
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem koloid merupakan salah satu materi pokok pembelajaran di bidang studi

kimia kelas XI IPA di SMA.  Sistem koloid merupakan materi pokok pembelajar-

an yang dekat dengan kehidupan.  Dalam kehidupan sehari-hari, pasti dijumpai

sistem koloid.  Dalam menu makanan yang sehat dan sempurna akan ditemukan

sistem koloid, misalnya nasi yang dimakan dan susu yang diminum.  Ketika ma-

kan, kita menggunakan sendok stainless, sendok stainless merupakan sistem ko-

loid.  Ketika mencuci gelas, piring, dan sendok yang kotor, juga menggunakan

sistem koloid untuk membersihkannya, yaitu sabun.  Dan masih banyak lagi sis-

tem koloid yang berada di sekitar yang jarang disadari.

Hasil wawancara dengan guru bidang studi kimia kelas XI IPA3 di SMA Perintis I

Bandar Lampung diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata siswa pada materi po-

kok sistem koloid semester genap tahun lalu adalah 62.  Nilai tersebut belum men-

capai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan di sekolah yaitu

70 sebagian

sis-wa belum memahami konsep sistem koloid secara benar.

Hasil observasi terhadap proses pembelajaran kimia di kelas XI IPA3 SMA Perin-

tis I Bandar Lampung menunjukkan aktivitas siswa dalam pembelajaran masih

dominan dalam mendengarkan penjelasan guru, mencatat, dan mengerjakan soal.



Begitu juga dengan kegiatan percobaan di laboratorium dalam proses pembelajar-

an kimia masih sangat jarang, karena kurangnya ketersediaan alat-alat dan bahan-

bahan yang ada di laboratorium. Pembelajaran hanya transfer pengetahuan dari

guru ke siswa.  Siswa cenderung menghafal semua materi yang telah diajarkan

sehingga siswa tidak sepenuhnya memahami konsep kimia.  Dengan demikian

pengetahuan yang diperoleh tidak tersimpan lama dalam memorinya dan siswa

kurang dapat memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan mere-

ka.  Hal inilah yang diduga menjadi salah satu faktor penyebab belum maksimal-

nya pencapaian penguasaan konsep siswa pada materi pokok sistem koloid.

Kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa pada materi pokok sistem koloid

antara lain: (1) mengelompokkan sistem koloid berdasarkan hasil pengamatan

dan penggunaannya di industri; (2) mengidentifikasi sifat-sifat koloid dan penera-

pannya dalam kehidupan sehari-hari; (3) membuat berbagai sistem koloid dengan

bahan-bahan yang ada disekitarnya.  Sesuai dengan kompetensi dasar tersebut,

proses pembelajaran pada materi pokok sistem koloid semestinya dengan meng-

gunakan pendekatan dan metode yang mampu mengaktifkan siswa.  Siswa akan

belajar dengan baik apabila mereka terlibat secara aktif dalam segala kegiatan di

kelas dan berkesempatan untuk menemukan konsep sendiri, seperti siswa mela-

kukan kegiatan percobaan, mengamati hasil percobaan, menganalisis hasil penga-

matan, menyajikan hasil karya dalam tulisan, mengkomunikasikan hasil karyanya

didepan kelas, dan membuat hubungan antara pengetahuan yang diperoleh dengan

penerapannya dalam kehidupan. Untuk mencapai kompetensi dasar di atas

sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan penguasaan konsep siswa pada materi

pokok sistem koloid perlu adanya perbaikan proses pembelajarannya.



Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi kimia kelas XI IPA3 bah-

wa nilai rata-rata siswa pada materi sistem koloid belum mencapai KKM dan hasil

observasi terhadap proses pembelajaran kimia di kelas XI IPA3 menunjukkan akti-

vitas siswa dalam pembelajaran dominan mendengarkan penjelasan guru, menca-

tat, dan mengerjakan soal, maka peneliti menerapkan pendekatan kontekstual da-

lam pembelajaran atau lebih terkenal dengan sebutan Contextual Teaching and

Learning (CTL). Penerapan pendekatan kontekstual pada materi pokok sistem

koloid di kelas, dapat dilakukan dengan melakukan percobaan. Pada kegiatan

per-cobaan, alat-alat yang digunakan sebagian merupakan alat-alat yang

sederhana dan bahan-bahan yang digunakan sebagian besar berasal dari

lingkungan.

Dengan pendekatan kontekstual ini diharapkan mampu mencapai kompetensi

dasar yang harus dikuasai siswa pada materi pokok sistem koloid sehingga hasil

pembelajaran lebih bermakna bagi siswa.  Siswa tidak hanya cenderung mengha-

fal semua materi yang telah diajarkan tetapi siswa sepenuhnya memahami konsep

sistem koloid sehingga pengetahuan yang diperoleh lebih bertahan lama tersimpan

dalam memorinya dan siswa dapat memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh

dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Asnawati (2004) menunjukkan bahwa pem-

belajaran kontekstual dengan model kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan

aktivitas, motivasi, dan hasil belajar matematika siswa kelas IVB SD Negeri 2

Labuhan Ratu Bandar Lampung. Distrik (2005) melakukan penelitian di kelas X2

SMA Negeri 13 Bandar Lampung dengan menerapkan model pembelajaran pen-

dekatan kontekstual. Hasilnya adalah bahwa pembelajaran fisika menggunakan



model pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan aktivitas

belajar siswa dan konsepsi-konsepsi fisika siswa. Dengan demikian, penerapan

pendekatan kontekstual pada materi pokok sistem koloid diharapkan dapat me-

ningkatkan aktivitas dan penguasaan konsep siswa pada materi sistem koloid.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis melakukan pe-

nelitian dengan judul:

Aktivitas Belajar dan Penguasaan Konsep Sistem Koloid (PTK Pada Siswa Kelas

XI IPA3 SMA Perintis I Bandar Lampung)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan ma-

salah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peningkatan:

1) rata-rata persentase aktivitas on task siswa pada materi pokok sistem koloid

melalui penerapan pendekatan kontekstual dari siklus I ke siklus II?

2) rata-rata persentase penguasaan konsep siswa pada materi pokok sistem ko-

loid melalui penerapan pendekatan kontekstual dari siklus I ke siklus II?

3) persentase ketuntasan belajar siswa pada materi pokok sistem koloid melalui

penerapan pendekatan kontekstual dari siklus I ke siklus II?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk men-

deskripsikan peningkatan:



1) rata-rata persentase aktivitas on task siswa pada materi pokok sistem koloid

melalui penerapan pendekatan kontekstual dari siklus I ke siklus II.

2) rata-rata persentase penguasaan konsep siswa pada materi pokok sistem ko-

loid melalui penerapan pendekatan kontekstual dari siklus I ke siklus II.

3) persentase ketuntasan belajar siswa pada materi pokok sistem koloid melalui

penerapan pendekatan kontekstual dari siklus I ke siklus II.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1) Siswa

Pendekatan pembelajaran kontekstual memberikan kesempatan pada siswa

ter-libat aktif dalam pembelajaran sistem koloid sehingga pengetahuan yang

dipe-roleh lebih bertahan lama tersimpan dalam memorinya dan siswa dapat

me-manfaatkan pengetahuan yang diperoleh dengan mengaplikasikannya

dalam kehidupan sehari-hari mereka serta dapat meningkatkan aktivitas dan

pengua-saan konsep siswa pada materi pokok sistem koloid.

2) Guru

Penerapan pendekatan kontekstual diharapkan dapat menjadi salah satu alter-

natif bagi guru dalam memilih pendekatan pembelajaran sebagai upaya me-

ningkatkan aktivitas dan penguasaan konsep siswa pada pelaksanaan pembela-

jaran kimia.

3) Sekolah

Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan mu-

tu pembelajaran kimia di sekolah.

4) Peneliti



Memberikan informasi kepada peneliti lain contoh pendekatan pembelajaran

yang melibatkan siswa secara aktif dengan menerapkan pendekatan konteks-

tual dalam pembelajaran kimia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1) Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA3 SMA Perintis I Bandar Lam-

pung.

2) Penilaian yang dilakukan terhadap siswa dalam penelitian ini meliputi aktivi-

tas siswa yang relevan dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran

(on task) dan penguasaan konsep materi pokok sistem koloid siswa.

3) Pengamatan terhadap aktivitas siswa yang relevan dengan pendekatan kon-

tekstual dalam pembelajaran (on task) dalam penelitian ini meliputi kegiatan

melakukan percobaan, bertanya pada guru, menjawab pertanyaan/ mengajukan

pendapat, mencatat hasil pengamatan, dan mengerjakan LKS.

4) Lembar Kerja Siswa yang digunakan adalah LKS dalam bentuk tertulis yang

disusun secara konstruktif yang berisi prosedur percobaan dan pertanyaan-

pertanyaan yang disusun secara kronologis yang mengarahkan siswa untuk

mengkonstruksi konsep sistem koloid.

5) Materi pokok dalam penelitian ini adalah sistem koloid.

6) Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan konteks-

tual atau Contextual Teaching and Learning (CTL).




