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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber daya 

alam yang melimpah ruah diberbagai belahan pulaunya, baik sumber daya alam 

yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 

Hal tersebut merupakan berkah yang tak ternilai dari Tuhan yang Maha Kuasa 

untuk diolah dan dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup bangsa Indonesia itu 

sendiri. Akan tetapi dalam pemanfaatannya, perlu dilakukan secara berkelanjutan 

(sustainable) agar anak cucu dikemudian hari dapat menikmatinya. Sehingga 

dalam pengolahan dan pemanfaatannya, dibutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah 

melalui pendidikan. Kualitas seorang manusia ditentukan dari kualitas 

pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin 

tinggi pula kualitas orang tersebut, begitu pula sebaliknya. Disisi lain, salah satu 

penentu kualitas pendidikan dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh oleh 

siswa setelah pembelajaran. Oleh karena itu, pada akhir dasawarsa ini, hasil 

belajar didalam dunia pendidikan menjadi perhatian yang sangat  serius dan 

memegang peranan yang sangat penting.  

Hasil belajar menurut Watson (dalam Maher, 2004, hlm. 1) adalah sesuatu 

yang bisa dilakukan oleh siswa saat ini yang sebelumnya mereka tidak bisa 

melakukannya. Hasil belajar adalah perubahan pada diri seseorang sebagai hasil 

dari pengalaman belajar. Sebagaimana dikemukakannya bahwa “learning 

outcome as being something that students can do now that they could not do 

previously … a change in people as a result of a learning experience”. Tardif 

(dalam Mustamin, 2010, hlm. 37) mengemukakan bahwa “Hasil belajar adalah 
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penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seseorang siswa sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan”.  

Bloom merumuskan hasil belajar kedalam tiga domain penting, yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Pada ranah kognitif, Taksonami Bloom yang 

sudah direvisi oleh Lorin W. Anderson dan David Krathwohl mengkategorikan 

dimensi proses kognitif siswa kedalam beberapa jenis, yaitu : mengingat, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. 

Hasil belajar pada ranah kognitif penting dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan pengetahuan siswa dalam menguasai materi yang sudah 

dipelajari. Tujuan utamanya adalah mengembangkan seluruh potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan 

pengetahuannya sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai 

dengan minat dan bakatnya masing masing.   

Agar hasil belajar pada ranah kognitif yang diperoleh tidak mengecewakan, 

maka seorang guru yang baik perlu memperhatikan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Mustamin (2010, hlm. 38) membagi faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa  kedalam dua kategori, yaitu: 

1. Faktor Internal; faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar ini lebih  

ditekankan pada faktor dari dalam individu yang belajar. Faktor yang 
mempengaruhi kegiatan tersebut adalah faktor psikologis, antara lain 

motivasi, perhatian, pengamatan, tanggapan, dan lain sebagainya. 
2. Faktor Eksternal; pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya 
sistem lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan 

faktor dari luar siswa. Faktor yang mempengaruhi adalah mendapatkan 
pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan, serta pembentukan 

sikap. 
 

Dengan demikian, perlu diciptakan situasi lingkungan belajar yang kondusif 

agar minat dan motivasi belajar siswa terhadap pelajaran fisika meningkat. 

Sehingga diharapkan apabila minat dan motivasi belajar fisikanya sudah 

meningkat, diharapkan hasil belajar fisikanya juga dapat meningkat. 
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Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan salah satu guru fisika 

SMA yang ada di Kabupaten Sukabumi, menjelaskan bahwa minat dan motivasi 

belajar siswa terhadap pembelajaran fisika masih sangat rendah. Menurutnya, hal 

tersebut terjadi karena dalam pembelajaran, guru hanya menggunakan media 

pembelajaran seadanya, menulis di papan tulis, dan mengerjakan latihan soal-soal 

yang ada di Lembar Kerja Siswa (LKS). Ini dikarenakan sarana dan prasarana 

yang ada disekolah masih sangat kurang sehingga pembelajaran fisika pun tidak 

menarik bagi siswa. Contohnya: sekolah tidak memiliki alat-alat percobaan fisika, 

sehingga guru jarang melakukan percobaan, dan yang paling memprihatinkan 

sekolah juga tidak memiliki laboratorium fisika karena ruangannya digunakan 

untuk ruangan guru. Sejalan dengan hal tersebut, Luangrath  & Pettersson (2012, 

hlm. 1) juga memandang bahwa pembelajaran fisika masih sangat formal dan 

teoritis, sebagaimana dikemukakannya bahwa “The teachers only explain 

concepts with words, and write or draw pictures on the blackboard and most of 

the teachers do not use demonstrations. The students spend a lot of time solving 

end-of-chapter problems from the textbook individually.” 

Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena soal evaluasi 

pembelajaran yang diberikan oleh guru pada saat ulangan harian, Ulangan Tengah 

Semester (UTS) dan Ulangan Akhir Semester (UAS), 85% lebih berupa soal 

hitungan, dan 15 % berupa soal konsep. Hal tersebut didasarkan pada proporsi 

soal Ujian Nasional (UN) soalnya hampir kebanyakan berupa soal hitungan. 

Dengan demikian, siswa diharapkan menjadi terbiasa menjawab soal-soal 

hitungan, sehingga  pada saat menjawab soal Ujian Nasional (UN) siswa tidak 

stress.  

 Fakta tersebut cukup beralasan karena di Indonesia nilai Ujian Nasional 

(UN) masih menjadi indikator keberhasilan sebuah sekolah dalam 

menyelenggarakan pendidikan. Sehingga pada umumnya sekolah di semester ke-6 

selalu menyelenggarakan kegiatan tutorial dalam rangka mempersiapkan siswa 

menghadapai Ujian Nasional (UN).  

 Dalam kegiatan tutorial tersebut, guru-guru di Indonesia pada umumnya 

menggunakan metode Drill. Metode Drill adalah metode pengajaran yang 
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memberikan latihan secara berulang kali dengan tujuan agar siswa dapat 

mengingat secara matematis suatu pengetahuan/keterampilan sehingga menjadi 

mantap dan permanen. 

Dalam praktiknya dilapangan, metode Drill juga biasa digunakan dalam 

rangka persiapan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). 

Cara tersebut dipandang paling ampuh oleh guru-guru fisika atau Lembaga 

Bimbingan Belajar (BIMBEL) untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan matematis siswa agar lebih mantap dan permanen. Hal tersebut 

dapat dimengerti karena dengan menggunakan metode Drill 1) siswa memperoleh 

pengetahuan yang kokok karena dilakukan secara bertahap dan teratur, 2) siswa 

terbiasa untuk belajar mandiri karena pengerjaan soal dilakukan secara individu, 

3) daya ingat siswa akan lebih tinggi karena pelajaran difokuskan pada pelajaran 

yang dilatihkan dan dilakukan berulang kali, 4) siswa memiliki kemampuan 

matematis dan motoris yang baik. Sehingga mampu menyelesaikan latihan dalam 

waktu yang relatif singkat dan cepat. 5) lebih menghemat waktu. 

Akan tetapi,  metode Drill memiliki beberapa kelemahan. Misalkan, karena 

metode Drill dilakukan secara berulang kali bukan tidak mungkin akan 

menimbulkan kebosanan pada diri siswa. Metode Drill  menghambat bakat dan 

inisiatif siswa karena diarahkan menyelesaikan persoalan dengan cara statis, 

membentuk kebiasaan yang kaku, siswa dilatih menghafal pertanyaan-pertanyaan 

(soal-soal). Mereka harus tahu, dan menghafal jawaban-jawaban atau pertanyaan-

pertanyaan tertentu.  

Alangkah lebih baik, proses pembelajaran fisika itu sesuai dengan amanat 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Bab IV Pasal 19 No.1 tentang Standar Proses, disana dijelaskan 

bahwa : Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 
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Atas dasar hal tersebut, secara garis besar metode Drill mampu melatih 

kemampuan matematis siswa dalam menyelesaikan persoalan fisika, terutama 

soal-soal berupa hitungan (aplikasi). Akan tetapi, metode Drill kurang mampu 

melatih kemampuan pemahaman konsep siswa. 

Metode DQQ (Discussion Qualitative Questions) dapat dijadikan sebagai 

salah satu cara dalam meningkatkan penguasaan konsep dalam kegiatan tutorial. 

Metode DQQ dikembangkan oleh Luangrath  & Pettersson di Fakultas Natural 

Sains Universitas Nasional Laos. Metode DQQ adalah metode diskusi kelompok 

berbasis pertanyaan kualitatif. Jika dilihat  dari tahapan pembelajarannya, metode 

DQQ tidak jauh berbeda dengan metode diskusi kelompok tradisional. Hanya saja 

mereka menambahkan pertanyaan kualitatif  kedalam diskusi kelompok pada sesi 

kuliah tambahan (tutorial) yang diadakan setiap minggu. Adapun kelebihan 

pembelajaran dengan menggunakan metode DQQ diantaranya: 1) Siswa memiliki 

kesempatan yang baik untuk menunjukkan ide-ide mereka dan untuk bertukar 

pikiran dengan teman-teman mereka, 2) mengurangi stress siswa ketika mereka 

menemukan masalah yang sulit, 3) siswa belajar untuk berpikir, berbicara dan 

berbagi ide-ide, 4) memperhatikan perasaan siswa lain, mereka tidak boleh 

mengabaikan komentar dari beberapa siswa 5) memperoleh campuran siswa yang 

baik, menengah dan lemah di masing-masing kelompok sehingga siswa bisa 

saling membantu dalam kelompok. 6) mendapatkan pegangan pada konsep. 

Para peneliti tersebut meyakini bahwa metode DQQ memiliki prospek  

untuk memberikan pembelajaran yang baik bagi para siswa, seperti yang 

diungkapkannya bahwa“…the group discussions seem to have prospect to give 

good learning possibilities for the students”( Luangrath  & Pettersson, 2012, hlm. 

198). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bermaksud mengadopsi 

metode DQQ dan membandingkannya dengan metode Drill yang umum 

digunakan oleh guru-guru di Indonesia pada saat melakukan Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada ranah kognitif, dan ingin mengetahui efektivitas dari kedua metode 

tersebut apabila diterapkan dan dikembangkan di Indonesia. 
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Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan 

judul : “Efektivitas Penggunaan Metode Drill dan DQQ  terhadap 

Peningkatan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa SMA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: Manakah yang lebih efektif, penerapan pembelajaran 

dengan menggunakan metode Drill, atau penerapan pembelajaran dengan 

menggunakan metode DQQ dalam meningkatkan hasil belajar siswa SMA pada 

ranah kognitif? 

Rumusan masalah diatas dapat dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan 

berikut: 

1. Bagaimana hasil belajar siswa siswa SMA pada ranah kognitif setelah 

diberikan pembelajaran dengan menggunakan metode Drill? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa siswa SMA pada ranah kognitif setelah 

diberikan pembelajaran dengan menggunakan metode DQQ? 

3. Bagaimana efektivitas penggunaan metode Drill dibandingkan dengan 

metode DQQ dalam meningkatkan hasil belajar siswa SMA pada ranah 

kognitif?   

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar fokus pada masalah yang dikaji, maka pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Efektivitas penggunaan metode Drill dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

SMA pada ranah kognitif dibandingkan dengan metode DQQ, ditentukan 

dengan membandingkan skor rata-rata untuk semua kelompok pada posttest 

untuk setiap perlakuan (Fraenkel et.al.).  

2. Hasil belajar dibatasi pada ranah kognitif. Hasil belajar siswa pada ranah 

kognitif yang dimaksud mengacu pada taksonami Bloom yang sudah direvisi 

oleh Anderson dan Krathwohl serta dihubungkan dengan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar (KTSP). Dalam penelitian ini, kemampuan kognitif 
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dibatasi pada empat tahapan, yaitu: mengingat (C1), memahami (C2), 

menerapkan (C3), dan menganalisis (C4). 

 

 

 

D. Variabel Penelitian 

Untuk mengetahui sifat yang memiliki variasi dan menjawab pertanyaan apa 

yang diteliti, maka ditetapkan dua variabel penelitian sebagai berikut: 

1. Variabel bebas : metode Drill dan DQQ. 

2. Variabel terikat : hasil belajar siswa SMA pada ranah kognitif. 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk: 

1. Mengetahui hasil belajar siswa siswa SMA pada ranah kognitif setelah 

diberikan pembelajaran dengan menggunakan metode Drill. 

2. Mengetahui hasil belajar siswa siswa SMA pada ranah kognitif setelah 

diberikan pembelajaran dengan menggunakan metode DQQ. 

3. Mengetahui efektivitas penggunaan metode Drill dibandingkan dengan 

metode DQQ dalam meningkatkan hasil belajar siswa SMA pada ranah 

kognitif.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan bukti konkret 

bagi para pemerhati dunia pendidikan tentang potensi metode DQQ untuk 

diterapkan dan dikembangkan di Indonesia dalam rangka meningkatkan hasil 

belajar siswa pada ranah kognitif. 

 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

Bagian ini menjelaskan sistematika dalam penulisan skripsi. Adapun 

struktur penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Bab I, Pendahuluan, 
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menggambarkan secara umum latar belakang peneliti melakukan penelitian. 

Termasuk didalamnya terkandung bagaimana peneliti merumuskan masalah, 

membatasi masalah, menentukan variabel, menguraikan tujuan dan manfaat 

penelitian, serta membentuk struktur organisasi skripsi. Bab II, Kajian Pustaka, 

menggambarkan landasan teori-teori yang mendukung penelitian. Teori-teori yang 

dimaksud disini adalah teori tentang metode Drill, metode DQQ, dan hasil belajar. 

Bab III, Metode Penelitian, menggambarkan tentang metodologi penelitian yang 

digunakian didalam penelitian. Termasuk didalamnya membahas tentang metode 

dan desain penelitian yang digunakan, partisipan yang terlibat didalam penelitian, 

penentuan populasi dan sampel penelitian, prosedur penelitian, menentukan 

instrument penelitian, serta menetukan teknik pengumpulan dan pengolahan data 

yang digunakan. Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang data 

yang diperoleh dari hasil penelitian, dan analisis terhadap hasil penelitian tersebut. 

Bab V, Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan peneliti yang 

berlandaskan pada analisis data penelitian, serta pembubuhan saran yang 

disampaikan oleh peneliti jika ada penelitian lebih lanjut. 

 


