
 
 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 
A. Latar Belakang 

 
Hakikat pembelajaran adalah memberikan bimbingan dan fasilitas agar siswa 

belajar.  Dalam proses pembelajaran di sekolah, guru diharapkan mengupayakan 

cara-cara komunikasi yang efektif, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dan mendorong siswa agar berhasil dalam belajar.  

Keberhasilan siswa dalam belajar, salah satunya ditandai dengan meningkatnya 

kemampuan pemahaman konsep materi yang telah dipelajari.  Dalam hal ini, tolok 

ukurnya adalah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kimia kelas XI IPA 2 MAN 1 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2008/2009, diketahui bahwa pada materi pokok asam 

basa, baru 35% siswa yang nilainya mencapai KKM.  KKM yang ditetapkan seko-

lah untuk mata pelajaran kimia adalah 100% siswa mendapat nilai  66.  Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa pembelajaran siswa pada materi pokok asam 

basa belum tuntas. 

 
Selama pembelajaran berlangsung, metode yang digunakan adalah ceramah, de-

monstrasi, diskusi, dan latihan soal.  Pada awal pembelajaran, guru menjelaskan 

materi pelajaran.  Pada saat guru menjelaskan, aktivitas dominan yang dilakukan 
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siswa adalah memperhatikan dan mencatat.  Beberapa siswa yang merasa bosan 

cenderung melakukan aktivitas yang tidak relevan dengan pembelajaran, seperti 

mengobrol, melamun, mengantuk, memainkan telepon genggam, dan bahkan me-

ngerjakan tugas mata pelajaran lain. 

 
Setelah penjelasan materi, pembelajaran dilanjutkan dengan demonstrasi.  De-

monstrasi dilakukan oleh guru dengan bantuan beberapa orang siswa.  Sementara 

itu, siswa yang lain memperhatikan dan mencatat hasil percobaan, kemudian 

membandingkan hasilnya dengan materi yang telah dijelaskan oleh guru, apakah 

sesuai atau tidak.  Dengan kata lain, pelaksanaan demonstrasi hanya sebagai pem-

buktian dari materi yang telah dijelaskan.   

 
Pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab.  Namun kesempatan 

ini kurang dimanfaatkan dengan baik oleh siswa.  Guru sudah memberikan ke-

sempatan untuk mengemukakan pendapat atau bertanya, tapi mayoritas siswa ha-

nya diam.  Hanya beberapa siswa yang mau mengungkapkan pendapat atau 

bertanya kepada guru.  Bahkan ketika guru memberikan pertanyaan berupa soal-

soal pun mereka enggan berinisiatif untuk menjawab, sehingga guru terpaksa 

menunjuk siswa untuk menjawabnya.  Namun, meski sudah ditunjuk, mereka 

mengaku tidak bisa atau tidak yakin dengan jawabannya, sehingga siswa yang 

memiliki prestasi akademik yang baik di kelas menggantikan posisinya untuk 

menjawab soal tersebut.  Setelah guru mengatakan bahwa jawaban siswa tersebut 

benar, barulah siswa yang lain mencatat.   

 
Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa siswa cenderung pasif.  Mere-

ka terbiasa belajar dengan gaya belajar audio dan kurang bisa mengekspresikan 
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dirinya.  Padahal tidak semua siswa belajar dengan gaya tersebut.  Setiap siswa 

memiliki gaya belajar masing-masing.  Ada tiga gaya belajar yang dikenal yaitu 

gaya audio, visual, atau kinestetik.  Beberapa orang siswa memiliki kemampuan 

untuk belajar dengan ketiga gaya tersebut.  Namun, mayoritas siswa cenderung 

pada satu gaya belajar saja.  Apabila pembelajaran di kelas lebih terfokus pada 

kegiatan yang lebih banyak menuntut siswa untuk mendengarkan, maka hanya 

siswa yang belajar dengan gaya audio yang dapat memahami pelajaran.  Dengan 

kata lain, apabila pembelajaran yang diterapkan di kelas hanya menggunakan satu 

gaya belajar saja, maka siswa yang dapat memahami pelajaran hanya siswa yang 

memiliki gaya belajar sesuai pembelajaran yang dilakukan.   

 
Pembelajaran akan lebih efektif bila kegiatan di dalamnya mengandung tiga gaya 

belajar yang telah disebutkan.  Masing-masing siswa dapat belajar dengan gaya 

belajar yang lain, sehingga setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk 

memahami pelajaran lebih baik.  Untuk mengembangkan gaya belajar lainnya, 

siswa membutuhkan bantuan dari orang lain.  Oleh karena itu, pembentukan 

kelompok belajar diperlukan dalam pembelajaran.  Setiap kelompok terdiri dari 

beberapa orang siswa yang dibagi secara heterogen berdasarkan kemampuan 

akademik dan jenis kelamin.  Adanya kelompok belajar tersebut memungkinkan 

terjadinya kerja sama antarsiswa.  Siswa yang kemampuan akademiknya baik 

dapat membantu teman-temannya yang kemampuan akademiknya kurang. 

 
Setiap siswa akan belajar apabila mereka mengetahui manfaat dari apa yang di-

pelajarinya dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.  Oleh sebab itu pem-

belajaran dimulai dengan hal-hal yang diketahui oleh siswa, misalnya tentang 
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bagaimana sifat dari air jeruk nipis, belimbing wuluh, dan cuka.  Guru juga dapat 

menyebutkan manfaat mereka mempelajari asam basa.  Misalnya, ingatkan siswa 

dengan iklan di televisi yang menyebutkan pentingnya pH seimbang pada bebe-

rapa produk kesehatan, juga tentang pencemaran air yang berkaitan dengan pH air 

yang layak untuk dikonsumsi, dan lain-lain.  Demonstrasi dilakukan di awal pem-

belajaran, bukan sebagai pembuktian dari penjelasan materi.  Melalui kegiatan ini, 

siswa berkesempatan melihat sendiri fenomena yang terjadi, sehingga siswa dapat 

menceritakan atau mendeskripsikan proses, hasil, maupun kesimpulan dari de-

monstrasi tersebut.  Misalnya pada pengujian larutan asam dan basa dengan indi-

kator kertas lakmus.  Setelah demonstrasi, diharapkan siswa mampu mendeskrip-

sikan sifat-sifat larutan asam dan basa.  Selain demonstrasi, adanya LKS juga 

sangat berperan dalam membantu siswa memahami konsep. 

 
Guru meminta siswa untuk menuliskan kembali apa yang telah dipelajari pada 

saat demonstrasi untuk membantu mereka mengingat semua informasi yang mere-

ka dapatkan.  Penulisan bisa dilakukan dengan cara yang berbeda dari biasanya.  

Bila biasanya mereka menulis informasi atau rumus di buku catatan, kali ini mere-

ka dapat menuliskannya di potongan karton atau kertas berwarna.  Kegiatan ini 

menjadi lebih menarik jika cara penulisan diserahkan kepada siswa sesuai dengan 

kreativitasnya, dengan catatan mereka dapat memahami apa yang mereka tulis.  

Setelah itu, siswa diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan atau menjelas-

kan kembali materi yang telah dipelajari di hadapan guru dan teman-temannya.  

Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok dan tanpa bantuan guru.  Ketika 

masing-masing kelompok berhasil mendemonstrasikannya, tentu pembelajaran 

akan semakin menyenangkan dan mereka semakin bersemangat dalam belajar. 
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Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah 

pendekatan Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan 

(selanjutnya disingkat TANDUR).  Langkah-langkah pembelajaran pada pende-

katan ini sesuai dengan kepanjangan dari TANDUR itu sendiri.  Pembelajaran 

dengan mengaplikasikan pendekatan TANDUR membantu siswa belajar dengan 

kondisi yang rileks dan menyenangkan.  Melalui tahap-tahap pembelajaran yang 

ada pada pendekatan TANDUR, siswa mendapat pengalaman belajar yang sesuai 

dengan gaya belajarnya.  Selain itu, mereka juga dapat mempelajari dan mengem-

bangkan gaya belajar yang lain, sehingga tidak terfokus pada satu gaya belajar 

saja.  Apabila siswa mampu menggunakan ketiga gaya belajar secara seimbang, 

diharapkan kepercayaan diri dan aktivitas on task siswa akan meningkat.  Begitu 

pula dengan penguasaan konsep siswa.   

 
Hasil penelitian Hasan (2008) pada kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Natar tahun 

pelajaran 2007/2008 menunjukkan bahwa penerapan pendekatan TANDUR dapat 

meningkatkan aktivitas belajar dan penguasaan konsep dari siklus ke siklus.  Akti-

vitas belajar yang meningkat adalah aktivitas on task, yaitu aktivitas bertanya, 

diskusi, menjawab pertanyaan, dan keterampilan menggunakan alat-alat laborato-

rium. 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dilaksanakan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Implementasi Pendekatan TANDUR Untuk Mening-

katkan Aktivitas Belajar dan Penguasaan Konsep Kimia Siswa Pada Materi Pokok 

Asam Basa (PTK Pada Siswa Kelas XI IPA 2 MAN 1 Bandar Lampung TP 

2009/2010)”. 
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B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana implementasi pendekatan TANDUR dalam me-

ningkatkan persentase:  (1) setiap jenis aktivitas on task, (2) rata-rata penguasaan 

konsep, dan (3) jumlah siswa yang mencapai KKM dari siklus ke siklus? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pendekatan 

TANDUR dalam meningkatkan persentase:  (1) setiap jenis aktivitas on task, (2) 

rata-rata penguasaan konsep, dan (3) jumlah siswa yang mencapai KKM dari 

siklus ke siklus. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat penelitian yang diharapkan adalah: 

1. Memberikan pengalaman bagi peneliti dan guru mitra secara langsung dalam 

mengimplementasikan pendekatan TANDUR untuk mencapai tujuan pem-

belajaran secara efektif dan efisien. 

2. Menumbuhkan motivasi belajar agar lebih aktif dalam proses pembelajaran, 

melatih kerja sama, dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

3. Membantu meningkatkan mutu pembelajaran kimia di MAN 1 Bandar Lam-

pung, khususnya pada materi pokok asam-basa. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 
Ruang lingkup penelitian ini meliputi: 

1. Pendekatan TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, 

dan Rayakan) merupakan pendekatan pembelajaran dalam kerangka quantum 

teaching. 

2. Media yang digunakan selama pembelajaran adalah LKS eksperimen dan 

LKS noneksperimen yang dapat membantu siswa untuk menemukan konsep. 

3. Aktivitas on task siswa yang diamati meliputi aktivitas:  (i) mengemukakan 

pendapat yaitu bila siswa mengemukakan pendapatnya mengenai materi pela-

jaran, (ii) aktif dalam diskusi yaitu bila siswa ikut terlibat atau berpartisipasi 

aktif dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh guru pada masing-

masing kelompok baik secara lisan maupun tulisan, (iii) bertanya pada guru 

yaitu bila siswa bertanya pada guru mengenai materi pelajaran, dan (iv) 

menjawab pertanyaan dari guru atau teman yaitu bila siswa menjawab perta-

nyaan yang diajukan oleh guru atau teman selama pembelajaran berlangsung. 

4. Penguasaan konsep adalah hasil belajar siswa yang ditunjukkan oleh angka 

hasil tes formatif. 

 


