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Studi komparasi pengajaran kimia metode  gi  (group investigation) dengan stad 

(student teams achievement divisions) terhadap prestasi belajar dengan 

memperhatikan motivasi belajar siswa pada materi pokok kesetimbangan kimia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya 

perbaikan pada sistem pendidikan nasional yang termasuk pada penyempurnaan 

kurikulum. Salah satu kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang mengalami 

perubahan dari kurikulum 94 yang disempurnakan diganti dengan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK). Sesuai arah kebijakan pemerintah mengenai KBK 

sistem pembelajaranpun harus mengarah pada pembelajaran berbasis kompetensi. 

Pembelajaran berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai sistem pembelajaran 

dimana hasil belajar berupa kompetensi yang harus dikuasai siswa. Hasil belajar yang 

dinilai berupa kompetensi yang mencakup aspek kognitif, afektif maupun psikomotor 

yang diharapkan dicapai sebagai hasil pembelajaran. Aspek kognitif meliputi 

kegiatan intelektual mengingat, memahami, menginterpretasikan, mengaplikasi 

memecahkan masalah, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi atau berfikir kritis. 

Aspek afektif yang dinilai dalam proses pembelajaran adalah perasaan, tingkah laku, 

minat, kesukaan, emosi dan motivasi. Sedangkan aspek psikomotor khususnya kimia 

yang dinilai adalah kemampuan mempersiapkan dan menggunakan alat laboratorium                    

(Mulyasa, 2003: 38). 

Ilmu kimia lahir dari keinginan para ahli kimia untuk memperoleh jawaban 

atas pertanyaan “apa” dan “mengapa” tentang sifat materi yang ada di alam dan 

masing-masing akan menghasilkan fakta dan pengetahuan teoritis tentang materi 
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yang kebenarannya dapat dijelaskan dengan logika matematika. Sebagian aspek 

kimia bersifat kasat mata (visible), artinya dapat dibuat fakta konkritnya dan sebagian 

aspek yang lain bersifat abstrak atau tidak kasat mata (invisible), artinya tidak dapat 

dibuat fakta konkritnya (Depdiknas, 2003: 2). Ilmu kimia yang didalamnya banyak 

dijumpai konsep-konsep yang bersifat abstrak yang sulit dipahami oleh siswa, 

sehingga diperlukan ketepatan dalam pemilihan metode pembelajaran kimia. 

Secara umum pengajaran kimia bertujuan untuk mengembangkan sumber 

daya manusia yang memiliki ketrampilan intelektual dan psikomotor dalam bidang 

kimia yang dilandasi sikap  ilmiah sehingga mampu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta dapat meningkatkan kesadaran untuk lebih 

mengungkapkan kebesaran dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. 

Salah satu materi pembelajaran kimia di SMA adalah Kesetimbangan Kimia. 

Dalam materi tersebut terdapat konsep-konsep yang bersifat abstak yang memerlukan 

pengamatan siswa. Salah satu sub materi Kesetimbangan Kimia adalah pergeseran 

kesetimbangan yang didalamnya terdapat pengaruh konsentrasi pada kesetimbangan, 

hal ini dapat ditunjukkan salah satunya dengan adanya perubahan warna yang terjadi 

sehingga arah pergeseran kesetimbangan dapat diketahui bergeser ke kanan atau ke 

kiri. Konsep yang bersifat abstrak ini dapat diperjelas menjadi konsep yang lebih 

nyata dengan melakukan praktikum di laboratorium, sehingga diharapkan siswa dapat 

mengamati secara langsung agar pembelajaran lebih jelas. 

Dari tiga materi pokok yang diberikan pada kelas XI IPA semester 1 di SMA 

Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2005/2006 antara lain Laju Reaksi, Termokimia 

dan Kesetimbangan Kimia menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk materi pokok 

Kesetimbangan Kimia paling rendah. Hal ini karena adanya kesulitan belajar yang 

dialami oleh siswa untuk pelajaran kimia khususnya materi kesetimbangan kimia. 

Selain itu juga menunjukkan bahwa pengajaran yang diberikan guru kepada peserta 

didik khususnya untuk materi kimia belum maksimal sehingga hasil yang didapat 

belum memuaskan. 

Rendahnya prestasi belajar siswa khususnya pada materi kesetimbangan kimia 

ini, dimungkinkan karena rendahnya motivasi belajar siswa dan proses belajar 

mengajar yang hanya berpusat pada guru, sehingga siswa tidak ikut terlibat secara 
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aktif dalam proses belajar tersebut. Berkaitan dengan hal di atas, maka harus dicari 

model pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah. Karena model 

pembelajaran yang kebanyakan digunakan hanya satu arah saja, dimana guru hanya 

mentransfer ilmunya secara utuh ke pikiran siswa tanpa memperhatikan kemampuan 

siswa yang berbeda-beda. Sedangkan siswa hanya sebagai obyek dan dibatasi 

kebebasannya dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga membuat siswa menjadi 

malas dan kurang bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

Pada KBK sebuah konsep kurikulum yang ditekankan adanya pengembangan 

kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar perfomansi tertentu, 

sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh siswa, berupa penguasaan terhadap 

seperangkat kompetensi tertentu (Nurhadi, 2004: 18). Dalam kurikulum 2004 ini 

ditekankan pada pencapaian kompetensi siswa, sehingga siswa dituntut aktif selama 

proses belajar mengajar karena siswa disini sebagai pusat pembelajaran.  

Pada pembelajaran kooperatif penggunaan ketrampilan-ketrampilan sangat 

penting untuk mengembangkan sikap saling bekerja sama, mempunyai rasa tanggung 

jawab dan mampu berkompetisi secara sehat. Sifat dan sikap yang demikian akan 

membawa pribadi yang diharapkan berhasil dalam menghadapi tantangan pendidikan 

yang lebih tinggi yang berorientasi pada kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif 

peserta didik akan lebih mudah untuk menemukan dan memahami konsep-konsep 

yang sulit apabila mereka dapat saling mendiskusikan masalah-masalah tersebut 

dengan temannya. Anggota kelompok yang mempunyai prestasi lebih baik harus 

membantu teman sekelompoknya dengan melakukan apa saja yang dapat membantu 

kelompok itu berhasil (Slavin, 1985: 5). Maka perlu adanya pembelajaran yang 

berpusat pada siswa sehingga siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini 

dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: diskusi, presentasi, debat pendapat 

dan sebagainya sehingga kegiatan belajar mengajar berlangsung aktif dan siswa tidak 

cepat merasa bosan.  

Dalam penelitian ini metode pembelajaran yang digunakan adalah metode 

pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) dan tipe 

Group Investigation (GI) atau biasa disebut dengan investigasi kelompok. 

Pembelajaran STAD dicirikan oleh suatu struktur tugas, tujuan dan penghargaan 
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kelompok. Siswa bekerja sama dalam situasi pembelajaran kooperatif seperti 

menumbuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan mengkoordinasikan 

usahanya untuk menyelesaikan tugas. Dalam penggunaan model pembelajaran STAD 

ini sebelum dilaksanakan kegiatan belajar secara berkelompok guru menekankan 

konsep-konsep apa yang akan dipelajari dan merangkum materi yang diberikan pada 

siswa, selanjutnya guru menyajikan materi pelajaran dengan pengajaran secara 

langsung. Kegiatan berikutnya adalah guru memberikan tugas kelas yang diberikan 

setiap siswa. Setelah itu dilaksanakan kegiatan kelompok, dimana dalam setiap 

anggota kelompok mengerjakan lembar kegiatan secara mandiri yang telah disiapkan 

dan saling mencocokkan jawabannya dengan teman sekelompoknya. Jika ada seorang 

siswa belum memahami materi maka teman sekelompoknya bertanggung jawab 

untuk menjelaskannya. Pembelajaran GI adalah metode pembelajaran yang 

melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara 

untuk mempelajari melalui investigasi. Metode pembelajaran ini menuntut siswa 

untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam 

ketrampilan proses kelompok. Para siswa memilih topik yang ingin dipelajari, 

mengikuti investigasi mendalam terhadap berbagai subtopik yang telah dipilih 

kemudian menyiapkan dan menyajikan dalam suatu laporan di depan kelas secara 

keseluruhan. Namun proses pembelajaran dilakukan di dalam kelompok dengan 

materi yang telah dipersiapkan oleh guru untuk dipelajari secara kelompok. Siswa 

harus mengikuti petunjuk belajar yang telah disediakan oleh guru.  

Dengan adanya perkembangan metode mengajar yang beraneka ragam 

tentunya diharapkan prestasi belajar siswa akan semakin baik namun kenyataannya 

tidak semua metode mengajar yang dianjurkan berhasil dengan baik. Untuk 

mendapatkan hasil belajar yang baik dalam proses belajar mengajar dipengaruhi 

banyak faktor. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah faktor motivasi 

belajar siswa terhadap materi yang akan dipelajari, mengingat faktor ini berhubungan 

erat dengan daya penggerak dalam diri subyek belajar dan berkenaan tujuan yang 

akan dicapai. Selain faktor motivasi belajar siswa, pemilihan metode mengajar yang 

tepat untuk materi pokok tertentu juga dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dari 

pembelajaran kimia. 
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Motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak atau dorongan dari dalam 

diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Karena semua individu mempunyai 

needs (kebutuhan) dan wants (keinginan). Setiap kebutuhan atau keinginan perlu 

memperoleh pemenuhan. Dalam batas tertentu upaya pemenuhan itu sering kali 

merupakan tujuan. Jadi bila tujuan tercapai, maka kebutuhan atau keinginan 

terpenuhi.  

Dengan adanya metode pembelajaran kooperatif yang menuntut keaktifan 

siswa seperti STAD dan GI diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Motivasi selain tumbuh dari dalam diri seseorang dapat juga dirangsang dari luar. 

Seseorang itu akan berhasil dalam belajar kalau pada dirinya sendiri ada keinginan 

untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum pertama dalam kegiatan pendidikan dan 

pengajaran. Keinginan dan dorongan untuk belajar inilah yang disebut dengan 

motivasi belajar (Sardiman A.M, 2004: 40).  

Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe GI dan tipe STAD pada materi pokok 

Kesetimbangan Kimia , maka dilakukan penelitian dengan judul: 

“STUDI KOMPARASI PENGAJARAN KIMIA METODE GI (GROUP 

INVESTIGATION) DENGAN STAD (STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 

DIVISIONS) TERHADAP PRESTASI BELAJAR DENGAN MEMPERHATIKAN 

MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK KESETIMBANGAN 

KIMIA KELAS XI IPA SEMESTER 1 SMA NEGERI 7 SURAKARTA TAHUN 

PELAJARAN 2006/2007”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Apakah metode pembelajaran kooperafif GI dan STAD dapat digunakan 

untuk pengajaran kimia materi pokok kesetimbangan kimia? 

2. Apakah metode pembelajaran kooperatif GI dan STAD dapat meningkatkan 

prestasi belajar? 
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3. Apakah metode pembelajaran kooperatif GI dapat menghasilkan prestasi 

belajar yang lebih baik dibandingkan dengan STAD? 

 

 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka perlu adanya pembatasan 

masalah agar penelitian dapat terarah pada ruang lingkup masalah dan terfokus  

dalam masalah penelitian ini antara lain: 

1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah siswa kelas XI IPA Semester 1 SMA Negeri 7 

Surakarta tahun pelajaran 2006/2007. 

2. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pembelajaran kooperatif GI dan STAD. 

3. Materi Pelajaran 

Materi pokok yang dipilih dalam pembelajaran kimia ini adalah 

Kesetimbangan Kimia. 

 

D. Perumusan Masalah  

Dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kooperatif GI dan 

STAD terhadap prestasi belajar pada materi pokok Kesetimbangan Kimia 

kelas XI IPA semester 1 SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2006/2007? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar pada 

materi pokok Kesetimbangan Kimia kelas XI IPA semester 1 SMA Negeri 7 

Surakarta tahun pelajaran 2006/2007? 

3. Adakah interaksi antara metode pembelajaran GI dan STAD dengan motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar pada materi pokok Kesetimbangan 
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Kimia kelas XI IPA semester 1 SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 

2006/2007? 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: 

1. Pengaruh penggunaan metode pembelajaran kooperatif GI dan STAD 

terhadap prestasi belajar pada materi pokok Kesetimbangan Kimia  

2. Pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar pada materi pokok 

Kesetimbangan Kimia. 

3. Ada tidaknya interaksi antara metode pembelajaran GI dan STAD dengan 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar pada materi pokok 

Kesetimbangan Kimia. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Memperkuat teori yang sudah ada dalam bidang pendidikan khususnya 

teori tentang pembelajaran dengan metode GI yang memberikan pencapaian 

prestasi belajar ditinjau dari motivasi belajar siswa yang lebih tinggi daripada 

metode STAD. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan kepada tenaga pengajar bidang studi kimia untuk 

menentukan metode pengajaran yang mengacu pada keaktifan siswa 

sesuai dalam pengajaran kimia khususnya kesetimbangan kimia. 

b. Memberikan masukan kepada guru untuk menyusun kebijakan dalam 

menentukan metode pengajaran kimia dalam kelas ditinjau dari motivasi 

belajar siswa dalam menerima materi pengajaran. 
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c. Memberi informasi kepada siswa tentang pentingnya motivasi belajar 

dalam rangka meningkatkan prestasi belajar. 
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