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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mata pelajaran kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam (IPA) 

yang banyak mempelajari suatu konsep yang kompleks, karena menyangkut 

reaksi kimia, prinsip, hukum-hukum, perhitungan serta konsep yang bersifat 

abstrak (Sunyono, dkk, 2009:9). Konsep kimia sangat luas, mulai dari konsep 

yang sederhana hingga konsep kompleks dan dari konsep konkret hingga abstrak 

untuk dipahami (Subarkah, dkk., 2018:187). Salah satu konsep dari mata 

pelajaran kimia yang memiliki konsep abstrak adalah konsep koloid (Kamisah, 

2007:42). Konsep koloid sebagian besar bersifat abstrak dengan contoh konkret. 

Banyak peristiwa koloid yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hri. 

Misalnya kabut, sinar pada proyektor, bahan makanan, pembuatan kosmetik, sinar 

matahari diantara pepohonan dan penerapannya dalam kimia industri (Sudarmo, 

2007:67).  

        Telah dilakukan studi pendahuluan yang dilakukan terhadap guru kimia di 

Kabupaten Bandung bahwa pembelajaran koloid dianggap sudah mencapai tujuan 

standar kompetensi dari segi kognitif. Namun pembelajaran koloid ini lebih 

mementingkan hafalan yang termasuk pada aspek kognitif (Farida & Gustiarti, 

2014:110). Siswa sering kali menganggap bahwa konsep koloid ini tidak penting. 

Hal ini terjadi karena materi koloid memiliki banyak teori dan bersifat 

mikroskopik. 
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Hasil belajar siswa pada konsep koloid masih rendah, siswa kurang aktif 

dalam menghafal istilah-istilah yang terdapat dalam materi koloid (Salbiah, 

2017:110). Kurangnya minat dan kesulitan siswa dalam materi koloid, menuntut 

guru untuk lebih kreatif dan inovatif. Pendukung keterlaksanaan pembelajaran 

adalah kreativitas. Tingginya kreativitas merupakan salah satu faktor yang 

penting untuk mewujudkan pembelajaran yang baik.  

Metode pembelajaran yang digunakan sebaiknya adalah metode yang 

menyenangkan dan dapat melibatkan siswa untuk aktif sehingga akan lebih 

mudah memahami materi dengan baik (Purnomosari, dkk., 2014:60). Kreativitas 

yang tinggi akan memudahkan siswa dalam memahami materi yang dipelajari 

(Yulistyana, dkk., 2015:91). Salah satu metode pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek.  

Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada untuk 

mengoptimalkan potensinya agar menghasilkan suatu produk, meningkatkan 

keterampilan berpikir, komunikasi dan kreativitas siswa (Suryana, 2016:2). 

Pembelajaran berbasis proyek ini terdiri dari enam tahapan menurut Abidin 

(2014:53), yaitu : 1) Mengidentifikasi atau menganalisis masalah, 2) Membuat 

desain dan jadwal pelaksanaan proyek, 3) Melaksanakan penelitian, 4) Menyusun 

draft produk, 5) Mengukur, menilai dan memperbaiki produk 6) Finalisasi dan 

publikasi produk. Metode ini sangat menekankan pada kreativitas siswa dan 

menekankan pada keterampilan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk 

memecahkan suatu masalah dengan menghasilkan suatu produk (Yulistyana, 

dkk., 2015:93).  



3 
 

 

Produk yang dihasilkan pada pembelajaran berbasis proyek ini adalah 

membuat sebuah media pembelajaran. Media dapat membuat proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik. Selain itu tujuan pembelajaran akan mudah 

dicapai karena materi yang diajarkan oleh guru akan lebih jelas dan mudah 

dipahami oleh siswa (Abass, et.al., 2014:63). Berdasarkan beberapa 

pertimbangan di atas, maka media yang dijadikan produk adalah scrapbook (buku 

tempel). Media ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa dalam proses 

pembelajaran dan mempermudah siswa dalam memahami konsep sifat-sifat 

koloid. Scrapbook merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat 

bergerak atau memiliki unsur tiga dimensi (Klein, 2009:47). Scrapbook memiliki 

manfaat lain seperti dapat membuat siswa menjadi lebih kreatif, dan dapat 

menyalurkan kegemaran siswa (Arsyad, dkk., 2011:51). 

Penelitian pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan atau 

meningkatkan kreativitas siswa pernah dilakukan oleh Yulistyana Pradita (2015) 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar dan Kreativitas Siswa pada Materi Pokok Sistem 

Koloid” dan menujukkan hasil bahwa model Problem Based Learning dapat  

meningkatkan  prestasi belajar  dan  kreativitas  siswa. Penelitian untuk 

penggunaan scrapbook pernah dilakukan sebelumnya oleh Soekowati dengan 

judul “Penggunaan Media Scrapbook (Buku Tempel) Dalam Pembelajaran 

Membaca Pemahaman Novel Remaja”, Maita Damayanti dengan judul 

“Pengaruh Media Scrapbook (Buku Tempel) Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Materi Keragaman Rumah Adat di Indonesia”. Beberapa penelitian tersebut 
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memiliki hasil yang sama yaitu scrapbook efektif digunakan sebagai media 

pembelajaran dari berbagai materi pelajaran, baik pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial dan juga Bahasa. 

Materi sifat-sifat koloid membutuhkan pemahaman yang lebih karena 

materi sifat-sifat koloid berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan bersifat 

informatif. Kemudian, dengan adanya metode proyek siswa akan berdiskusi dan 

bertukar pikiran serta memberikan gagasan dengan teman-temannya untuk 

menyelesaikan proyek yang diberikan sehingga dapat memudahkan pemahaman 

siswa terhadap materi tersebut. Pembelajaran dengan metode proyek ini 

diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa serta agar siswa 

tidak merasa jenuh dalam kegiatan belajarnya.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk membuat penelitian berjudul “Pengembangan Kreativitas Siswa 

Pada Pembuatan Media Scrapbook Sifat-sifat Koloid Melalui Pembelajaran 

Berbasis Proyek” 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana aktivitas siswa kelas XI MA Al Jawami Cileunyi pada 

pembelajaran berbasis proyek pada pembuatan media scrapbook (buku tempel) 

sifat-sifat koloid?  

2. Bagaimana kemampuan siswa dalam mengerjakan LKS pada pembelajaran 

berbasis proyek sifat-sifat koloid? 
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3. Bagaimana kreativitas siswa pada pembuatan media scrapbook (buku tempel) 

yang diterapkan pada penelitian ini? 

C. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam setiap tahapan proses pembelajaran 

berbasis proyek pada pembuatan media scrapbook (buku tempel) sifat-sifat 

koloid di kelas XI MA Al Jawami Cileunyi. 

2. Menganalisis kemampuan siswa dalam mengerjakan LKS pada pembelajaran 

berbasis proyek sifat-sifat koloid. 

3. Menganalisis kreativitas siswa pada pembuatan media scrapbook (buku 

tempel) yang diterapkan pada penelitian ini. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Membantu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam 

pembelajaran. 

2. Menumbuhkan kepercayaan diri mahasiswa melalui produk yang 

dihasilkannya. 

3. Melalui media scrapbook ini, peserta didik diharapkan lebih mudah memahami 

konsep koloid dengan cara yang lebih menyenangkan. 

4. Strategi pembelajaran alternatif bagi guru agar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, menumbuhkan motivasi belajar dan kreativitas dalam memilih 

dan melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan media scrapbook. 
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5. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan menambah media yang dapat 

membantu dalam pembelajaran 

E. Definisi Operasional 

    Menghindari terjadinya salah tafsir terhadap maksud judul diatas, maka 

penulis perlu memberi penjelasan tentang beberapa istilah yang digunakan, yaitu: 

1. Media Pembelajaran Scrapbook (Buku Tempel) adalah sebuah media 

pembelajaran yang berisi foto atau gambar dan tulisan menggunakan bahan 

kertas yang dihias menjadi karya kreatif. Media Scrapbook dapat memuat 

catatan penting yang berkaitan dengan sebuah materi pembelajaran yang 

menarik perhatian siswa (Kurniawan, 2009).  

2. Pembelajaran Berbasis Proyek adalah metode yang menjadikan guru sebagai 

pengelola pembelajaran di kelas yang bertujuan agar siswa dapat berperan aktif 

dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini bertujuan ntuk mendapatkan atau 

membentuk pengetahuan dan keterampilan siswa serta menciptakan suatu 

produk (Wena, 2011). 

3. Sifat-sifat koloid merupakan suatu campuran heterogen dua fase dari dua zat 

atau lebih dimana partikel-partikel fase terdispersi tersebar atau terdispersi 

merata dalam medium pendispersinya (Johari, 2010) 

F. Kerangka Pemikiran 

Pembelajaran sifat-sifat koloid selama ini masih menggunakan metode 

ceramah bervariasi. Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang 

cenderung bersikap pasif sehingga sulit menanamkan konsepnya, sehingga perlu 

adanya perbaikan dalam proses pembelajaran. Alternatif yang seharusnya mulai 
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diperhatikan adalah cara yang harus digunakan untuk menjelaskan materi yang 

disampaikan agar mudah diterima dan dipahami siswa serta menumbuhkan 

motivasi, perhatian, minat baca dan peran aktif siswa di dalam kegiatan 

pembelajaran. Metode yang tepat untuk diterapkan adalah pembelajaran berbasis 

proyek yang memiliki enam tahapan yang dapat dilihat dalam kerangka berpikir. 

Melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa diberi kesempatan untuk 

mengoptimalkan potensinya agar menghasilkan suatu produk, meningkatkan 

keterampilan berpikir, komunikasi dan kreativitas siswa 

Pemilihan sebuah media pembelajaran juga sangat menentukan 

keberhasilan siswa dalam memahami suatu konsep materi tertentu. Salah satu 

media pembelajaran tersebut adalah media scrapbook (buku tempel). Peneliti 

beranggapan bahwa pembelajaran berbasis proyek dengan hasil berupa media 

scrapbook akan memberikan pengaruh positif terhadap kreativitas dan inovasi 

siswa. 
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Pengembangan Kreativitas Siswa Pada Pembuatan Media Scrapbook 

Sifat-sifat Koloid Melaui Pembelajaran Berbasis Proyek 
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Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 
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G. Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan atau 

meningkatkan kreativitas siswa pernah dilakukan oleh Yulistyana Pradita (2015) 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar dan Kreativitas Siswa Pada Materi Pokok Sistem 

Koloid”. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan  kelas yang terdiri dari dua 

siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan observasi, dan 

refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA-2 MAN Klaten tahun 

pelajaran 2013/2014. Teknik  analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan prestasi belajar dan 

kreativitas siswa pada materi sistem koloid. Kekurangan penelitian ini adalah 

tidak dihasilkan suatu produk, melainkan siswa diberikan kesempatan untuk 

menyelesaikan suatu masalah melalui proyek dengan berpikir kritis dan kreatif. 

Penelitian mengenai kreativitas siswa pada sistem koloid pernah dilakukan 

oleh Dwi Purnomosari (2014) dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournament) Dilengkapi Kartu Destinasi 

Untuk Meningkatkan Kreativitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok 

Koloid Kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo”. Berdasarkan hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dengan kartu destinasi dapat diterapkan dalam materi sistem koloid 

sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa. Kekurangan 
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penelitian ini adalah siswa selalu dituntut untuk menyelesaikan soal dan tugas 

yang diberikan oleh guru. 

Penelitian mengenai penggunaan scrapbook pernah dilakukan sebelumnya 

oleh Soekowati dengan judul “Penggunaan Media Scrapbook (Buku Tempel) 

Dalam Pembelajaran Membaca Pemahaman Novel Remaja”, Maita Damayanti 

dengan judul “Pengaruh Media Scrapbook (Buku Tempel) Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Materi Keragaman Rumah Adat di Indonesia”. Beberapa penelitian tersebut 

memiliki hasil yang sama yaitu scrapbook efektif digunakan sebagai media 

pembelajaran dari berbagai materi pelajaran, baik pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial dan juga Bahasa.  

Penelitian mengenai scrapbook belum pernah dilakukan pada mata 

pelajaran kimia terutama materi sistem koloid. Media scrapbook dapat dijadikan 

sebuah produk pada model pembelajaran berbasis proyek. Produk ini dibuat untuk 

mengukur kreativitas siswa pada materi sistem koloid.  


