
        

I.  PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang lebih bermakna dengan 

penguasaan konsep kimia yang baik, guru harus kreatif dan inovatif dalam 

mengembangkan strategi pembelajaran.  Kegiatan pembelajaran dirancang se-

demikian rupa untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses 

mental dan fisik melalui interaksi antar siswa, siswa dengan guru dan sumber 

belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar.  Pengalaman 

belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan model pembela-

jaran yang bervariasi dan berpusat pada siswa.  Keberhasilan siswa dalam 

proses belajar tersebut ditandai dengan meningkatnya kemampuan pemaha-

man konsep materi yang telah diajarkan.  Sebagai tolok ukurnya adalah Krite-

ria Ketuntasan Minimal (KKM).

Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara dengan guru kimia kelas X1 

SMA Immanuel Bandar Lampung, diperoleh bahwa  nilai rata-rata ulangan 

harian pada materi pokok Ikatan Kimia, Tata Nama Senyawa dan Persamaan 

Reaksi Sederhana tahun pelajaran 2009-2010 yaitu 60,23.  Siswa yang 

mendapatkan nilai ≥ 63 hanya mencapai 42 %.  Nilai tersebut berada dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pelajaran kimia yang ditetapkan di SMA 

Immanuel yaitu 100% siswa mencapai ≥ 63.  Data tersebut menunjukkan 



bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi pokok 

Ikatan Kimia, Tata Nama Senyawa dan Persamaan Reaksi Sederhana.

Aktivitas belajar siswa yang dominan adalah mendengarkan dan mencatat 

penjelasan guru.  Belum tampak aktivitas lain seperti mengemukakan pen-

dapat dan saling berbagi informasi dengan teman, siswa mengandalkan selu-

ruh informasi dari guru.  Dalam proses pembelajaran siswa hanya mendengar-

kan dan mencatat penjelasan yang diberikan oleh guru, hanya siswa-siswa 

yang memiliki keberanian dan kemampuan tinggi yang ikut aktif.  Hal ini 

terlihat pada hasil observasi yang dilakukan pada siswa kelas X1 SMA 

Immanuel Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010-2011 pada materi pokok 

Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur, siswa yang mau bertanya kepada 

guru selama pembelajaran berlangsung tidak lebih dari 5 orang, sedangkan 

siswa yang berani mengungkapkan jawabannya pada saat tanya jawab tidak 

lebih dari 5 orang.

Beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai siswa kelas X semester ganjil 

adalah (1) mampu membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan 

kovalen, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta hubungannya 

dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk, (2) mampu mendeskripsikan tata 

nama senyawa anorganik dan organik sederhana serta persamaan reaksinya. 

Agar siswa mencapai kompetensi dasar tersebut, maka siswa harus dilibatkan 

secara aktif dalam pembelajaran.  Pembelajaran yang relevan agar siswa dapat 

mencapai kompetensi dasar tersebut adalah dengan menerapkan suatu model 

pembelajaran yang melibatkan siswa aktif dalam membangun konsep, 
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sehingga selaras dengan pendekatan konstruktivisme.  Salah satu model yang 

dapat diterapkan dalam pembelajaran yang selaras dengan konstruktivisme 

dan dapat memberikan peluang siswa terlibat aktif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi pokok Ikatan Kimia, Tata Nama Senyawa dan 

Persamaan Reaksi Sederhana yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

guide discovery (penemuan terbimbing).

Model guide discovery dapat disebut juga sebagai model “penemuan terbim-

bing”.  Model guide discovery adalah cara penyajian pelajaran yang memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan bantuan 

guru.  Dalam pembelajaran guide discovery guru melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses penemuan suatu pengetahuan, sehingga pengetahuan yang diper-

oleh siswa berasal dari pengalaman belajar yang dialami oleh siswa sendiri di-

bawah bimbingan dan arahan guru.  Model ini menempatkan siswa lebih 

banyak belajar sendiri mengembangkan kreativitas dalam pemecahan masalah, 

siswa betul-betul ditempatkan sebagai subjek yang belajar.  Jadi peranan guru 

dalam model ini adalah sebagai pembimbing dan fasilitator belajar.  Tahap-

tahap dalam guide discovery sebagai berikut : (1) Kegiatan awal yaitu guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkondisikan siswa dengan meng-

gali pengetahuan awal yang berkaitkan dengan materi yang akan dipelajari, 

(2) Kegiatan inti yaitu penemuan dan penerapan konsep.  Pada tahap ini tugas 

utama guru adalah memilih masalah yang perlu dilontarkan kepada siswa 

untuk dipecahkan oleh siswa sendiri.  Tugas guru berikutnya adalah menye-

diakan sumber belajar bagi siswa dalam rangka pemecahan masalah,  (3) 

Kegiatan akhir yaitu Evaluasi.  Evaluasi ini dilakukan supaya siswa dapat 
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memperbaiki kesalahan dan diharapkan mampu menguasai konsep dengan 

baik.  

Model guide discovery memiliki kelebihan adalah sebagai berikut : (1) Siswa 

dapat aktif dalam kegiatan belajar, (2) Melatih siswa belajar mandiri dalam 

mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah, (3) Siswa dapat 

memahami materi yang diajarkan dengan benar.  Namun model ini kurang 

berhasil jika digunakan untuk mengajar pada kelas besar.  Hal ini disebabkan 

karena guru tidak mungkin dapat membimbing siswa satu per satu dalam kelas 

tersebut.  Oleh karena itu perlu dibentuk suatu kelompok-kelompok kecil agar 

guru dapat membimbing siswa dalam kelompoknya.  Meskipun pembelajaran 

ini memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses perencanaannya namun 

hasil yang dicapai sebanding dengan waktu yang digunakan.  Pengetahuan 

akan melekat lebih lama jika siswa dilibatkan langsung.

Untuk mengaktifkan siswa supaya dapat mengemukakan pendapat, saling ber-

bagi informasi dengan teman dan tidak seluruhnya mengandalkan informasi 

dari guru maka diperlukan suatu media yang dapat mengefektifkan pembela-

jaran tersebut.  Salah satu media yang dapat mengefektifkan waktu adalah 

dengan menggunakan LKS.  LKS dapat membimbing siswa untuk menemu-

kan konsep sendiri tentunya dengan bimbingan guru.  LKS tersebut diharap-

kan dapat meningkatkan aktivitas dan penguasaan konsep siswa.

 
Dari uraian di atas, maka dilakukan penelitan tindakan kelas yang berjudul 

”Penerapan Pembelajaran Guide Discovery Untuk Meningkatkan Aktivitas 

dan Penguasaan Konsep Kimia (PTK pada siswa kelas X1 SMA Immanuel 
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Bandar Lampung TP 2010-2011) ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan pembelajaran guide discovery dapat mening-

katan persentase aktivitas on task siswa dari siklus ke siklus?

2. Bagaimanakah penerapan pembelajaran guide discovery dapat mening-

katan persentase penguasaan konsep kimia siswa dari siklus ke siklus?

3. Bagaimanakah penerapan pembelajaran guide discovery dalam mening-

katan persentase ketuntasan belajar siswa dari siklus ke siklus?

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan :

1. Penerapan pembelajaran guide discovery dapat meningkatan persentase 

aktivitas on task siswa dari siklus ke siklus.

2. Penerapan pembelajaran guide discovery dapat meningkatan persentase 

penguasaan konsep kimia siswa dari siklus ke siklus.

3. Penerapan pembelajaran guide discovery dalam meningkatan persentase 

ketuntasan belajar siswa dari siklus ke siklus.

D. Manfaat Penelitian
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1.   Bagi siswa

Melalui model guide discovery dapat mempermudah siswa menemukan 

dan memahami konsep materi pokok Ikatan Kimia, Tata Nama Senyawa, 

dan Persamaan Reaksi Sederhana.

2. Bagi guru

Penelitian ini diharapkan bagi guru kimia mendapatkan pengalaman lang-

sung supaya dapat meningkatkan aktivitas on task dan penguasaan konsep 

kimia siswa pada materi pokok Ikatan Kimia, Tata Nama Senyawa, dan 

Persamaan Reaksi Sederhana.

3. Bagi sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran kimia di 

sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini mencapai sasaran sebagai mana yang telah dirumuskan, 

maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Subyek penelitan ini adalah siswa kelas X1 semester ganjil SMA Immanuel 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010-2011.

2. Materi pokok dalam penelitian ini adalah materi pokok Ikatan Kimia, Tata 

Nama Senyawa, dan Persamaan Reaksi Sederhana.

3. Model guide discovery adalah cara penyajian pelajaran yang memberi ke-

sempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan bantu-
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an guru.  Tahap-tahap guide discovery sebagai berikut: (1) Kegiatan awal 

yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkondisikan siswa 

dengan menggali pengetahuan awal yang berkaitkan dengan materi yang 

akan dipelajari, (2) Kegiatan inti yaitu penemuan dan penerapan konsep, 

(3) Kegiatan akhir yaitu evaluasi.  

4. Aktivitas yang diamati adalah perilaku siswa yang relevan dengan pembe-

lajaran (on task) yaitu : 

a. Aktif dalam mengemukakan pendapat

Jika siswa memberikan ide atau gagasannya terhadap sebuah permasa-

lahan ketika diskusi kelas (di luar diskusi kelompok).

b. Aktif dalam diskusi kelompok

Jika siswa memberikan pertanyaan kepada teman, menjawab per-

tanyaan dari teman, dan memberikan pendapatnya ketika diskusi 

kelompok.

c. Aktif dalam bertanya kepada guru

Jika siswa mengajukan pertanyaan kepada guru di dalam proses 

pembelajaran (di awal pembelajaran, dalam diskusi kelompok, dan di 

akhir pembelajaran).

d. Aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru

Jika siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru di luar 

diskusi kelompok.

5. Penguasaan konsep adalah kemampuan menguasai materi yang diukur 

melalui tes formatif pada setiap akhir siklus sebagai hasil dalam proses 

pembelajaran.
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6. LKS (Lembar Kerja Siswa) dalam penelitian ini adalah media pembelajar-

an yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara kronologis se-

hingga membantu siswa menemukan konsep pada materi pokok Ikatan 

Kimia, Tata Nama Senyawa, dan Persamaan Reaksi Sederhana.
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