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas untuk menjadi motor penggerak kemajuan dan kemakmuran 

bangsa. Proses pendidikan sudah dimulai sejak manusia itu dilahirkan baik dalam 

lingkungan keluarga yang dilanjutkan ke jenjang pendidikan formal, terstruktur 

dan sistematis. Lingkungan sekolah akan membentuk interaksi secara langsung 

antara siswa dan guru melalui proses pembelajaran (Anonim, 2003). 

Proses pembelajaran merupakan jantung dari keseluruhan proses 

pendidikan formal karena melalui sebuah proses pembelajaran terjadi transfer 

ilmu dari guru ke siswa yang berisi berbagai tujuan pendidikan. Guru dalam 

pembelajaran sebaiknya memberikan bimbingan dan kesempatan bagi siswa untuk 

berkembang secara mandiri melalui kegiatan penemuan (Trianto, 2014). 

Pembelajaran kimia yang merupakan salah satu cabang dalam Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) memegang peranan penting dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran kimia harus mendapat perhatian yang 

lebih mulai dari tingkat SMP sampai perguruan tinggi. Kimia merupakan ilmu 

pengetahuan yang menggunakan metode ilmiah dalam prosesnya. Proses 

pembelajaran kimia bukan hanya memahami konsep-konsep kimia atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses dalam menemukannya. Hal ini 

penting karena pemahaman siswa terhadap hakikat kimia akan menjadi utuh, baik 

sebagai proses maupun sebagai produk.  
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Pembelajaran kimia yang harus diperhatikan salah satunya adalah 

bagaimana siswa memperoleh pengetahuan (learning to know), konsep dan teori 

melalui pengalaman praktis dengan cara melaksanakan observasi atau eksperimen 

(learning to do), secara langsung, sehingga dirinya berperan layaknya seperti 

ilmuan.  

Upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut masih menemui 

beberapa kendala dalam prakteknya. Pembelajaran terkadang hanya menekankan 

pada aktivitas mengingat, memahami, dan mengaplikasikan (low order of 

thinking). Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah penggunaan model 

pembelajaran yang kurang tepat dalam proses pembelajaran. Tantangan masa kini 

menuntut pembelajaran harus lebih mengembangkan keterampilan berpikir siswa 

tingkat tinggi khususnya memcahkan suata masalah dengan kegiatan penemuan 

(Arsyad, 2015). 

Peningkatan hasil belajar siswa salah satunya didukung oleh penggunaan 

model pembelajaran yang bervariasi. Model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau pola yang dapat digunakan untuk mendesain pola-pola mengajar 

secara tatap muka di dalam kelas dan untuk menentukan material atau perangkat 

pembelajaran termasuk buku-buku, media, tipe-tipe, program-program media 

komputer, dan kurikulum (Rusman, 2012). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kimia sekolah MAN 5 

Batanghari, ditemukan kendala pada proses pembelajaran. Siswa kurang optimal 

saat mengikuti pembelajaran sehingga pemahaman konsep siswa kurang baik dan 

berakibat siswa hanya menghafal materi. Kendala tersebut mengakibatkan banyak 

siswa yang memperoleh hasil belajar pada aspek kognitif kurang dari batas 
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ketuntasan yaitu 70. Siswa kurang memiliki ketertarikan untuk belajar kimia 

karena tidak tahu apa kegunaan kimia bagi kehidupan mereka, mereka tidak tahu 

permasalahan-permasalahan apa yang bisa diselesaikan melalui kimia. Siswa pun 

menjadi tidak aktif, tidak kreatif dan tidak inovatif dalam pembelajaran. Siswa 

cenderung belajar dengan hafalan daripada secara aktif membangun pemahaman 

mereka sendiri terhadap konsep kimia. 

Selain itu rendahnya hasil belajar kimia yang diperoleh siswa disebabkan 

karena pembelajaran yang masih konvensional dengan menggunakan metode 

ceramah dalam menyampaikan materi, meskipun kurikulum sudah berganti 

namun guru selalu memakai pola pengajaran yang sama. Guru sebagai pusat 

pembelajaran sehingga menimbulkan kejenuhan pada diri siswa. Selain itu juga 

disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan media selama proses 

pembelajaran dan tidak tersedianya laboratorium sehingga siswa tidak pernah 

melaksanakan kegiatan praktikum serta faktor yang terdapat didalam diri siswa 

seperti sikap mereka terhadap pelajaran kimia, dimana mereka beranggapan 

bahwa pelajaran kimia lebih sulit karena penuh dengan rumus-rumus yang 

membingungkan, sehingga siswa tidak menyukai pelajaran kimia. 

Salah satu upaya untuk memecahkan permasalahan pembelajaran yang 

demikian perlu dilakukan perbaikan dari segi model pembelajaran yaitu 

menggunakan model pembelajaran yang dapat menciptakan proses pembelajaran 

yang mampu meningkatkan siswa dalam mengkonstruk pengetahuan dengan 

melakukan suatu proses penemuan melalui eksperimen ataupun percobaan 

(Hosnan, 2016). 
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Model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan juga memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk melakukan kegiatan penemuan adalah model 

pembelajaran Discovery Learning. Proses pembelajaran yang fokus pada 

penemuan konsep dari contoh-contoh yang mudah ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari yang dirangkum dalam percobaan-percobaan sederhana, sehingga 

siswa mampu memahami konsep yang akan dipelajari. Hal tersebut sesuai dengan 

model pembelajaran Discovery Learning yang mengarahkan siswa untuk 

memahami konsep, arti dan hubungan, melalui proses untuk akhirnya sampai pada 

suatu kesimpulan (Hosnan, 2016). 

Penggunaan model pembelajaran Discovery Learning membuat siswa 

terdorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dengan mencari 

informasi sendiri kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka 

ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Discovery learning 

dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, dan penentuan 

(Hosnan, 2014). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Alfiah (2018) 

yang menyatakan bahwa Terdapat pengaruh keterlaksanaan model  Discovery 

Learning berbantuan multimedia pembelajaran asam basa terhadap hasil belajar 

siswa kelas XI IPA SMAN 2 Kota Jambi dan juga penelitian yang dilakukan oleh 

suswati (2018) yang menunjukkan hasil positif, artinya terdapat peningkatan hasil 

belajar dengan menggunakan model Discovery Learning. Tetapi penelitian 

keduanya tidak menggunakan laboratorium virtual sedangkan pada penelitian ini 

digunakan laboratorium virtual sebagai media pembelajaran. 

Menurut Nuha dkk (2015), penerapan Discovery Learning dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat 
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ditunjukkan pada analisis aktifitas siswa dalam pembelajaran dengan penerapan 

Discovery Learning yaitu menggunakan media, melakukan kerja sama dalam 

kelompok, presentasi dan bertanya. Salah satu media yang dapat digunakan adalah 

laboratorium virtual. 

Suswati (2018) menyatakan laboratorium virtual merupakan suatu media 

berbasis komputer yang berisi simulasi kegiatan di laboratorium kimia. 

Laboratorium virtual dibuat untuk menggambarkan reaksi-reaksi yang mungkin 

tidak dapat terlihat pada keadaan nyata. Kelebihan dalam penggunaan 

laboratorium virtual adalah siswa dapat mengumpulkan data dengan cepat dalam 

situasi apapun, Selain itu siswa juga dapat melakukan eksperimen dengan aman 

apabila eksperimen yang sebenarnya berbahaya. Penggunaan laboratorium virtual 

ini juga merupakan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriyana 

(2015) yang telah mengembangkan laboratorium virtual pembelajaran larutan 

elektrolit dan non elektrolit agar dapat diimplementasikan dalam pembelajaran 

nyata. 

Model Discovery Learning yang dipadukan dengan laboratorium virtual 

memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat membuat siswa mengembangkan potensi 

intelektual, mengembangkan motivasi intrinsik, menemukan pengetahuannya 

sendiri, memecahkan persoalan, mengumpulkan dan menganalisis data sendiri 

serta ingatan siswa lebih tahan lama sehingga mampu mempengaruhi aktivitas 

siswa, hasil belajar dan retensi hasil belajar kimia siswa (Damayanti, Q.S., 

Mahardika, K. I & Indrawati, 2016). 

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Keterlaksanaan Model  Discovery Learning 



6 
 

 
 

Berbantuan Laboratorium Virtual pada Materi Larutan Elektrolit dan Non 

Elektrolit serta Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Siswa”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti 

dapat dikemukakan sebagai berikut :  

1. Bagaimana keterlaksanaan model Discovery Learning berbantuan 

laboratorium virtual pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit oleh 

siswa? 

2. Bagaimana pengaruh model  Discovery Learning berbantuan laboratorium 

virtual pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit terhadap hasil belajar 

siswa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran  

Discovery Learning berbantuan laboratorium virtual pada materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit oleh siswa. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran  Discovery 

Learning berbantuan laboratorium virtual pada materi larutan elektrolit dan 

non elektrolit terhadap hasil belajar siswa. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini  terpusat dan terarah, maka penulis membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 
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1. Bahan ajar berbasis laboratorium virtual pada materi larutan elektrolit dan 

non elektrolit yang dikembangkan oleh Risna Fitriyana HS (2015) dengan 

menggunakan software macromedia flash. 

2. Hasil belajar yang diukur yaitu pada aspek kognitif (C2, C3 dan C4) 

3. Sampel yang diteliti yaitu siswa kelas X MIA MAN 5 Batanghari 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan  bagi peneliti, siswa, guru, 

dan  sekolah: 

1. Bagi peneliti, sebagai sumbangsih pengetahuan dan referensi bagi peneliti 

selanjutnya dapat diterapkan dalam mengajar. 

2. Bagi sekolah, sebagai sumber informasi dan masukkan untuk sekolah dalam 

pelaksanaan pembelajaran.  

3. Bagi guru, sebagai sumbangsih pemikiran dalam hal penerapan model 

pembelajaran sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk 

mengoptimalkan proses pembelajaran. 

4. Bagi siswa, memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan 

menyenangkan, dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.6 Definisi Istilah 

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

judul penelitian untuk mengurangi salah penafsiran. Adapun istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut : 

1. Model  Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang 

mengarahkan siswa untuk menemukan secara mandiri pemahaman yang 

harus dicapai dengan bimbingan dan pengawasan guru. Fase  Discovery 
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Learning ialah: 1) Stimulation, 2) Problem Statement, 3) Data Collection, 4) 

Data Processing, 5) Verification, 6) Generalization. 

2. Laboratorium virtual adalah serangkaian alat-alat laboratorium yang 

berbentuk perangkat lunak berbasis multimedia interaktif, yang dioperasikan 

dengan komputer dan dapat mensimulasikan kegiatan di laboratorium 

seolah-olah pengguna berada pada laboratorium sebenarnya. 

3. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. 
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