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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kegiatan belajar mengajar antara peserta didik 

dengan pendidik yang dilaksanakan untuk menggapai tujuan pembelajaran yang 

sudah dirancang. pendidikan pada hakikatnya memiliki dua tujuan, yaitu 

membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar, dan membantu mereka 

menjadi manusia yang baik (Arifin S. 2017). 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat diukur dari tinggi rendahnya 

prestasi belajar siswa yang dapat diketahui dari tiga aspek yaitu aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Penggunaan model dan media pembelajaran yang tepat 

dapat mempengaruhi dalam proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar 

siswa. Untuk untuk meningkatkan pemahaman siswa pada suatu materi 

diperlukan perbaikan model dan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

prestasi siswa. Selain itu mata pelajaran juga mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Jika minat belajar siswa berkurang maka hasil bellajar siswapun rendah. Hal ini 

yang menyebabkan kendala bagi guru medidik.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan salah satu guru 

kimia di MA Negeri 1 Sanana diperoleh beberapa permasalahan yaitu salah satu 

materi di semester genap kelas X dianggap sulit oleh sebagian siswa yaitu materi 

hukum dasar kiimia. Kesulitan tersebut terdapat pada indikator yang harus 

dikuasai siswa yaitu penerapan konsep hukum-hukum dasar kimia untuk 

menyelesaikan perhitungan kimia. Siswa juga kurang aktif dalam bertanya dan
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menaggapi pertanyaan guru dan kurang media pembelajaran yang dimanfaatkan 

agar inovasi sesuai dengan era digital yang mereka gunakan. Siswa lebih sering 

menggunakan andorid saat belajar dan cenderung tidak fokus dengan 

penyampaian materi yang di ajarkan guru didepan kelas. Sehingga siswa belum 

mencapai nilai KKM 75 yang di tetapkan pada mata pelajaran kimia. Salah satu 

siswa kelas XI MA Negeri 1 Sanana yang di wawancarai mengenai kesulitan 

belajar kimia, diperoleh data bahwa sebagian siswa sulit mempelajari dan 

memahami materi hukum dasar kimia dengan indikator penerapan konsep 

hukum dasar kimia untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Hal ini disebabkan 

karena materi hukum dasar kimia bersifat pada perhitungan yang memerlukan 

kemampuan berpikir tigkat tinggi. Serta kurangnya reverensi buku kimia yang 

disediakan sekolah membuat siswa kesulitan belajar.  

Pembelajaran materi hukum dasar kimia diperlukan kemampuan berpikir 

kritis, agar siswa mampu mengatasi permasalahan kimia yang materinya 

cenderung bersifatmatematis. Salah satu kelebihan seorang pemikir kritis adalah 

mampu untuk mengidentifikasi poin penting dalam suatu permasalahan, fokus 

dan mampu observasi dengan teliti, toleran terhadap sudut pandang baru, mau 

mengakui kelebihan sudut pandang orang lain, dan memiliki kemampuan 

analisis yang dapat digunakan dalam berbagai situasi (Shanti W. Dkk. 2017) 

Berdasarkan hal tersebut model pembelajaran problem posing yang di 

lengkapi dengan media Flip PDf Profesional sangat cocok untuk mengatasi 

paermasalahan tersebut. Karena model pembelajaran problem posing adalah 



 

    

 

suatu model yang menuntut siswa untuk mengajukan pertanyaan dan 

membuat penyelesaian yang diharapkan mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir, terutama keterampilan berpikir kritis. Sedangkan media 

pembelajaran Flip PDf Profesional yang dapat di akses ke android siswa.  

Model problem posing memiliki tahapan kegiatan dalam pembelajaran, yaitu 

1) Guru menjelaskan materi pelajaran kepada siswa untuk menjelaskan 

konsep; 2) Siswa diminta mengajukan soal secara individu; dan 3) Siswa 

diminta saling menukarkan soal yang telah diajukan, dan menjawab soal 

tersebut individu. Tahapan tersebut dimungkinkan dapat menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam belajar. Dalam kajian ini 

dikemukakan mengenai keterkaitan problem posing yang diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran dan pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa 

(Iswara, E., & Rostina, S. 2021).  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Rendahnya hasil belajar siswa kelas X MA Negeri 1 Sanana terhadap 

materi Hukum Dasar Kimia. 

2. Kenggunaan model pembelajaran yang tepat dapat membuat pemahaman 

materi mudah tercapai oleh siswa. Namun di MA Negeri 1 Sanana proses 

pembelajaran membuat siswa bosan.  

3. Guru belum memanfaatkan media pembelajaran yang dapat memudahkan 

siswa dalam memahami materi hukum dasar kimia. 



 

    

 

C. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalah yang ada, maka peneliti akan membatasi 

masalah yang akan diteliti dibatasi pada: 

1. Pengaruh model pembelajaran problem posing dengan menggunakan 

media flip pdf profesional pada hasil belajar siswa kelas X MA Negeri 1 

Sanana. 

2. Materi pada penelitian ini hanya dibatasi pada materi hukum-hukum dasar 

kimia 

3. Subjek penelitian yaitu siswa kelas X dengan instumen soal yang 

digunakan esay. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut:  

1. Apakah model pembelajaran problem posing berbantuan media 

pembelajaran flip pdf profesional berpengaruh pada hasil siswa kelas X 

MA Negeri 1 Sanana pada ranah kognitif? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa pada ranah afektif? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa pada ranah psikomotorik? 

4. Bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran 

menggunakan flip pdf profesional? 

 

 

 



 

    

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh model pembelajaran problem 

posing dengan berbantuan media pembelajaran flip pdf profesional 

terhadap hasil belajar siswa pada ranah kognif 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada ranah afektif 

3. Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada ranah psikomotorik 

4. Untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran 

menggunakan flip pdf profesional 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peserta 

didik, guru, dan peneliti. 

1. Siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar, agar lebih memahami 

materi yang diajarkan terutama pada materi hukum-hukum dasar kimia, 

baik belajar secara mandiri maupun berkelompok  

2. Bagi guru dapat dijadikan bahan ajar untuk memberikan kemudahan dan 

ketertarikan peserta didik dalam belajar terutaman mempelajari kimia. 

3. Bagi sekolah, sebagai bahan masukkan dalam upaya meningkatkan 

kualitas dan mutu pembelajaran. 

4. Bagi peneliti, sebagai bekal pengalaman setelah menjadi guru dan 

mengetahui kelayakan secara konseptual/teoritis media pembelajaran yang 

telah dikembangkan dengan software Flip PDF Professional. 

 


