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ABSTRAK

Ike Linawati. UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SISWA MELALUI 

MODEL KOOPERATIF TIPE STAD MELALUI PENDEKATAN PAIKEM PADA 

MATERI LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON ELEKTROLIT SISWA KELAS X 

SEMESTER II SMA MUHAMMADIYAH 2 KLATEN TAHUN PELAJARAN 

2008/2009. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, Maret 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi 

pembelajaran Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif  tipe STAD. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research, 

CAR) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus diawali dengan observasi awal, 

perencanaan berupa penyusunan rencana dengan penggunaan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, kemudian dilanjutkan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek 

penelitiannya adalah siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Klaten tahun pelajaran 

2008/2009. Data diperoleh melalui pengamatan, wawancara dengan guru, angket observasi 

kesulitan belajar kimia siswa, angket afektif, tes awal, tes siklus I, tes siklus II, dan angket 

respon siswa terhadap pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran kooperatif

STAD dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi pembelajaran Larutan 

Elektrolit dan Nonelektrolit. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada pelaksanaan tes 

awal, tes siklus I, dan tes siklus II. Pada tes awal, rata-rata kemampuan siswa dalam

menjawab soal 25%, meningkat menjadi 54% pada tes siklus I dan 62% pada tes siklus II. 

Sedangkan prestasi belajar siswa pada tes awal 0%, meningkat menjadi 29% pada siklus I 

dan 71% pada siklus II. 
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BAB I
PENDAHULUAN

        A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah besar dalam bidang pendidikan di Indonesia yang banyak 

dibicarakan adalah rendahnya mutu pendidikan yang tercermin dari rendahnya rata-

rata prestasi belajar, khususnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Masalah lain 

dalam bidang pendidikan di Indonesia yang juga banyak dibicarakan adalah bahwa 

pendekatan dalam pembelajaran masih terlalu di dominasi oleh guru (teacher 

centered). Guru lebih banyak menempatkan siswa sebagai obyek didik. Pendidikan 

kita kurang memberikan kesempatan kepada siswa dalam berbagai mata pelajaran, 

untuk mengembangkan kemampuan berfikir holistik (menyeluruh), kreatif, obyektif 

dan logis, belum memanfatkan quantum learning sebagai salah satu paradigma 

menarik dalam pembelajaran, serta kurang memperhatikan ketuntasan belajar secara 

individual. Demikian juga proses pendidikan kita, umumnya belum menerapkan 

pembelajaran sampai anak menguasai materi pembelajaran secara tuntas. Akibatnya, 

tidak aneh bila banyak siswa yang tidak menguasai materi pembelajaran meskipun 

sudah dinyatakan tamat dari sekolah. Tidak heran pula kalau mutu pendidikan secara 

nasional masih rendah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 

2000 tentang otonomi daerah telah mengatur pembagian kewenangan antara 

pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaran pemerintah, termasuk di 

dalamnya bidang pendidikan. Berdasar UU tersebut maka pemerintah menetapkan 

suatu kurikulum baru bagi pendidikan nasional kita yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Kurikulum KTSP adalah kurikulum operasional yang 

dikembangkan di sekolah yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan warga 

sekolah berdasarkan karakteristik dan potensi sekolah dan lingkungan serta 

kebutuhan peserta didik di sekolah tersebut (Sosialisasi KTSP, 2007:6).

1
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, bahwa dalam kurikulum terbaru ini dikelompokkan 5  mata 

pelajaran :

a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia

b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian

c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi

d. Kelompok mata pelajaran estetika

e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan

Peningkatan mutu pendidikan berdasarkan kurikulum KTSP diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui : olah hati, olah pikir, 

olah rasa dan olah raga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan 

global.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan 

belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang, 

jalur dan jenis pendidikan. Upaya-upaya tersebut dilakukan karena disadari bahwa 

pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik

agar mampu menguasai pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk ilmu kimia, 

telah menciptakan pemilihan materi, metode dan media pembelajaran, serta sistem 

pengajaran yang tepat. Guru selalu dituntut berinovasi dan memperbaiki proses 

belajar dan pembelajaran kelas yang selama ini telah dilakukan. Proses belajar 

mengajar harus dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan pembelajaran yang 

bermakna (meaningfull learning), dan bukan sekedar pembelajaran yang hafalan saja 

(rote learning). Untuk mencapai suatu pembelajaran yang bermakna (meaning 

learning), salah satu pendekatan kontruktivisme memulai pelajaran dari ”apa yang 

diketahui siswa”. Untuk menjadikan suatu pembelajaran yang bermakna maka dalam 

suatu pembelajaran dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif. Model 

belajar kooperatif salah satunya adalah belajar kooperatif model STAD (Student 

Teams Achievement Divisions). Belajar kooperatif model STAD mempunyai ciri, 
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yakni belajar dilakukan melalui belajar kelompok, guru menyajikan informasi 

akademik baru kepada siswa, siswa dalam kelas tertentu dipecah menjadi kelompok 

dengan anggota 4-5 orang, setiap kelompok harus heterogen, yakni terdiri dari laki-

laki dan perempuan, berasal dari berbagai suku, dan memiliki kemampuan yang 

tinggi, sedang, dan rendah (Slavin, 2008: 144). 

            Model pembelajaran STAD dikembangkan untuk membuat pelajaran menjadi 

suatu proses yang aktif bukan pasif. Model pembelajaran ini diberikan agar siswa 

mampu melakukan observasi sendiri, mampu menganalisis sendiri, dan mampu 

berfikir sendiri. Siswa bukan hanya mampu menghafal dan meniru pendapat orang 

lain, juga untuk merangsang agar berani dan mampu menyatakan dirinya secara aktif, 

bukan hanya pendengar yang pasif terhadap segala suatu yang dikatakan guru. 

Belajar kooperatif ditandai dengan adanya tugas bersama bagi siswa, yang kemudian 

diterjemahkan menjadi tujuan yang harus dicapai kelompok. Kelompok yang efektif 

ditandai dengan suasana yang hangat dan produktivitas yang tinggi dalam pemenuhan 

tugas-tugas, tanpa adanya kelompok yang dikorbankan dan ditonjolkan (Joni, 1993). 

Dalam  pembelajaran kimia di SMA banyak pokok bahasan yang menuntut 

siswa melaksanakan eksperimen, salah satunya adalah Larutan Elektrolit dan Non 

Elektrolit. Pembelajaran materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) harus sesuai dengan karakteristik 

konsep kimia yang menekankan pada ketrampilan proses. Dalam kurikulum ini 

disebutkan bahwa standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa adalah 

:”Memahami sifat-sifat Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit ”. Standar kompetensi 

ini dituangkan dalam kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi sifat Larutan 

Elektrolit dan Non Elektrolit berdasarkan data percobaan. Pencapaian kompetensi 

dasar tersebut dapat dikembangkan melalui pemilihan metode pembelajaran yang 

memberikan pengalaman belajar bagi siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang 

telah ditentukan. Untuk itu dalam pembelajarannya perlu digunakan metode 

pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa berpartisipasi secara aktif dalam 

kegiatan pembentukan konsep sehingga dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar 
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Metode STAD (Student Team Achievement Divisions) sebagai contoh metode 

pembelajaran kooperatif terbukti efektif jika digunakan pada pokok bahasan Larutan 

Elektrolit dan Nonelektrolit yang memerlukan pemahaman konsep. Dengan metode 

STAD ini, siswa dapat saling bantu membantu dalam kelompoknya dalam menguasai 

konsep pada materi tersebut. Disisi lain, metode pembelajaran STAD ini merupakan 

metode pembelajaran kooperatif yang kegiatan kelompoknya lebih mudah 

dikendalikan dan diawasi

Keberhasilan proses belajar mengajar selain dipengaruhi oleh metode 

mengajar, dipengaruhi pula oleh aktivitas belajar siswa. Pada kegiatan itu siswa 

diarahkan pada latihan menyelesaikan masalah, sehingga akan mampu mengambil 

keputusan karena telah memiliki ketrampilan di dalam mengumpulkan informasi dan 

menyadari betapa perlunya meneliti kembali hasil belajar yang diperolehnya. 

Aktivitas belajar siswa merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan belajar. 

Hal ini mengingat bahwa kegiatan belajar mengajar diadakan dalam rangka 

memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Jika siswa aktif dalam kegiatan 

tersebut kemungkinan besar akan dapat mengambil manfaat dari pengalaman tersebut 

dan memilikinya. Mengingat pentingnya aktivitas belajar siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar, guru diharapkan dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang 

lebih banyak melibatkan aktivitas belajar siswa, sedangkan siswa itu sendiri 

hendaknya dapat memotivasi dirinya sendiri untuk aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. Dengan adanya aktivitas belajar ini kemungkinan besar prestasi belajar 

yang dicapai siswa akan memuaskan.

           Di SMA Muhammadiyah 2 Klaten pokok bahasan Larutan Elektrolit dan 

Nonelektrolit diajarkan dengan menggunakan metode ceramah, sedangkan pada 

kurikulum KTSP menekankan pada pencapaian kompetensi dasar. Pencapaian 

kompetensi dasar dapat dikembangkan melalui pemilihan metode. Metode yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah metode kooperatif. Salah satu metode kooperatif 

adalah metode STAD (Student Team Achievement Division) yang dilengkapi 

pendekatan PAIKEM. Pemilihan metode ini dirasa sangat kondusif bagi siswa SMA
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Muhammadiyah 2 Klaten. Hal ini menunjukkan bahwa siswa-siswanya masih 

individual, kerjasama antar siswa dalam belajar masih kurang sehingga perlu 

ditumbuhkan sikap kerjasama antar kelompok siswa karena dalam belajar kelompok 

jika ada seorang siswa yang belum memahami materi, maka teman sekelompoknya 

bertanggungjawab untuk menjelaskannya. Dengan penggunaan metode kooperatif 

tipe STAD ini diharapkan dapat menghasilkan  prestasi belajar yang lebih baik.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 2 Klaten, merupakan salah satu 

sekolah di Kabupaten Klaten. Berdasarkan pengamatan di kelas, khususnya kelas X-2 

dan dari hasil wawancara dengan guru kimia di sekolah tersebut, serta hasil dari 

angket observasi kesulitan belajar kimia siswa, dapat diidentifikasi permasalahan-

permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat dikemukakan 

sebagai berikut:

1. Guru masih menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi

pelajaran kimia, khususnya pada materi pembelajaran Larutan Elektrolit dan Non 

Elektrolit, yaitu dengan metode ceramah.

2. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran elektronik di ruang multi media 

yang telah tersedia di sekolah tersebut, khususnya untuk mata pelajaran kimia.

3. Kurang lengkapnya fasilitas alat dan bahan di Laboratorium Kimia. 

4. Kondisi siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pelajaran kimia.

5. Banyak siswa yang masih sulit memahami materi pembelajaran, salah satunya 

pada materi pembelajaran Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit, sehingga 

berakibat rendahnya prestasi belajar kimia pada materi pembelajaran tersebut. Hal 

ini dapat dilihat dari data hasil uji kompetensi materi pembelajaran Larutan 

Elektrolit dan Non Elektrolit kelas X Ilmu Alam tahun pelajaran 2007/2008 pada 

Tabel 1.
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Tabel 1. Nilai Uji Kompetensi Materi Pembelajaran Larutan Elektrolit dan Non 

Elektrolit Kelas X Tahun Pelajaran 2007/2008.

Kelas Nilai Rata-Rata % Tuntas 

X- 1 60,90 72,09

X- 2 58,78 47,61

X- 3 59,65 43,90

X-4 59,85 75,60

Dari tabel 1 terlihat bahwa persentase ketuntasan masing-masing kelas yang 

diperoleh dari hasil nilai guru, hanya ada dua kelas yang mencapai Standar 

Ketuntasan Belajar Mengajar, yang mana SKBM Kimia untuk Kelas X Ilmu Alam di 

SMA  Muhammadiyah 2 Klaten sebesar 60.

Dalam penelitian ini kelas yang digunakan sebagai tindakan kelas adalah 

kelas X-2. Kondisi siswa X-2 yang terdapat di SMA Muhammadiyah 2 Klaten adalah 

siswa yang  kurang aktif, khususnya dalam mengikuti mata pelajaran kimia. Salah 

satu cara yang tepat untuk mengajak siswa agar lebih aktif adalah dengan siswa 

menerapkan pengetahuannya, belajar memecahkan masalah, mendiskusikan masalah 

dengan teman-temannya, mempunyai keberanian menyampaikan ide atau gagasan, 

dan mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu diberikan suatu 

pendekatan pembelajaran yang alternatif untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut, 

salah satunya adalah Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif dan Menyenangkan 

(PAIKEM). Fokus PAIKEM  adalah pada kegiatan siswa di dalam bentuk group, 

individu dan kelas, partisipasi di dalam proyek, penelitian, penyelidikan, penemuan 

dan beberapa macam strategi yang hanya dibatasi dari imajinasi guru. Dalam 

pendekatan PAIKEM ini, guru memberikan latihan-latihan untuk membangkitkan 

semangat belajar siswa tentang apa yang dipelajari siswa sehingga memperoleh 
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semangat belajar. Selain itu siswa juga dibekali ketrampilan untuk memecahkan 

masalah dalam bentuk latihan soal melalui tahapan yang sistematis.

Karakteristik PAIKEM, meliputi : 1) Aktif : Pembelajaran ini memungkinkan

peserta didik berinteraksi secara aktif dengan lingkungan, memanipulasi obyek-obyek 

yang ada di dalamnya, dalam hal ini guru terlibat aktif, baik dalam merancang, 

melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran. 2) Kreatif : Pembelajaran 

membangun kreatifitas peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan, bahan 

ajar, dan sesama peserta didik, utamanya dalam menghadapi tantangan atau tugas-

tugas yang harus diselesaikan dalam pembelajaran. Guru dituntut untuk kreatif, yaitu 

merancang dan melaksanakan PAIKEM, 3) Inovatif : Proses pembelajaran yang 

dirancang oleh guru dengan menerapkan beberapa metode dan teknik dalam setiap 

pertemuan. Artinya dalam setiap kali tatap muka guru harus menerapkan beberapa 

metode sekaligus. Namun dalam penerapannya harus memperhatikan karakteristik 

kompetensi dasar yang akan dicapainya, sehingga sangat dimungkinkan setiap kali 

tatap muka guru menerapkan metode pembelajaran yang berbeda. 4) Efektif : 

Efektifitas pembelajaran akan mendongkrak kualitas hasil belajar peserta didik, 5) 

Menyenangkan : Pembelajaran akan diharapkan dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan dengan di dukung lingkungan aman, bahan ajar 

yang relevan, menjamin bahwa hasil belajar secara emosional lebih positif. Hal ini 

terjadi ketika dilakukan  bersama dengan orang lain sebagai dorongan dan selingan 

humor serta istirahat dan jeda secara teratur. Selain itu, pembelajaran akan 

menyenangkan manakala secara sadar pikiran otak kiri dan kanan sadar, menantang 

peserta didik berekspresi dan berfikir jauh ke depan serta mengkonsolidasikan bahan 

yang sudah dipelajari dengan meninjau ulang dalam periode-periode yang relaks.

Membangun metode pembelajaran PAIKEM sendiri bisa dilakukan dengan 

cara diantaranya mengakomodir setiap karakteristik diri. Artinya mengukur daya 

kemampuan serap ilmu masing-masing orang. Contohnya saja sebagian orang ada 

yang berkemampuan dalam menyerap ilmu dengan menggunakan visual atau 

mengandalkan kemampuan penglihatan, auditory atau kemampuan mendengar. Dan 
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hal tersebut harus disesuaikan pula dengan upaya penyeimbangan fungsi otak kiri dan 

otak kanan yang akan mengakibatkan proses renovasi mental, diantaranya 

membangun rasa percaya diri siswa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka akan 

dilakukan penelitian dengan judul ” UPAYA PENINGKATAN PRESTASI 

BELAJAR SISWA MELALUI MODEL KOOPERATIF TIPE STAD

MELALUI PENDEKATAN PAIKEM PADA MATERI LARUTAN 

ELEKTROLIT DAN NON ELEKTROLIT SISWA KELAS X SEMESTER II 

SMA MUHAMMADIYAH 2 KLATEN TAHUN PELAJARAN 2008/2009”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD melalui pendekatan 

PAIKEM sesuai untuk dilaksanakan pada materi pembelajaran Larutan 

Elektrolit dan Nonelektrolit?

2. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD melalui pendekatan 

PAIKEM dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi pokok 

Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit?

3. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD melalui pendekatan 

PAIKEM dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi pokok 

Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit?
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C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini mempunyai arah dan ruang lingkup yang jelas, maka perlu 

adanya pembatasan masalah. Berdasrkan latar belakang masalah dan identifikasi 

masalah yang ada maka penelitian ini dibatasi pada :

1. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-2 semester II SMA 

Muhammadiyah 2 Klaten tahun pelajaran 2008/2009.

2. Metode Penelitian

Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD.

3. Materi Pokok

Materi pokok yang dipilih dalam pembelajaran ini adalah larutan elektrolit 

dan non elektrolit.

4. Penilaian

Sistem penilaian yang digunakan dalam metode pembelajaran ini meliputi 

aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. Nilai aspek kognitif 

diperoleh dari hasil tes awal, tes siklus satu dan tes siklus dua. Sedangkan 

Nilai afektif diperoleh dari angket afektif dan observasi terhadap presensi 

siswa, serta perilaku siswa dalam proses belajar mengajar. Aspek afektif 

hanya digunakan untuk mengetahui karakteristik siswa.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah di atas, maka dapat disusun perumusan masalah sebagai berikut :

”Apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada materi pokok Larutan Elektrolit dan Non 

Elektrolit?”
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E. Tujuan Penelitian

Dari  perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

”Meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi pokok Larutan Elektrolit 

dan Nonelektrolit menggunakan model pembelajaran kooperatif  tipe STAD melalui 

pendekatan PAIKEM ”.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis :

a. Memberikan masukan kepada guru dan calon guru terhadap kemampuan 

kognitif dalam upaya meningkatkan  prestasi belajar siswa. 

b. Sebagai masukan bagi sekolah dalam mengembangkan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD melalui pendekatan PAIKEM untuk pembelajaran-

pembelajaran pada mata pelajaran eksak yang lain.

2. Manfaat secara praktis 

a.. Dapat digunakan sebagai referensi bagi studi kasus yang sejenis yang 

melibatkan pembelajaran kimia dengan Model pembelajaran kooperatif tipe

STAD melalui pendekatan PAIKEM. 

b. Masukan bagi penelitian yang lain yang bermaksud melakukan penelitian 

lebih lanjut.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Belajar 

a. Pengertian Belajar

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, belajar merupakan faktor yang 

menentukan hasil sebagaiman yang telah ditentukan. Pada hakikatnya manusia 

adalah makhluk yang belajar. UNESCO mengemukakan bahwa pendidikan harus 

diletakkan pada empat pilar, yaitu: belajar mengetahui (learning to know), belajar 

melakukan (learning to do), belajar hidup dalam kebersamaan (learning to live 

together), dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be)  (E. Mulyasa, 2003: 17). 

Manusia adalah makhluk yang mengusahakan sendiri apa yang dipelajarinya, bukan 

makhluk yang telah diprogramkan sejak lahir. Untuk itu manusia dilengkapi Tuhan 

dengan akal, sehingga dengan ini dia bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Belajar merupakan bentuk kegiatan yang dapat mengembangkan potensi tersebut. 

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai usaha untuk mencari ilmu pengetahuan 

guna menguasai ketrampilan tertentu. Belajar pada hakikatnya adalah suatu aktivitas 

yang mengharapkan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar (Depdiknas, 

2003: 2). Belajar selalu melibatkan tiga hal pokok yaitu adanya perubahan tingkah 

laku, sifat perubahannya relatif permanen, dan perubahan tersebut disebabkan oleh 

interaksi dengan lingkungan.

Definisi belajar telah banyak dikemukakan oleh para ahli, tetapi pada 

hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir sama. Jika ditinjau dari uraian di 

atas, belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi 

antara siswa dengan sumber-sumber belajar atau objek belajar, baik yang sengaja 

dirancang maupun yang tidak secara sengaja dirancang namun dapat dimanfaatkan 

(Depdiknas, 2003: 2). Perolehan belajar, disamping penguasaan materi pembelajaran 

itu sendiri, dapat juga berupa kemampuan-kemampuan lain. Seorang siswa dapat 

11



12

belajar bagaimana caranya belajar dari pengalaman belajar yang dialami. 

Pengalaman belajar adalah interaksi antara subjek belajar dengan objek belajar, 

misalnya siswa mengerjakan tugas, melakukan pemecahan masalah, mengamati 

suatu gejala, percobaan dan lain-lain. Aktivitas belajar sangat berkaitan dengan 

fungsi otak. Perkembangan dan cara fungsi otak dipengaruhi oleh hasil interaksi 

dengan objek belajar atau lingkungan.

Dalam belajar ada tiga unsur yang perlu diamati dan dipelajari. Pertama, 

unsur pengalaman kita sebut dengan stimulus eksternal (lingkungan atau sumber-

sumber belajar). Kedua, unsur-unsur internal yang berada pada tataran kognitif 

seperti berfikir untuk mencapai pemahaman. Ketiga, unsur pemahaman sebagai hasil 

dari proses belajar yang pada gilirannya akan mengubah penampakan dari luar. 

Penampakan perilaku ini dapat berupa sikap atau ketrampilan atau skill tertentu. 

Unsur-unsur belajar tersebut dapat ditunjukkan dalam Gambar 1 sebagai berikut:

          

Gambar 1. Unsur-Unsur Belajar (Ratna Willis Dahar, 1989: 17-21)

Prinsip-prinsip belajar sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang 

siswa agar dapat berhasil dalam belajarnya. Beberapa prinsip belajar di antaranya 

adalah sebagai berikut:

1) Belajar perlu memiliki pengalaman dasar.

2) Belajar harus memiliki tujuan yang searah.

3) Belajar memerlukan situasi yang problematis, yang akan membangkitkan 

motivasi belajar.

4) Belajar harus memiliki tekad dan kemampuan yang keras dan tidak mudah putus 

asa.

5) Belajar memerlukan bimbingan, arahan, serta dorongan.

6) Belajar memerlukan latihan.

7) Belajar memerlukan metode yang tepat.

Kognitif, Afektif,
Psikomotorik

Proses-Proses 
Kognitif

Stimulus 
Eksternal
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Environmental Input

Instrumental Input

Teaching Learning ProcessRaw Input Output

8) Belajar membutuhkan waktu dan tempat yang tepat.

Seorang guru dapat merencanakan dan mendesain sebuah model 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan 

karakter siswa yang diajar apabila telah dengan cermat memahami pengertian belajar 

dan prinsip-prinsip belajar.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar 

seorang siswa dapat dilihat pada Gambar 2.

                   

(Ngalim Purwanto, 1997: 87)

Gambar 2. Bagan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan hasil belajar.

Pada Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa siswa merupakan bahan 

mentah yang perlu diolah dalam suatu kegiatan belajar (Raw Input), dalam hal ini 

pengalaman belajar diperoleh melalui proses belajar mengajar (Teaching Learning 

Proses). Dalam proses belajar mengajar itu turut berpengaruh pula sejumlah faktor 

lingkungan (Environmental Input) dan berfungsi sejumlah faktor yang sengaja 

dirancang dan dimanipulasi (Instrumental Input) guna menunjang tercapainya 

keluaran yang dikehendaki (Output). Berbagai faktor tersebut berinteraksi satu sama 

lain dalam menghasilkan keluaran tertentu.

b. Teori Belajar Sosial

            Teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku 

tradisional. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura ( Ratna Wilis 
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Dahar, 1989:27). Teori belajar sosial menerima sebagian besar prinsip-prinsip teori 

perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-

isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Jadi dalam teori belajar 

sosial menggunakan penjelasan-penjelasan reinforsemen eksternal dan penjelasan-

penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana belajar dari orang lain.

            Menurut Albert Bandura dalam Gredler (1994: 369) pandangan faham belajar 

sosial, orang tidak didorong oleh tenaga dari dalam, demikian pun tidak “dipukul” 

oleh stimulus-stimulus yang berasal dari lingkungan. Alih-alih fungsi psikologi 

orang itu dijelaskan sebagai interaksi timbal balik yang terus menerus yang terjadi 

antara factor-faktor penentu pribadi dan lingkungan. Asumsi yang menjadi dasar 

teori belajar sosial yaitu yang pertama, proses belajar menuntut dari si belajar proses 

kognitif dan keterampilan pengambilan keputusan. Kedua, belajar ialah hubungan 

segitiga yang saling berkaitan antara lingkungan, faktor pribadi dan tingkah laku. 

Ketiga, belajar menghasilkan pemerolehan kode tingkah laku verbal dan visual yang 

mungkin diunjukkerjakan, mungkin juga tidak (Gredler, 1994 : 380). 

Konsep-konsep utama dari teori belajar sosial antar lain :

1).  Pemodelan (modeling)

Bandura memperhatikan bahwa penganut-penganut Skinner memberi 

penekanan pada efek-efek dari konsekuensi-konsekuensi pada perilaku dan tidak 

mengindahkan fenomena pemodelan, yaitu meniru perilaku orang lain dan 

pengalaman vicarious, yaitu belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain. 

Ia merasa bahwa sebagaian besar belajar yang dialami manusia tidak dibentuk 

dari konsekuensi-konsekuensi, melainkan manusia itu belajar dari suatu model.

2).    Fase Belajar

Menurut Bandura, ada empat fase belajar dari model, yaitu fase perhatian 

(attentional phase), fase retensi (retention phase), fase reproduksi (reproduction 

phase) dan fase motivasi ( motivational phase).

a.   Fase Perhatian
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Fase pertama dalam belajar observasional ialah memberikan perhatian pada 

suatu model dalam kelas guru akan memperoleh perhatian dengan menyajikan 

isyarat-isyarat yang jelas dan menarik. Perhatian siswa juga akan diperoleh 

dengan menggunakan hal-hal yang baru, aneh atau tak terduga dan dengan 

motivasi para siswa agar menaruh perhatian.

b.   Fase Retensi

            Belajar observasional terjadi berdasarkan kontinuitas. Dan kejadian 

kontinuitas yang diperlukan ialah perhatian pada penampilan model dan 

penyajian simbolik dari penampilan itu dalam memori jangka panjang. Menurut 

Bandura (1977: 26):

            “Observer who code modeled activities into either words, encise labels, or 

vivid imagery learn and retain behaviour better than those who simply 

observe or are mentally preoccupied with other matters while watching”.

      Dari apa yang dikemukakan oleh Bandura ini terlihat betapa pentingnya peranan 

kata-kata, nama-nama, atau bayangan yang kuat yang dikaitkan dengan kegiatan-

kegiatan yang dimodelkan dalam mempelajari dan mengingat perilaku.

3).   Fase Reproduksi

             Dalam fase ini, bayangan (imagery) atau kode-kode simbolik verbal dalam 

memori membimbing penampilan yang sebenarnya dari perilaku yang baru 

diperoleh. Fase reproduksi mengizinkan model atau instruktur untuk melihat 

apakah komponen-komponen suatu urutan perilaku telah dikuasai oleh yang 

belajar. Perlu disebut pentingnya arti umpan balik yang bersifat untuk 

memperbaiki untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Umpan balik ini dapat 

ditujukan pada aspek-aspek yang benar dari penampilan, tetapi yang lebih 

penting adalah ditujukan pada aspek-aspek yang salah dari penampilan. Secara 

cepat memberitahu siswa tentang respon-respon yang tidak tepat sebelum 

berkembang kebiasaan-kebiasaan yang tidak diinginkan, merupakan pelaksanaan 
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pengajaran yang baik. Umpan balik dalam fase reproduksi merupakan suatu 

variabel penting dalam perkembangan penampilan ketrampilan yang diajar.

4).   Fase Motivasi      

     Fase terakhir dalam proses belajar observasional ialah fase motivasi. Para siswa 

akan meniru suatu model, sebab mereka merasa bahwa berbuat demikian mereka 

akan meningkatkan kemungkinan untuk memperoleh reinforsemen.

             Dalam kelas, fase motivasi dari observasional kerap kali terdiri atas pujian 

atau angka untuk penyesuaian dengan model guru.

c.   Belajar Vicarious

            Sebagaian besar dari belajar observasional termotivasi oleh harapan bahwa 

meniru model dengan baik akan menuju pada reinforsemen. Tetapi, ada orang 

yang belajar dengan melihat orang diberi reinforsemen atau dihukum waktu 

terlibat dalam perilaku-perilaku tertentu. Inilah yang disebut belajar “vicarious”.

d.   Pengaturan Sendiri

            konsep penting dalam belajar observasional ialah pengaturan sendiri atau 

“self-regulation”. Dalam teori belajar sosial mengemukakan, Bahwa sebagaian 

besar dari kriteria yang kita miliki untuk penampilan kita, kita pelajari, banyak 

hal-hal yang lain, dari model-model dari dunia sosial kita (Ratna Wilis Dahar, 

1989: 28-31). 

            Apabila kita memperhatikan perilaku model dan menciptakan kode-kode 

verbal atau kode-kode imagery bagi apa yang kita amati. Kita akan belajar dari 

model itu. Umpan balik untuk memperbaiki, diberikan sebelum fase reproduksi 

belajar dari model-model, mempunyai efek yang kuat terhadap perilaku. 

Reinforsemen dan hukuman yang ditimbulkan sendiri secara langsung dan 

dialami secara vicarious, menentukan sejauh mana perilaku yang baru itu akan 

ditampilkan.

c.   Teori Belajar Konstruktivisme
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Menurut paradigma konstruktivistik, belajar adalah menginternalisasi dan 

membentuk kembali, atau mentransformasi pengetahuan baru. Transformasi terjadi 

melalui penciptaan pengertian baru yang menghasilkan suatu struktur kognitif 

Pengertian yang mendalam terjadi bila kehadiran informasi baru memicu timbulnya 

atau menimbulkan struktur kognitif yang menyebabkan seseorang berfikir kembali 

tentang ide-idenya terdahulu. Paradigma konstruktivistik lebih memperhatikan 

bagaimana manusia membentuk pengetahuan dari pengalaman-pengalamannya, 

struktur mental, dan keyakinan yang digunakan untuk menginterpretasikan objek-

objek serta peristiwa-peristiwa (duffi & Jonassen, 1993).

Paradigma konstruktivistik memusatkan perhatian analisisnya pada proses 

pembentukan pengetahuan dan kesadaran reflektif proses tersebut, kemungkinan 

sistem tanda alternatif, aspek-aspek imaginatif pebelajar (misalnya: metaforis), 

pengetahuan pebelajar, pengembangan kesadaran diri pada proses pembentukan, dsb. 

Pebelajar dipandang sebagai pemikir-pemikir yang memunculkan teori-teori tentang 

dunia. Fase desain pada proses rancangan pembelajaran hal yang penting adalah 

pengembangan lingkungan belajar yang meningkatkan pembentukan pengertian 

dengan perspektif ganda. 

2. Kemampuan Kognitif 

Dalam mempelajari setiap pelajaran memerlukan kemampuan berfikir. 

Kemampuan berfikir termasuk pada ranah kognitif yang meliputi kemampuan 

menghafal, kemampuan memahami, kemampuan menerapkan, kemampuan 

menganalisis, kemampuan mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Kemampuan 

yang penting pada ranah kognitif adalah kemampuan menerapkan konsep-konsep 

untuk memecahkan masalah yang ada di lapangan. Kemampuan ini sering disebut 

dengan kemampuan menstranfer pengetahuan ke berbagai situasi sesuai dengan 

konteksnya. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran kontekstual. Hampir semua mata 

pelajaran berkaitan dengan kemampuan kognitif, karena di dalamnya diperlukan 

kemampuan berfikir untuk memahaminya.
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( Depdiknas, 2003-2004 : 1)

Pada ranah kognitif penyusunan soal yang akan diujikan pada siswa 

hendaknya disesuaikan dengan indikator yang telah disusun dalam silabus, dimana 

penyusunan soal tersebut juga memiliki tingkat berfikir yang dimiliki oleh siswa, 

sebaiknya kemampuan berfikir menengah sampai tinggi. 

3. Kemampuan Afektif

Kemampuan afektif merupakan kemampuan yang ada dalam diri seseorang 

yang mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. 

Dalam ranah afektif ini dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan seseorang. 

Orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu sulit mencapai keberhasilan 

studi secara optimal. Seseorang yang berminat dalam suatu mata pelajaran 

diharapkan akan mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu semua 

guru harus mampu membangkitkan minat semua peserta didik dalam belajar 

pelajaran yang menjadi tanggung jawab guru. Selain itu ikatan emosional sering 

diperlukan untuk membangun semangat kebersamaan, semangat persatuan, semangat 

nasionalisme, rasa sosial, dan sebagainya. Untuk itu semua lembaga pendidikan 

dalam merancang program pembelajaran harus memperhatikan ranah afektif. 

Hasil belajar akan bermanfaat bagi masyarakat bila lulusan memiliki perilaku 

dan pandangan yang positif dalam ikut mensejahterakan dan menentramkan 

masyarakat. Masalah afektif dirasakan penting oleh semua orang, namun 

implementasinya masih kurang. Hal ini disebabkan merancang pengalaman belajar 

peserta didik yang tepat agar tujuan pembelajaran afektif dapat dicapai (Depdiknas, 

2003-2004 : 2 )

Kemampuan Psikomotorik

Menurut Sax dalam Depdiknas (2003-2004 : 1) Kemampuan psikomotorik 

yaitu kemampuan yang berkaitan dengan gerak, menggunakan otot seperti lari, 

melompat, menari, melukis, berbicara, membongkar dan memasang peralatan, dan 

sebagainya. 
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Peringkat kemampuan psikomotorik ada lima, yaitu :

1) Gerakan refleks

2) Gerakan dasar

3) Kemampuan perseptual

4) Kemampuan fisik, gerakan terampil

5) Komunikasi nondiskursif

Gerakan refleks adalah respon motor atau gerak tanpa sadar yang muncul 

ketika bayi lahir. Gerakan dasar adalah gerakan yang mengarah pada ketrampilan 

kompleks yang khusus. Peserta didik yang telah mencapai kompetensi dasar pada 

ranah ini mampu melakukan tugas dalam bentuk ketrampilan sesuai dengan standar 

atau kriteria. 

Kemampuan perseptual adalah kombinasi kemampuan kognitif dan 

kemampuan motor atau gerak. Kemampuan fisik merupakan kemampuan untuk 

mengembangkan gerakan terampil. Gerakan terampil merupakan gerakan yang 

mampu dilakukuan peserta didik sehingga menghasilkan produk yang optimal, 

seperti kemampuan melakukan tari, ketrampilan menendang bola, ketrampilan 

mengendarai sepeda motor. Gerakan yang telah dipelajari peserta didik akan 

tersimpan lama dalam sistem memori dan syaraf peserta didik, sehingga apabila 

peserta didik salah dalam mempelajari gerakan psikomotor maka sulit untuk 

memperbaikinya. Oleh karena itu guru harus merancang dengan baik pembelajaran 

psikomotor sehingga mencapai standar.

Komunikasi nondiskursif adalah kemampuan berkomunikasi menggunakan 

gerakan. Hal ini berkaitan dengan mengucapkan kata-kata dalam mempelajari bahasa 

asing. Seperti ketika peserta didik belajar mengucapkan kata-kata dalam bahasa 

inggris. Gerakan ini mencakup gerakan lidah, penempatan lidah dan tekanan suara, 

sehingga peserta didik dapat mengucapkan berbagai kata dengan benar ( Depdiknas, 

2003-2004 : 1-2 ).
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Mata pelajaran dalam IPA, misalnya kimia yang berhubungan dengan ranah 

psikomotorik adalah praktikum di laboratorium, sehingga akan lebih cocok metode 

yang digunakan dalam pembelajaran adalah metode eksperimen dan demonstrasi.

5. Prestasi Belajar

Sesuai dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang 

dalam Peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan 

Peraturan Mendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL), sekolah diwajibkan menyusun kurikulumnya sendiri. Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) itu memungkinkan sekolah menitikberatkan pada mata 

pelajaran tertentu yang dianggap paling dibutuhkan siswanya.

Dalam proses belajar mengajar, prestasi belajar merupakan hasil yang 

dicapai dari suatu usaha dalam mengikuti pendidikan atau latihan tertentu yang 

hasilnya dapat ditentukan dengan memberikan test pada akhir pendidikan. 

Kedudukan siswa dalam kelas dapat diketahui melalui prestasi belajar yaitu siswa 

tersebut termasuk pandai, sedang atau kurang. Dengan demikian prestasi belajar 

mempunyai fungsi yang penting disamping sebagai indikator keberhasilan belajar 

dalam mata pelajaran tertentu, juga dapat berguna sebagai evaluasi dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar.

Prestasi belajar siswa dapat diketahui dengan adanya evaluasi belajar atau 

penilaian hasil belajar. Penilaian merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan 

berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses belajar 

dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa melalui kegiatan belajar mengajar. 

Evaluasi hasil belajar mengajar siswa bermakna bagi semua komponen dalam proses 

pengajaran terutama siswa, guru dan orang tua.

Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan melalui ulangan harian dan ulangan 

umum. Ulangan harian merupakan ulangan yang mencakup satu atau beberapa 

pokok bahasan. Melalui ulangan harian dapat diketahui penguasaan siswa terhadap 
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tujuan pembelajaran setelah siswa melakukan kegiatan belajar. Ulangan umum 

merupakan ulangan yang mencakup seluruh konsep dalam satu semester. Selain 

untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa terhadap materi yang telah dipelajari, 

dapat juga untuk menentukan kemajuan atau hasil pembelajaran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil 

yang diperoleh dari serangkaian usaha individu dalam rangka untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil dari aktivitas belajar dan 

interaksi dengan lingkungan.

Prestasi belajar sebagai hasil belajar dapat diketahui saat dilakukan 

penilaian. Penilaian digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa 

dan berbagai hal yang pernah diajarkan sehingga dapat diperoleh gambaran tentang 

pencapaian program pendidikan. Jadi fungsi prestasi belajar sangat penting bagi anak 

didik baik sebagai indikator kualitas pendidikan dan berfungsi sebagai umpan balik 

bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dimaksudkan sebagai 

kurikulum untuk mengembangkan kualitas siswa, yang meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan sikap serta minat belajar, pada setiap mata pelajaran yang 

tercantum di dalam kurikulum itu. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar dalam 

pelaksanaan KTSP perlu dilakukan berdasarkan informasi yang selengkap mungkin 

mengenai siswa yang bersangkutan agar maksud tersebut terlaksana (Depdiknas, 

2004:1).

Prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan siswa dalam usaha belajar 

yang dilakukannya. Prestasi ini biasanya diwujudkan dalam nilai tes. Nilai tes 

tersebut adalah angka yang menunjukkan jumlah hasil prestasi setelah siswa 

mendapat pelajaran. Dalam kurikulum KTSP ini penilaian yang diterapkan meliputi 

tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor.

Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir, termasuk di 

dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis dan 

kemampuan mengevaluasi. Aspek afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, 
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minat, sikap dan nilai. Sedang aspek psikomotor adalah aspek yang berhubungan 

dengan aktifitas fisik.

6. Metode Mengajar

Metode mengajar adalah cara yang direncanakan dan digunakan guru 

dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Jadi, sebelum 

menggunakan metode tersebut seorang guru perlu mengetahui terlebih dahulu 

macam-macam media, lalu memilihnya berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan 

menggunakannya bersama dengan komponen lain agar proses pembelajaran berjalan 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Sri Anitah W. dan Sumartini, 2007: 4.3). 

Agar tujuan belajar dapat tercapai maka seorang guru hendaknya mampu 

menentukan metode yang paling tepat dipakai dalam proses belajar mengajar. Dalam 

penelitian ini akan digunakan metode eksperimen dan demonstrasi.

a. Metode Eksperimen

Metode eksperimen merupakan suatu pekerjaan menggunakan alat-alat sains 

dengan tujuan untuk mengetahui sesuatu yang baru (setidaknya bagi anak itu, 

meskipun tidak baru bagi orang lain), atau untuk mengetahui apa yang terjadi kalau 

diadakan suatu proses tertentu. Dalam metode eksperimen diharapkan agar siswa 

tidak hanya melakukan latihan yang membabi buta, yang mana petunjuknya 

diberikan sudah demikian lengkapnya sehingga murid tidak hanya bekerja seperti 

mesin, karena tidak ada lagi yang dipikirkannya, kecuali mengikuti petunjuk yang 

telah diperinci dalam lembaran petunjuk. Dalam menyusun suatu petunjuk 

eksperimen atau praktikum, guru harus dapat membuat petunjuk itu sedemikian 

sehingga masih cukup hal-hal yang perlu dipikirkan oleh siswa pada waktu akan 

melakukan tugasnya. Sedapat mungkin pekerjaan yang dilakukan mendekati open 

ended eksperiment, yaitu suatu eksperimen yang jawabannya tidak langsung dapat 
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dicari dari buku-buku, tetapi jawabannya hanya diperoleh dari eksperimen itu sendiri 

( Sukarno dkk, 1981 : 47 ).

Mulyati Arifin (1995 : 110-112) mengemukakan tentang hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam metode eksperimen antara lain : 

1) Prosedur metode eksperimen

(a) Menjelaskan kepada siswa tentang tujuan percobaan.

(b) Menjelaskan kepada siswa tentang alat yang digunakan, bahan yang 

diperlukan, variabel yang perlu dicatat, serta urutan kegiatan eksperimen.

(c) Guru mengawasi kegiatan siswa selama eksperimen berlangsung dan 

memberikan saran jika diperlukan.

(d) Guru mengumpulkan hasil kegiatan siswa setelah eksperimen selesai 

kemudian menindaklanjuti. 

2) Kelebihan metode eksperimen

(a) Dapat memberikan gambaran  yang konkrit tentang suatu peristiwa.  

(b) Siswa dapat mengamati proses.

(c) Siswa dapat mengembangkan ketrampilan inkuiri.

(d) Siswa dapat mengembangkan sikap ilmiah.

(e) Membantu guru untuk mencapai tujuan pengajaran yang lebih efektif dan 

efisien

3) Kekurangan metode eksperimen

Metode eksperimen mempunyai beberapa kekurangan antara lain :

(a) Guru dituntut tidak hanya menguasai ilmunya tetapi juga ketrampilan 

eksperimen.

(b) Waktu yang dibutuhkan cukup lama.

(c) Memerlukan sarana yang memadai.

b. Metode Demonstrasi 

Pada metode demonstrasi guru memperlihatkan suatu proses atau kejadian 

kepada siswa atau memperlihatkan cara kerja suatu alat pada sekelompok siswa. 

Dalam pelajaran sains metode demonstrasi ini tidak hanya dipergunakan untuk 
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memperlihatkan sesuatu, tetapi banyak dipergunakan untuk mengembangkan suatu 

pengertian, mengemukakan suatu masalah, memperlihatkan penggunaan suatu 

prinsip, menguji kebenaran suatu hukum  yang diperoleh secara teoritis dan untuk 

memperkuat suatu pengertian. 

Demonstrasi tidak selalu dilakukan oleh guru. Dalam hal yang mudah 

sebaiknya demonstrasi dilakukan oleh siswa dihadapan siswa-siswa yang lain.  

( Sukarno dkk, 1981 : 43–46) .   

Menurut Mulyati Arifin (1995 : 114-115) apa saja yang perlu diperhatikan 

dalam metode demonstrasi yaitu :

(1) Penggunaan metode demonstrasi

Metode ini baik digunakan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang 

hal-hal yang berhubungan dengan proses pembuatan, proses cara kerja, proses 

penggunaan dan untuk mengetahui atau melihat suatu kebenaran. Metode 

demonstrasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan kognitif maupun psikomotorik. 

Dalam pelaksanaannya metode ini terdiri dari tiga tahap, antara lain  :

(a)  Tahap pengantar yaitu siswa diberi ceramah singkat untuk menerangkan 

tujuan pembelajaran.

(b)  Tahap pengembangan yaitu dimana terjadi tanya jawab dan aktivitas lainnya.

(c)  Tahap konsolidasi yaitu dimana bahan pengajaran ditinjau kembali, direvisi, 

dan dites.

Metode ini akan menjadi metode yang efektif  jika sebelum diterapkan telah 

disiapkan perencanaan yang baik, antara lain yang perlu disiapkan adalah 

merumuskan tujuan yang jelas dari sudut kecakapan yang diharapkan tercapai, antara 

lain : 

(a) Menetapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang dilaksanakan.

(b) Mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan.

(c) Menetapkan rencana untuk kemajuan anak didik. 

(d) Menyiapkan alat dan zat.
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Alat yang digunakan untuk metode demonstrasi hendaknya digunakan dalam 

ukuran yang lebih besar daripada yang digunakan dalam metode eksperimen, 

dengan tujuan supaya lebih mudah untuk diamati oleh seluruh siswa.

(e) Menyiapkan pertanyaan untuk didiskusikan yang mana akan menuntun siswa 

ke arah pengembangan berpikir proses. Hendaknya setiap yang diamati 

dalam demonstrasi dipertanyakan  “Mengapa?, Bagaimana?, dan seterusnya.

(2) Kelebihan metode demonstrasi

(a) Metode ini membuat pelajaran lebih luas dan lebih konkret. Dengan demikian 

dapat menghindari verbalisme.

(b) Siswa dapat diharapkan lebih mudah dalam memahami apa yang dipelajari.

(c) Siswa dirangsang untuk lebih aktif mengamati, menyesuaikan antara teori 

dengan kenyataan, dan berusaha melakukan sendiri.

(d) Melalui metode demonstrasi ini dapat disajikan materi yang tidak mungkin 

atau kurang sesuai dengan menggunakan metode lain. 

(3) Kekurangan metode demonstrasi

(a) Metode ini memerlukan ketrampilan guru secara khusus, karena dengan 

ditunjang hal itu pelaksanaan demonstrasi akan lebih efektif.

(b) Demonstrasi memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang disamping 

memerlukan waktu yang cukup lama.

7.   PAIKEM

PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Dan 

Menyenangkan. Menurut Masdjudi, S. Belen, Ujang Sukandi, Mukholish (2003:3-4) 

yang dimaksud Aktif adalah bahwa pembelajaran dimana guru harus menciptakan 

suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan dan 

mengemukakan gagasan. Inovatif artinya mengukur daya kemampuan serap ilmu 

masing-masing orang. Contohnya sebagian orang ada yang berkemampuan dalam 

menyerap ilmu dengan menggunakan visual atau mengandalkan kemampuan 

penglihatan, auditory atau kemampuan mendengar, dan kinestetik. Dan hal tersebut 
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harus disesuaikan pula dengan upaya penyeimbangan fungsi otak kiri dan otak kanan 

yang akan mengakibatkan proses renovasi mental, diantaranya membangun rasa 

percaya diri siswa. Kreatif dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan yang 

beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Efektif 

dimaksudkan adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat 

memperoleh pengetahuan, sikap dan dan keterampilan tertentu dengan proses yang 

menyenangkan. Menyenangkan yang dimaksudkan adalah suasana belajar mengajar 

yang menyenangkan sehingga waktu curah perhatiannya (time on task) tinggi, sebab 

belajar merupakan proses aktif dari si pembelajar dalam membangun 

pengetahuannya.

Masih menurut Masdjudi, S. Belen, Ujang Sukandi, Mukholish (2003:3-4) 

secara garis besar PAIKEM dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan 

pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar 

melalui berbuat.

2. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan 

semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar 

untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan dan cocok 

bagi siswa.

3. Guru mengatur kelas dengan tempat duduk secara berkelompok-

kelompok kecil dan memajang buku-buku dan bahan belajar yang 

lebih menarik dan menyediakan pojok baca.

4. Guru menetapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif 

termasuk cara belajar kelompok.

5. Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam 

pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan 

melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah.
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Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PAIKEM adalah pembelajaran 

dimana siswa aktif bertanya, mempertanyakan, siswa dan guru kreatif, tujuan 

pembelajaran tercapai secara efektif dengan cara yang menyenangkan.

a. Pembelajaran Aktif

Pembelajaran Aktif dimaksudkan adalah bahwa dalam proses pembelajaran, 

guru harus menciptakan suasana sedemikian hingga siswa aktif bertanya, 

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan (Masdjudi, S. Belen, Ujang Sukandi, 

Mukholish (2003:3-4). Sedangkan menurut Nana Sujana (1989:20) mengatakan 

bahwa cara belajar siswa aktif adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang 

subyek didiknya terlibat secara intelektual dan emosional sehingga ia betul-betul 

berperan dan berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar.

Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si pembelajar dalam 

membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima kucuran 

ceramah guru tentang pengetahuan. Jika pembelajaran tidak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut 

bertentangan dengan hakekat belajar.

Peran aktif dari siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi

yang kreatif yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya 

sendirinya dan orang lain.

Bertitik tolak dari urain diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan Pembelajaran Aktif adalah salah satu cara stategi belajar-mengajar

yang menuntut keaktifan dan partisipasi subyek peserta didik seoptimal mungkin, 

sehingga siswa mampu mengubah tingkah lakunya secara lebih efektif dan efisien.

Untuk melihat terwujudnya pembelajaran aktif dalam proses belajar mengajar 

terdapat indikator cara belajar siswa aktif. Menurut Nana Sujana (1989:21) indikator 

ini dapat dilihat tingkah laku mana yang muncul dalam suatu proses belajar mengajar 

berdasarkan apa yang dirancang guru.
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1. Aktif Dilihat dari Sudut Siswa

Jika diamati dari sudut siswa maka akan tampak :

a.). Keinginan dan keberanian menampilkan minat, kebutuhan, dan 

permasalahan.

b). Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan persiapan, proses dan kelanjutan belajar.

c). Penampilan berbagai usaha dan kekreatifan belajar dalam menjalani 

dan menyelasaikan kegiatan belajar mengajar sampai mencapai 

keberhasilan.

d). Kebebasan atau keleluasan melakukan hal tersebut diatas tanpa 

tekanan guru atau pihak lainnya (kemandirian belajar)

2. Aktif Dilihat dari Sudut Guru

a). Tampak adanya usaha untuk mendorong, membina gairah belajar dan 

partisipasi siswa secara aktif.

b). Tampak bahwa peranan guru yidak mendominasi kegiatan proses belajar 

siswa.

c). Tampak bahwa guru memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar 

menurut cara dan keadaan masing-masing.

d). Tampak bahwa guru menggunakan berbagai jenis metode mengajar serta 

pendekatan multimedia.

3. Aktif Dilihat Segi Program

a). Hendaknya tujuan instruksional serta konsep maupun isi pelajaran itu 

sesuai dengan dengan kebutuhan, minat serta kemampuan subyek didik.

b). Hendaknya program cukup jelas dapat dimengerti siswa dan menantang 

siswa untuk melakukan kegiatan belajar.

c). Hendaknya bahan pelajaran mengandung fakta atau informasi konsep, 

prinsip dan keterampilan.

4. Aktif Dilihat dari Situasi Belajar
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a). Tampak adanya iklim hubungan intim dan erat antara guru dengan siswa, 

siswa dengan siswa, guru dengan guru, serta dengan unsur pimpinan 

sekolah dan stick holder yang ada.

b). Tampak adanya gairah serta kegembiraan siswa meningkat sehingga 

siswa motivasi yang kuat, serta keleluasaan mengembangkan cara belajar 

masing-masing.

5. Aktif Dilihat dari Sarana Belajar

a). Tampak adanya sumber-sumber belajar bagi siswa

b). Tampak adanya fleksibilitas waktu untuk melakukan kegiatan belajar

c). Tampak adanya kegiatan kegiatan belajar siswa yang tidak terbatas di 

dalam kelas dan juga di luar kelas.

6. Ciri-ciri Pembelajaran Aktif

Ada beberapa ciri yang harus tampak dalam proses pembelajaran aktif antara 

lain :

a). Situasi kelas menantang siswa melakukan kegiatan belajar secara bebas, 

tetapi terkendali.

b). Guru tidak mendominasi pembicaraan, tetapi lebih banyak memberikan 

rangsangan berfikir kepada siswa untuk memecahkan masalah.

c). Guru menyediakan dan mengusahakan sumber belajar bagi siswa, bisa 

sumber tertulis, sumber manusia, mesalnya murid itu sendiri menjelaskan 

permasalahan kepada murid lainnya, termasuk guru sendiri sebagai 

sumber belajar.

d). Kegiatan siswa bervariasi, ada kegiatan yang sifatnya bersama-sama 

dilakukan oleh semua siswa, ada yang melakukan secara kelompok dan 

ada yang dilakukan siswa secara individual. Penetapan tersebut diatur 

oleh guru secara sistamatis dan terencana.

e). Hubungan guru dengan siswanya sifatnya harus mencerminkan hubungan 

manusiawi bagaikan hubungan antara bapak dengan anak, bukan 

pimpinan dengan bawahan. Guru menetapkan diri sebagai pembimbing 
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semua siswa yang memerlukan bantuan manakala siswa menghadapi 

persoalan dan tidak dapat memecahkan masalahnya sendiri.

f). Situasi dan kondisi kelas tidak kaku terikat dengan susunan  yang mati, 

tetapi sewaktu-waktu diubah sesuai dengan kebutuhan siswa.

g). Belajar tidak hanya dilihat dan diukur dari segi hasil yang dicapai siswa, 

tetapi juga dilihat dan diukur dari segi proses belajar yang dilakukan oleh 

siswa.

h). Adanya keberanian siswa mengajukan pendapat melalui pertanyaan atau 

pertanyaan gagasannya, baik yang diajukan kepada guru maupun siswa 

lainnya dalam pemecahan masalah belajarnya.

i). Guru senantiasa menghargai pendapat siswa, terlepas pendapat itu benar 

atau salah. Guru harus mendorong siswa lainnya agar selalu mengajukan 

pendapatnya secara bebas.

Melihat ciri-ciri tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran aktif 

merupakan pembelajaran yang saling bertanya dan mempertanyakan, interaksi antara 

guru dengan siswa, siswa dengan siswa, hubungan antara guru dengan siswa sangat 

akrab layaknya orang tua dengan anaknya, sehingga siswa ada keberanian untuk 

mengemukakan pendapat atau gagasannya secara terbuka. Pembelajaran bisa 

berjalan dengan aktif sangat tergantung dari peran guru itu sendiri.

b. Pembelajaran Inovatif

Pembelajaran inovatif adalah proses pembelajaran yang dirancang oleh guru 

dengan menerapkan beberapa metode dan teknik dalam setiap pertemuan. Artinya 

dalam setiap kali tatap muka guru harus menerapkan beberapa metode sekaligus. 

Namun dalam penerapannya harus memperhatikan karakteristik kompetensi dasar 

yang akan dicapainya, sehingga sangat dimungkinkan setiap kali tatap muka guru 

menerapkan metode pembelajaran yang berbeda. 

Untuk bisa melakukan pembelajaran yang inovatif guru dituntut mempunyai 

wawasan yang luas dalam hal metode pembelajaran. Jika hal ini tidak dimiliki oleh 
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seorang guru maka pembelajaran tidak menutup kemungkinan mengarah ke 

pembelajaran ”tradisional” (ceramah, tanya jawab, diskusi).

Bentuk pembelajaran inovatif diantaranya dapat dilakukan dengan 

menerapkan pendekatan kontekstual, dan PAIKEM. Kedua pendekatan ini dalam 

implementasinya pada prinsipnya sama yaitu semuanya menuntut adanya kreatifitas 

guru yang tinggi serta dalam pelaksanaannya menuntut keaktifan dan kreatifitas 

siswa.

c. Pembelajaran Kreatif

Pembelajaran Kreatif menurut Masdjudi, S. Belen, Ujang Sukandi, 

Mukholish (2003:3-4). Kreatif yang dimaksudkan adalah agar guru menciptakan

kegiatan yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa.

Kreatif dibagi menjadi dua yaitu  Kreatif untuk guru dan Kreaatif untuk siswa 

(Muh. Durori,2002:xiii). Kreatif untuk guru adalah mampu mengembangkan 

kegiatan yang beragam dan membuat alat bantu sederhana. Sedangkan Kreatif untuk 

siswa adalah merancang / membuat sesuatu dan menulis / mengarang.

Dalam pembelajaran Kreatif, guru harus dituntut memiliki keterampilan. 

Keterampilan itu meliputi ketermpilan menggunakan alat-alat yang akan 

dipergunakan. Seperti satu perangkat alat, mereka tidak dapat bekerja sendiri Anda 

harus menggunakannya (Bobbi De Porter & Mike Hernaeki, 2001:337).

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan  bahwa pembelajaran Kreatif 

adalah guru harus bisa memenuhi keinginan siswa dengan cara terampil 

menggunakan alat peraga, media pembelajaran dan yang lebih penting adalah 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Kreativitas merupakan kapasitas 

untuk membuat hal yang baru. Orang yang kreatif adalah orang yang berfikir dan 

bertindak mengubah suatu ranah atau menetapkan suatu ranah baru. Begitu 

pentingnya pengembangan kreativitas, maka kreativitas dapat diamati dari 

bergesernya peran guru, yang semula seringkali mendominasi kelas kini harus lebih 

benyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil peran lebih aktif 

dan kreatif. Ini dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Pada prinsipnya, 
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setiap orang memiliki kempampuan kreatif dengan tingkat yang berbeda. Yang 

diperlukan adalah bagaimana mengembangkan dan menghidupkan kreativitas 

tersebut.

d. Pembelajaran Efektif

Peran guru, terutama guru yang berkualitas tidak dapat digantikan oleh 

siapapun termasuk oleh teknologi. Pembelajaran Efektif adalah pembelajaran yang 

memungkinkan  peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, sikap dan

keterampilan tertentu dengan proses yang menyenangkan. Kegiatan pembelajaran 

terfokus kepada peserta didik, sehingga harus terlibat aktif dalam keseluruhan proses 

pembelajaran agar mereka langsung mendapatkan pengalaman sendiri dari proses 

tersebut. Joyce, Wiel & Calhoun (2000:6-7) menegaskan bahwa ” Hasil jangka 

panjang terpenting dari sebuah pembelajaran adalah diperolehnya peningkatan 

kemampuan belajar secara lebih mudah dan lebih efektif dimasa depan sebagai 

akibat telah dikuasainya dengan baik pengetahuandan keterampilan dari proses 

pembelajaran yang telah diikutinya”. Guru dikatakan berhasil dalam proses 

pembelajaran apabila mampu membawa peserta didik untuk mendidik dirinya 

sendiri, mampu memperdayakan peserta didik secara efektif, mampu mendorong 

peserta didik menggunakan sumber-sumber belajar secara efektif.

Menurut Sutarno Joyo Atmojo (2003:15-20) dalam pembelajaran efektif 

dibutuhkan peran guru yang efektif, manajemen yang efektif dan perlu guru yang 

efektif.

1. Peran Guru yang Efektif

Di lingkungan sekolah perlu diupayakan suatu iklim belajar yang menunjang 

pendaya gunaan kreativitas siswa , untuk itu guru-guru diharapkan dapat berperan :

a). Bersikap terbuka terhadap minat dan gagasan apapun yang muncul 

dari siswa, bersikap terbuka berarti selalu menerima tetapi 

menghargai gagasan tersebut.

b). Memberi waktu dan kesempatan yang luas untuk memikirkan dan 

mengembangkan gagasan tersebut.
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c). Memberi sebanyak mungkin kesempatan kepada siswa untuk 

berperan serta dalam mengambil keputusan.

d). Menciptakan suasana hangat dan rasa aman bagi tumbuhnya 

kebebasan berfikir eksploratif (menyelidiki).

e). Menciptakan saling menghargai dan saling menerima baik antara 

siswa maupun antar guru dan siswa.

f). Bersikap positif terhadap kegagalan siswa dan bantulah mereka agar 

bangkit dari kegagalan tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran efektif, antara lain  

dilakukan dengan mengaplikasikan pembelajaran kreatif. Pembelajaran ini 

merupakan tantangan tersendiri bagi para guru. Mereka dituntut kreatif memberikan 

suatu pembelajaran sesuai dengan materi yang mereka berikan. Pembelajaran ini 

lebih condong pada upaya guru dalam memaksimalkan suatu pembelajaran dengan 

memanfaatkan segenap potensi yang ada. Pembelajaran kreatif bagi sekolah yang 

memiliki peserta didik dari lapisan masyarakat bawah sangat penting, terutama pada 

masyarakat yang perekonomiannya rendah. Pembelajaran kreatif yang dimaksud 

disini adalah pembelajran yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas dengan cara 

memanfaatkan segenap potensi yang ada secara optimal. Secara implisit 

pembelajaran ini mengandung muatan baru yang disesuaikan dengan keadaan, 

terutama dalam penyajiannya yang lebih inovatif. Karakter pembelajran kreatif 

memang sangat fleksibel dan itu semua tergantung pada guru sebagai sang kreator. 

Ini menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut akan dapat disajikan oleh guru-guiru 

yang memiliki kreativitas tinggi. Kreativitas guru dapat memacu motivasi belajar 

siswa. Karena di dalam pembelajarannya menggunakan metode belajar yang dekat 

dengan keseharian siswa yang nyata. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif cukup 

ampuh untuk memotivasi siswa dalam berkarya.

2. Pembelajaran Efektif Perlu Manajemen yang Efektif

Kualitas pembelajaran merupakan sebuah istilah yang mengandung nilai 

yang terkait dengan tujuan, proses dan standar pendidikan. Pembelajaran yang 
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berkualitas adalah pembelajaran yang baik secara moral, epistomologi, maupun 

edukatif, memiliki tujuan, proses dan capaian dengan standar yang tinggi sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan (Ashcroft, Kate 1995:41).

Penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dalam sebuah lembaga 

pendidikan formal, memerlukan dukungan manajemen yang efektif pula. Pihak 

manajemen lembaga pendidikan harus memfungsikan lembaga yang dipimpinnya 

sebagai organisasi belajar dan membawa organisasi beserta seluruh pihak yang 

terlibat di dalamnya untuk belajar lebih cepat dibandingkan dengan para pesaingnya.

Di samping itu pihak manajemen harus selalu mendorong tenaga pengajarnya 

untuk melakukan kajian tentang belajar dan pembelajaran dan melkukan tindakan 

bersama untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang tidak dapat diatasi 

secara individual.

Menurut Malone (1997:51) agar guru terdorong untuk berpartisipasi aktif dan 

efektif diperlukan sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut menurutnya adalah:

a). Harus dimilikinya motivasi, alasan dan tujuan belajar yang jelas yang 

dapat dibantu permunculannya oleh pembimbing mereka.

b). Dengan tujuan pembelajaran yang jelas, peserta didik akan belajar secara 

efektif, karena mereka mempunyai gambaran umum perihal topik yang 

akan dipelajari.

c). Tujuan pembelajaran yang jelas beserta jadwal pencapaiannya dapat 

berfungsi sebagai sebuah rencana yang harus dilakukan oleh peserta 

didik.

d). Mereka memerlukan umpan balik selama proses pembelajaran untuk 

mengetahui perkembangan keberhasilan yang telah dicapai.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran efekti, 

dibutuhkan guru yang efektif artinya pembelajaran itu efektif atau tidak, akan sangat 

dipengaruhi oleh peran guru sebagai pengelola proses pembelajaran. Sedangkan guru 

yang efektif adalah guru yang mampu mengajar secara efektif. Penampilan guru di 

depan kelas sangat menentukan kualitas pembelajaran peserta didik, kualitas 



35

pembelajaran akan menjadi indikator utama pembelajaran yang efektif. Untuk 

mewujudkan apakah suatu pembelajaran efektif atau tidak, akan sangat ditentukan 

oleh peran atau posisi sentral pengajar atau guru sebagai pengelola pembelajaran.

3. Pembelajaran Efektif Perlu Guru yang Efektif

Guru yang efektif adalah guru yang mampu secara efektif. Untuk mengajar 

yang efektif harus dipahami bahwa mengajar adalah merupakan seni sekaligus 

sebagai ilmu (Omstein dan Lasley, II, 2000:5:59). Oleh karena itu, seorang guru 

adalah seniman dalam arti sebagai tenaga profesional yang terlatih sekaligus sebagai 

ilmuwan.

Peran guru sebagai seniman, maka dalam proses pembelajaran diharapkan 

menyenangkan. Guru tidak harus terpaku dengan gaya mengajar  tertentu tetapi 

dapat mengembangkan diri sesuai dengan keadaan yang ada akan lebih efektif. 

Sehingga guru yang demikian itu tidak akan statis, artinya selalu ingin mengadakan 

perubahan–perubahan atau inovasi-inovasi dalam rangka peningkatan diri. Guru juga 

dituntut sebagai ilmuwan, artinya harus selalu menerapkan prinsip-prinsip ilmiah 

dalam menjalankan tugasnya.

Guru efektif adalah guru yang mampu membantu peserta didik memperoleh 

yang terbaik dari pembelajaran yang dikelolanya (Cruickshank, Bainer & 

Metcalf,1999:308) atau guru yang berhasil membawa peserta didik menguasai 

kemampuan yang menjadi tujuan pembelajaran (Crowel, Kaminsky & Podell, 

1997:365, Evan dan Nation, 2000:26).

Jadi pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang dapat mengantarkan 

peserta didik lebih memahami tentang apa yang sedang dipelajari. Atau 

pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 

memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu dengan proses yang 

menyenangkan (Reiser & Dick, 1996:3).

Kompetisi-kompetisi yang harus dimiliki seorang guru yang efektif antara 

lain:
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1). Orientasi atau fokus pada tugas pekerjaan, penyediaan waktu untuk tatap 

muka, penyiapan kondisi dan evaluasi (Borich, 1996:14).

2). Kemampuan mengatur pembelajaran sedemikian rupa agar peserta didik 

mencurahkan waktu yang cukup terlibat aktif dalam proses belajar 

(Omstein & Lasley, II, 2000:53).

3). Komitmen pada standar profesi, orientasi pada capaian hasil belajar yang 

tinggi bagi peserta didik (Cole & Chan, 1994:18).

4). Komitmen pada standar etika (Cole & Chan, 1994:18).

5). Kepercayaan bahwa peserta didik memiliki kemampuan untuk belajar 

(Jahnston dalam Crowl, Kaminsky & Podell, 1997:365).

6). Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa simbol (Cole & Chan, 

1994:18; Moses dalam Ashcroft, 1995:45).

7). Kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas dan 

kemampuan menyampaikan kepada peserta didik (Cruickshank, Bainer & 

Metcalf, 1999:353).

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa guru efektif adalah guru 

yang mampu membantu peserta didik memperoleh yang terbaik dari pembelajaran 

yang dikelolanya, tepat waktu, tepat sasaran atau guru yang berhasil membawa 

peserta didik menguasai kemampuan yang menjadi tujuan pembelajaran.

e. Pembelajaran yang Menyenangkan

Menurut Masdjudi, S. Belen, Ujang Sukandi, Muhlisoh (2003:3-4). 

Menyenangkan yang dimaksud adalah suasana belajar mengajar yang menyenangkan 

sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu 

curah perhatiannya (time on task) tinggi. Sedangkan ahli lain berpemdapat bahwa 

pembelajaran yang menyenangkan atau kegembiraan belajar artinya ”Bangkitnya 

minat, adanya keterlibatan penuh dan terciptanya makna, pemahaman, nilai yang 

membahagiakan bagi si pembelajar” (Dave Meier, 36:2005).

Dalam situasi pembelajaran yang berlangsung secara monoton siswa merasa 

tersikisa dan bahkan seperti dipenjara. Apalagi guru sebagai motivatornya 
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pembelajaran menggunakan metode yang monoton. Dalam menerapkan Manajeman 

Berbasis Sekolah (MBS) perlu dipikirkan model pembelajaran yang menyenangkan. 

Pembelajaran yang menyenangkan bukan berarti harus tertawa ha ha hi hi, yang 

lucu-lucu, bertepuk tangan, hura-hura, dan lain-lain tetapi ha ha hi hi, tepuk tangan 

dan lain-lain namun masih berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembelajaran yang 

menyenangkan berarti siswa asyik terlibat dalam proses pembelajaran karena 

penugasan yang diberikan guru menantang, sesuai dengan kebutuhan, serta sesuai 

dunianya. Di lain pihak siswa merasa nyaman karena tidak perlu dimarahi atau 

dicemooh ketika membuat kesalahan sehingga berani berbeda pendapat dan tidak 

takut membuat kesalahan.

Sebelum mengajar seorang guru harus merancang pembelajaran yang akan 

diajarkan. Dalam merancang tersebut guru dapat melakukan Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) di sekolah atau dengan kepala sekolah atau dengan pengawas. 

Seorang guru dalam merancang pembelajaran sering kehilangan ”seni” mengajar, 

artinya mereka terlalu terpaku pada mekanisme yang salah baku, runtut dan 

terprogram. Oleh karena itu, dalam merancang pembelajaran perlu diselingi dengan 

sense of humor sebagai bumbu dalam pembelajaran. Kehadiran kepala sekolah 

ataupun pengawas jangan dianggap sebagai momok dalam mengajar melainkan 

menjadi mitra. Karena suasana kelas sudah dibuat sedemikian rupa, maka kehadiran 

orang lain justru akan menambah motivasi siswa untuk belajar.

Dalam suasana pembelajaran aktif saja, sebenarnya pembelajaran yang 

menyenangkan sudah tercipta. Apalagi jika guru kreatif dapat menjalankan 

komunikasi dua arah atau multi arah yang menyenangkan. Senyum guru misalnya,

akan mempunyai makna yang sangat dalam bagi keberhasilan pembelajaran. Sebab 

senyum itu akan mencairkan suasana yang monoton.

Guru yang dapat membuat betah tinggal di kelas adalah guru yang 

menyenangkan. Jika waktu habis dan istirahat atau pulang, rasanya keinginan untuk 
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istirahat atau pulang tidak menggebu-nggebu. Ada rasa nyaman di kelas dan ada rasa 

damai karena guru ytelah menciptakan suasana kelas yang amat menyenangkan.

e. Ciri-ciri PAIKEM

Dari teori-teori tentang pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan dapat disimpulkan ciri-ciri PAIKEM sebagai berikut :

1. Siswa aktif bertanya, mempertanyakan dan mengemukakan pendapat.

Siswa mempunyai keinginan dan keberanian serta partisipasi aktif dalam 

KBM.

2. Siswa dalam belajar sampai selesai mencapai keberhasilan dalam 

memecahkan suatu masalah, artinya siswa belajar dengan memecahkan 

masalahnya sendiri atau kemandirian belajar

3. Siswa dapat merancang sesuatu dan membuat sesuatu yang telah 

dipelajari, misalnya : siswa dapat menentukan cara yang berbeda dalam 

menyelesaikan soal

4. Siswa dapat memperoleh pengetahuan yang diinginkan oleh guru dan 

siswa.

5. Siswa memperoleh peningkatan pengetahuan dengan cara siswa 

memusatkan perhatian secara penuh sehingga curah perhatiannya tinggi.

6. Bangkitnya minat dan keberanian untuk berbuat dan berkarya  sehingga 

terciptanya makna, pemahaman, nilai yang membahagiakan.

7. Guru membina gairah belajar dan partisipasi siswa secara aktif dan guru 

tidak mendominasi dalam KBM, guru memberikan kesempatan kepada 

siswa belajar dengan caranya sendiri, dan guru menggunakan berbagai 

metode mengajar dengan menciptakan kegiatan yang beragam dalam 

pembelajaran menggunakan alat bantu sederhana.

8. Guru bersikap terbuka kepada siswa, memberikan waktu dan kesempatan 

untuk mengembangkan gagasan, menciptakan suasana hangat dan rasa 

aman serta saling menghargai,
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9. Memberikan penugasan yang menantang dan sesuai dengan kebutuhan 

siswa.

10. Memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi.

8.  Pembelajaran Kooperatif

                  Pembelajaran kooperatif merupakan metode belajar yang mana siswa bekerja 

dalam suatu kelompok kecil dengan cara saling membantu satu sama lainnya dalam 

dunia pendidikan(Slavin, 1995: 284). Dalam pembelajaran kooperatif, para siswa 

dikelompokkan secara variatif (beraneka ragam) berdasarkan prestasi mereka 

sebelumnya, kesukaan atau kebiasaan serta jenis kelamin (Slavin,1995: 3).Menurut 

Lee Manning dan Lucking belajar kooperatif mempunyai kelebihan yang tidak 

ditemukan dalam kegiatan individual seperti interaksi sosial, pertanggungjawaban 

individu dan kerjasama dalam kelompok. Dalam kegiatan belajar individual 

cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan tidak memperhatikan lingkungan 

sekitarnya. Menurut Dewey dalam davies (1982: 31), kegiatan belajar individu 

maupun belajar bersama dalam kelompok harus didukung oleh inisiatif dari masing-

masing pribadi karena kegiatan belajar menyangkut apa yang harus dikerjakan oleh 

mereka.

               Dalam teori konstruktivisme peserta didik harus menemukan sendiri dan 

memecahkan informasi baru dengan aturan lama dan merevisinya apabila aturan-

atran itu tidak sesuai lagi. Sesuai dengan disiplin ilmu kimia dimana dalam hal ini 

perkembangan dalam dunia kimia sangat dinamis maka kondisi seperti ini mutlak 

diperlukan. Pandangan konstruktivisme menyatakan bahwa peserta didik diberi 

kesempatan agar menggunakan suatu strategi sendiri dalam belajar secara sadar dan 

pendidik dalam hal ini membimbing peserta didik ke tingkat pengetahuan kearah 

yang lebih tinggi. Oleh karena itu, agar peserta didik benar-benar memahami mereka 

harus bekerja untuk memecahkan masalah dan kesulitan yang ada dengan ide-ide 

dan kemampuannya.

            Ide pokok pada teori konstruktivisme adalah peserta didik secara aktif 

membangun pengetahuan mereka sendiri. Pendekatan dalam pembelajaran 
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konstruktivisme dapat menggunakan pembelajaran kooperatif ekstensif. Menurut 

teori ini peserta didik akan lebih mudah menemukan dan mengerti akan konsep-

konsep yang sulit jika mereka dapat membicarakan dan mendiskusikan masalah 

tersebut dengan temannya. Peserta didik secara rutin bekerja dalam kelompok yang 

terdiri sekitar 4 orang untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah dalam 

hal ini penekanannya pada aspek sosial dalam pembelajaran dan penggunaan 

kelompok yang sederajat untuk menghasilkan pemikiran. Pada sistem pengajaran ini 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan temannya 

dalam tugas-tugas terstruktur dan inilah yang disebut pengajaran gotong-royong atau 

cooperative learning (Slavin, 1995: 2).

9. Model Pembelajaran STAD (Student Team  Achievement Divisions)

STAD (Student Team Achievement Division) merupakan pembelajaran 

kooperatif yang dikembangkan oleh Robert E. Slavin. 

Secara umum terdiri dari 5 komponen utama, yaitu: 

a. Presentasi Kelas 

Materi dalam STAD adalah pengenalan awal dalam presentasi kelas. 

Presentasi kelas ini biasa dilakukan secara pengajaran langsung atau pengajaran 

diskusi dengan guru, tetapi bisa juga dengan presentasi dengan menggunakan audio 

visual. Presentasi kelas dalam STAD berbeda dengan pengajaran pada umumnya 

karena dalam STAD  ada suatu penekanan materi. Dalam hal ini siswa dituntut untuk 

bersungguh-sungguh dalam memperhatikan materi yang diberikan oleh guru dalam 

presentasi kelas karena akan membantu dalam mengerjakan kuis dan menentukan 

skor dari pengajaran kuis yang pada nantinya juga akan mempengaruhi skor dari tim 

mereka.

b. Tim/kelompok

Tim terdiri dari 5-6 siswa yang mewakili bagiannya baik jenis kelamin, 

suku etnik dalam kelas untuk menjalankan aktivitas akademik. Fungsi utama dari tim 

adalah membentuk semua tim agar mengingat materi yang telah diberikan dan lebih 

memahami materi yang nantinya digunakan dalam persiapan mengerjakan kuis 
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sehingga dapat mengerjakan dengan baik. Sesudah guru mempresentasikan materi, 

tim segera mempelajari lembar kerja atau materi lain. Dalam hal ini siswa biasanya 

menggunakan cara pembelajaran diskusi tentang masalah-masalah yang ada, 

membandingkan soal-soal yang ada. Tim merupakan hal penting yang harus 

ditonjolkan dalam STAD. Dalam setiap langkah, titik beratnya terletak pada ingatan 

tim agar bisa bekerja yang terbaik demi timnya dan cara yang terbaik dalam tim 

adalah kerjasama yang baik.

c. Kuis 

Setelah 1-2 periode dari presentasi guru dan 1-2 periode dari tim melakukan 

latihan dalam kelompoknya, siswa mengerjakan kuis secara individu. Siswa tidak 

boleh memberikan bantuan pada siswa lain, hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pemahaman materi setiap  individu. 

d.  Skor Perbaikan Individu

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan nilai pada setiap siswa jika mereka 

mengerjakan dengan baik. Masing-masing siswa diberikan skor “cukup” yang 

berasal dari rata-rata siswa pada kuis yang sama. Setelah siswa mendapatkan 

nilai maka siswa berhak mendapatkan urutan tingkatan nilai dari skor kuis dan 

berusaha untuk melampaui skor cukup. 

e.  Pengakuan Tim

Tim mendapatkan penghargaan jika dapat melampaui kriteria yang telah 

ditentukan. Skor tim siswa akan digunakan untuk menentukan tingkatan 

pemahaman siswa. 

Dalam pelaksanaannya, metode pembelajaran kooperatif STAD mempunyai 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Tahap Penyajian Materi Pelajaran

Pada tahap ini bahan-bahan atau materi pelajaran kimia diperkenalkan melalui 

pengajaran secara langsung. Dalam penyajian ini maka perlu ditekankan pada : 
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1) Pendahuluan

Dalam pendahuluan guru menekankan pada apa yang akan dipelajari peserta 

didik (siswa) dan mengapa itu penting. Hal ini dilaksanakan untuk memotivasi 

siswa dalam mempelajari konsep yang telah diajarkan. 

2) Pengembangan 

a) Menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai

b) Pembelajaran kooperatif menekankan bahwa belajar adalah memahami 

makna dan  bukan hafalan. 

c) Memberikan penjelasan mengapa jawaban pertanyaan tersebut benar atau 

salah. 

d) Beralih pada konsep yang lain jika siswa menguasai pokok masalahnya. 

3) Praktek Terkendali 

a) Menyuruh siswa mengerjakan ssoal atau pertanyaan yang diberikan. 

b) Memanggil peserta didik secara random untuk menyelesaikan soal. 

c) Pemberian tugas kelas.

b. Kegiatan Kelompok 
            Selama kegiatan kelompok masing-masing siswa bertugas mempelajari 

materi yang telah disajikan oleh guru dan membantu teman sekelompok untuk 

mengasai materi pelajaran tersebut. Guru memberikan lembar kegiatan dan 

kemudian siswa mengerjakannya secara mandiri dan selanjutnya saling 

mencocokkan jawabannya dengan teman sekelompoknya. Apabila diantara teman 

sekelompok tersebut ada yang kurang memahami maka anggota kelompok yang lain 

membantunya. 

            Guru menekankan bahwa lembar kegiatan untuk dipelajari bukan untuk diisi 

atau diserahkan pada guru. Apabila peserta didik mempunyai suatu permasalahan,

sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu pada anggota kelompoknya kemudian kalau 

tidak mampu baru ditanyakan pada gurunya. 
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c. Kuis (individu)

            Kuis dilaksanakan secara individu. Siswa tidak diijinkan meminta atau 

memberi bantuan kepada siswa lain dalam mengerjakan kuis. Hal ini untuk 

mengetahui pemahaman materi setiap individu dan selanjutnya akan diadakan 

perbaikan skor dimana pemberian skor didasarkan skor pretest dan posttest

(Slavin, 1995: 71-84)

10. Pokok Bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit

Pokok bahasan larutan elektrilit dan non elektrolit mulai diajarkan di Sekolah

Menengah Atas (SMA) kelas I semester II. Berdasarkan pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pelajaran (KTSP) disebutkan bahwa kompetensi dasar pada pokok bahasan 

larutan elektrolit dan non elektrolit adalah “mengidentifikasi sifat larutan elektrolit 

dan nonelektrolit berdasarkan data hasil percobaan”.

Pada awal diketemukan listrik banyak orang  mencoba pengaruh arus listrik 

terhadap suatu benda. Dari percobaan-percobaan yang telah dilakukan para ahli pada 

waktu itu didapati bahwa ada zat cair yang menghantarkan arus listrik dan ada yang 

tidak menghantarkan arus listrik. Zat cair yang dapat menghantarkan listrik disebut 

elektrolit, sedangkan zat cair yang tidak menghantarkan arus listrik disebut 

nonelektrolit.

A. Larutan Elektrolit Menghantar Arus Listrik sedangkan Larutan Nonelektrolit 

Tidak Menghatar Arus Listrik

Berdasarkan daya hantar listrik dalam larutan, zat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu;

1). Larutan Elektrolit

Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, 

kemampuannya disebabkan adanya zat tertentu yang dapat menghantarkan 

listrik.

2). Larutan Nonelektrolit
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Gambar 3. Percobaan daya hantar listrik suatu benda.

B. Perbedaan Larutan Berdasarkan Daya Hantar Listrik

Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan terbagi menjadi 2 golongan yaitu 

larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. 

Tabel 3. Perbandingan sifat-sifat larutan elektrolit dan larutan non elektrolit

Larutan Elektrolit Larutan Nonelektrolit

1. Dapat menghantarkan listrik. 

2. Terjadi proses ionisasi (terurai   

menjadi ion-ion)

3. Lampu dapat menyala terang atau 

redup dan ada gelembung gas 

Contoh :

Garam dapur (NaCl), Cuka dapur 

(CH3COOH), Air accu (H2SO4) 

Garam magnesium (MgCl2)

1. Tidak dapat menghantarkan listrik

2. Tidak terjadi proses ionisasi

3. lampu tidak menyala dan tdak ada 

gelembung gas.

Contoh:

Larutan gula (C12H22O11)

Larutan alkohol C2H5OH (etanol)

Larutan urea (CO NH2)2

Larutan glukosa (C6H12O6)

Seorang ahli kimia dari Swedia (1887), Svante August Arrhenius (1859 –

1927) menjelaskan bahwa larutan elektrolit mengandung atom-atom bermuatan 

listrik(ion-ion) yang bergerak bebas, hingga mampu untuk menghantarkan arus 

listrik melalui larutan. Contoh : larutan HCl.
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Perhatikan gambar berikut:.      

   

Gambar 4. Hantaran listrik melalui Larutan HCl

   Larutan HCl di dalam air mengurai                                  

    Reaksi di katoda : 2H+(aq) + 2e → H2(g)

Reaksi di anoda : 2Cl-(aq)→Cl2(g) + 2e

Total reaksi : 2H+(aq) + 2Cl- (g) →      H 2(g) + Cl 2 (g)

Larutan HCl di dalam air mengurai menjadi kation (H+) dan anion (Cl-).

Terjadinya hantaran listrik pada larutan HCl disebabkan ion H+ menangkap elektron 

pada katoda dengan membebaskan gas Hidrogen. Sedangkan ion-ion Cl melepaskan

elektron pada anoda dengan menghasilkan gas klorin.
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C. Pengelompokkan Larutan Berdasarkan Jenisnya

     Tabel 3. Gambaran bentuk molekul dari elektrolit kuat (a), elektrolit lemah (b) 

dan non elektrolit (c).

Jenis 
Larutan

Sifat dan Pengamatan 
Lain 

Contoh Senyawa              Reaksi Ionisasi

Elektrolit 
kuat 

-terionisasi sempurna 
-menghantarkan arus 
listrik listrik 
-lampu menyala terang 
-terdapat gelembung gas 

NaCl, HCl, 
NaOH dan H2SO4

KCl 

NaCl → Na+ + Cl-

NaOH →    Na+ + OH-
H2SO4→    2H+ + SO4

2-

KCl →   K+ + Cl-

Elektrolit 
lemah 

-terionisasi sebagian 
-menghantarkan arus 
listrik 
-lampu menyala redup
-terdapat gelembung 
gas 

CH3COOH, 
N4OH HCN dan 
Al(OH)3

CH3COOH → H++ 
CH3COO-

HCN→  H+ + CN-

Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

Non 
elektrolit 

-tidak terionisasi
-tidak menghantarkan 
arus listrik
-lampu tidak menyala
-tidak terdapat 
gelembung gas 

C6H12O6, 
C12H22O11,
CO(NH2)2 dan 
C2H5OH

C6H12O6, C12H22O11

CO(NH2)2,,C2H5OH 

               

Gambar 5. Perbandingan daya hantar larutan
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D. Elektrolit Kuat dan Elektrolit Lemah

Jenis dan konsentrasi (kepekatan) suatu larutan dapat berpengaruh terhadap daya

hantar listriknya. Untuk menunjukkan kekuatan elektrolit digunakan derajat ionisasi 

yaitu jumlah ion bebas yang dihasilkan oleh suatu larutan. Makin besar harga α, 

makin kuat elektrolit tersebut.

1. Reaksi Ionisasi Elektrolit Kuat

Larutan yang dapat memberikan lampu terang, gelembung gasnya banyak, maka 

laurtan ini merupakan elektrolit kuat. Umumnya elektrolit kuat adalah larutan garam. 

Dalam proses ionisasinya, elektrolit kuat menghasilkan banyak ion maka = 1 (terurai 

senyawa), pada persamaan reaksi ionisasi elektrolit kuat ditandai dengan anak panah 

satu arah ke kanan. Elektrolit kuat ada beberapa dari asam dan basa.

Contoh :

NaCl (aq) →      Na+(aq) + Cl-(aq)

KI (aq)   →        K+(aq) + I- (aq)

Ca(NO3)2(g)  →     Ca2+(aq) + NO3-(aq)

Kation : Na+, L+, K+, Mg2+ , Ca2+ , Sr2+ , Ba2+ , NH4+

Anion : Cl-, Br-, I-, SO42- , NO3-, ClO4-, HSO4-, CO3
2- , HCO3

2-

2. Reaksi Ionisasi Elektrolit Lemah

Larutan yang dapat memberikan nyala redup ataupun tidak menyala, tetapi masih 

terdapat gelembung gas pada elektrodanya maka larutan ini merupakan elekrtolit 

lemah. Daya hantarnya buruk dan memiliki á (derajat ionisasi) kecil, karena sedikit 

larutan yang terurai (terionisasi). Makin sedikit yang terionisasi, makin lemah 

elektrolit tersebut. Dalam persamaan reaksi ionisasi elektrolit lemah ditandai dengan 

panah dua arah (bolak-balik) artinya tidak semua molekul terurai (ionisasi tidak 

sempurna)

Contoh :

CH3COOH(aq) →   CH3COO-
(aq) + H+

(aq)

NH4OH(g) →  NH4
+

(aq) + OH-
(aq)
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E. Senyawa Ion

NaCl adalah senyawa ion, jika dalam keadaan kristal sudah sebagai ion-ion, tetapi

ion-ion itu terikat satu sama lain dengan rapat dan kuat, sehingga tidak bebas

bergerak. Jadi dalam keadaan kristal (padatan) senyawa ion tidak dapat 

menghantarkan listrik, tetapi jika garam yang berikatan ion tersebut dalam keadaan 

lelehan atau larutan, maka ion-ionnya akan bergerak bebas, sehingga dapat

menghantarkan listrik. Pada saat senyawa NaCl dilarutkan dalam air, ion-ion yang 

tersusun rapat dan terikat akan tertarik oleh molekul-molekul air dan air akan 

menyusup di sela-sela butir-butir ion tersebut (proses hidasi) yang akhirnya akan 

terlepas satu sama lain dan bergerak bebas dalam larutan.

Reaksi:

       NaCl (s) + air →  Na+
(aq) + Cl-

(aq)

                                      

                            Gambar 6. Proses pelarutan padatan kristal

F. Senyawa Kovalen

     Senyawa kovalen terbagi menjadi senyawa kovalen non polar misalnya : F2, Cl2,

Br2, I2, CH4 dan kovalen polar misalnya : HCl, HBr, HI, NH3. Dari hasil percobaan, 

hanya senyawa yang berikatan kovalen polarlah yang dapat menghantarkan arus 
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listrik. bahwa HCl merupakan senyawa kovalen di atom bersifat polar, pasangan 

elektron ikatan tertarik ke atom Cl yang lebih elektro negatif dibanding dengan atom 

H. Sehingga pada HCl, atom H lebih positif dan atom Cl lebih negatif.

Struktur lewis HCl.

                   

Jadi walaupun molekul HCl bukan senyawa ion, jika dilarutkan ke dalam air maka

larutannya dapat menghantarkan arus listrik karena menghasilkan ion-ion yang

bergerak bebas.

Reaksi: 

HCl (g) + H2O (l) →  H3O
+

(aq) + Cl-
(aq)

Atau    HCl (aq) →  H3O
+ + Cl- (g)

Atau  HCl (aq) →  H+ (aq) + Cl- (aq)

Dalam  keadaan murni HCl dapat menghantarkan arus listrik, karena HCl dalam 

keadaan murni berupa molekul-molekul tidak mengandung ion-ion, maka cairan HCl 

murni tidak dapat menghantarkan arus listrik.

(Sudarmo, Unggul:2004)

B.  Kerangka Pemikiran

Prestasi belajar merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu proses 

belajar mengajar. Untuk melihat tercapai tidaknya suatu tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam proses belajar mengajar, guru berperan sebagai fasilitator 

keberhasilan suatu proses belajar mengajar dalam mencapai tujuannya yaitu 

tercapainya hasil belajar yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

Larutan elektrolit dan nonelektrolit merupakan salah satu materi pembelajaran yang 

diajarkan di SMA sesuai dengan karakteristik konsep kimia yang sesuai dengan 

materi. Dalam kurikulum tersebut disebutkan bahwa standar kompetensiyang harus 

dicapai oleh siswa adalah ”Memahami sifat-sifat larutan elektrolit dan nonelektrolit 



50

dan reaksi oksidasi-reduksi”. Standar kopetensi ini dituangkan dalam bentuk 

kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi sifat larutan elektrolit dan nonelektrolit.

Pencapaian kompetensi dasar tersebut dapat dikembangkan melalui 

pemilihan metode pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar bagi siswa 

untuk menguasai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Untuk itu dalam 

pembelajarannya perlu digunakan metode pembelajaran yang memberikan 

kesempatan siswa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Metode pembelajaran yang bisa 

digunakan pada pokok bahasan elektrolit dan nonelektrolit antara lain dengan 

metode STAD melalui pendekatan PAIKEM.

Pada pembelajaran dengan metode STAD melalui pendekatan PAIKEM 

siswa diarahkan untuk lebih aktif, inovatif dan kreatif dengan melakukan eksperimen 

sesuai dengan sarana yang telah tersedia. Guru hanya memberi proses nyata dan 

siswa diharap dapat belajar mengamati secara langsung, berpartisipasi aktif dan 

memperoleh pengalaman langsung serta dapat memberi gambaran yang jelas 

mengenai materi yang dipercobakan.

Metode demonstrasi merupakan salah satu cara mengajar dimana guru 

melakukan percobaan dan siswanya mengamati. Tetapi dalam penelitian metode 

demonstrasi divariasikan dengan menggunakan konflik kognitif. Konflik kognitif 

yang dimaksud adalah guru memberikan pertanyaan yang berisi permasalahan yang 

berhubungan dengan materi dimana pertanyaan ini memungkinkan beberapa 

jawaban yang bermacam-macam dari siswa sesuai dengan pemikirandan 

pengetahuan masing-masing siswa yang akan menimbulkan konflik dan untuk 

membuktikan kebenaran jawaban tersebut dilakukan demonstrasi oleh guru sehingga 

siswa benar-benar tahu jawaban yang sebenarnya. Dalam metode ini siswa ikut serta 

akatif dalam proses pembelajaran. Keaktivan siswa ini ditunjukkan dengan 

munculnya bermacam-macam dugaan jawaban yang tentunya saling bertentangan 

dan siswa diajak oleh guru untuk membuktikan kebenaran jawaban melalui 

percobaan.
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Dengan partisipasi siswa melalui kegiatan demonstrasi dapat dilaksanakan

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD melalui pendekatan PAIKEM 

maka ada harapan kualitas pembelajaran meningkat dan pada akhirnya prestasi 

belajar akan meningkat.

C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir dikemukakan di atas, maka dalam penelitian 

ini diajukan hipotesis sebagai berikut :

”Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan pendekatan PAIKEM

dapat meningkatkan prestasi siswa pada materi pokok larutan elektrolit dan 

nonelektrolit”.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 2 Klaten di Delanggu pada 

kelas X-2 semester 2 Tahun Pelajaran 2008/2009.

   2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2008/2009 pada 

bulan Maret-April 2008.

                                      B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan 

kelas (Classroom Action Recearch) karena sumber data langsung berasal dari 

permasalahan yang dihadapi guru / peneliti, karena solusinya dirancang berdasarkan 

kajian teori pembelajaran dan input dari lapangan. Rancangan solusi dari 

permasalahan yang dimaksud adalah tindakan berupa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dalam mengajarkan materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD tersebut menggunakan siklus 

dalam setiap pembelajaran, artinya cara penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD pada pembelajaran yang pertama sama dengan yang diterapkan pada 

pembelajaran kedua, hanya refleksi terhadap pembelajaran berbeda, tergantung dari 

fakta dan interpretasi data yang ada atau situasi dan kondisi yang dijumpai. Hal ini 

dilakukan agar diperoleh hasil yang paling tepat dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD.

52
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C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X-2 semester 2 SMA 

Muhammdiyah 2 Klaten tahun pelajaran 2008/2009. Pemilihan siswa kelas X-2

didasarkan pada pertimbangan, yaitu subjek tersebut memiliki permasalahan-

permasalahan yang telah teridentifikasi pada saat observasi awal, sehingga 

penggunaan metode dan media yang telah dirancang diterapkan pada subjek yang 

tepat, yaitu pada kelas X-2. Obyek penelitian ini adalah proses pembelajaran, prestasi 

belajar dan metode pembelajaran kooperatif STAD.

D. Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data informasi tentang 

keadaan siswa dilihat dari aspek kualitatif dan kuantitatif. Aspek kualitatif berupa 

data catatan lapangan tentang palaksanaan pembelajaran, hasil observasi dengan 

berpedoman pada lembar pengamatan dan pemberian angket yang menggambarkan 

proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Aspek kuantitatif yang dimaksud adalah 

prestasi belajar siswa yaitu hasil penelitian belajar dari materi pokok larutan elektrolit 

dan nonelektrolit, berupa nilai yang diperoleh siswa dari penilaian kemampuan 

berupa aspek pemahaman dan penguasaan konsep. Peningkatan prestasi belajar dan 

keaktifan siswa dapat dilihat dari peningkatan kualitas dalam setiap indikator dari 

siklus pertama dan selanjutnya.

2.  Teknik Pengumpulan Data 

Data utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Test awal, test siklus I dan test siklus II untuk mengetahui prestasi belajar.

b. Observasi lapangan untuk mengetahui perilaku siswa dalam proses belajar 

mengajar.

c. Angket untuk mengetahui nilai afektif dan tanggapan siswa tentang model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang diterapkan oleh guru.
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E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini terdiri atas penilaian kognitif dengan 

menggunakan tes prestasi dan penilaian afektif, serta aktivitas belajar siswa dengan 

menggunakan angket.

a. Instrumen Penilaian Kognitif

Instrumen yang digunakan dalam penilaian aspek kognitif berupa soal-soal 

obyektif pokok bahasa larutan elektrolit dan non elektrolit. Sebelum digunakan untuk 

mengetahui data penelitian, instrumen tersebut diuji cobakan terlebih dahulu untuk 

mengetahui kualitas soal. Uji coba soal ditujukan untuk mengetahui validitas, 

realibilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran soal.

1). Validitas soal 

Uji coba instrumen dimaksudkan untuk mengetahui validitas item dari 

instrumen penelitian. Suatu alat ukur dikatakan valid bilamana alat ukur tersebut 

isinya sesuai untuk mengukur obyek yang seharusnya diukur. Validitas yang 

digunakan adalah validitas isi butir-butir soal. Validitas isi dari suatu tes belajar 

adalah validitas yang diperoleh setelah dilakukan penganalisisan, penelusuran atau 

pengujian terhadap isi yang terkandung dalam tes hasil belajar tersebut. Validitas isi 

adalah validitasyang ditilik dari segi isi tes itu sendiri sebagai alat pengukur hasil 

belajar yaitu: sejauh mana tes hasil belajar sebagai alat pengukur hasil belajar peserrta 

didik. Selain itu validitas soal yang diuji validitas butirnya dengan rumus korelasi 

point biserial, sebagai berikut :

Dimana :

Keterangan :

rpbi = Koefisien korelasi point biserial

Mp  = Skor rata-rata hitung yang dimiliki tiap butir soal yang dijawab dengan  betul

Mt   = Skor rata-rata dari skor total
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SDt  = Deviasi standar dari skor total

P     = Proporsi testee yang menjawab betul

Q    = Proporsi testee yang menjawab salah

Klasifikasi validitas soal adalah sebagai berikut :

- Antara 0,800 sampai dengan 1,00   : sangat tinggi

- Antara 0,600 sampai dengan 0,800 : tinggi

- Antara 0,400 sampai dengan 0,600 : cukup

- Antara 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah

- Antara 0,00 sampai dengan 0,200   : sangat rendah

(Arikunto, Suharsimi:2006)

2) Reliabilitas

Suatu tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut diujikan berkali-kali hasilnya 

relatif sama. Dengan kata lain, jika pada siswa yang sama diberikan tes yang sama 

pada waktu yang berlainan maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan 

(rangking) yang sama dalam kelompoknya. Taraf reliabilitas suatu tes dinyatakan 

dengan suatu koefisien yang disebut dengan koefisien realibilitas atau r11 yang 

dinyatakan dalam suatu bilangan koefisien antara –1,00 sampai 1,00. 

Pada penelitian ini untuk mengetahui reliabilitas tes digunakan rumus KR 

20, yaitu :

r11 = 
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2
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t

S

pqS

n
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Keterangan rumus :

r11 : koefisien reliabilitas

n : jumlah item

St : standar deviasi

p : proporsi subyek yang menjawab item dengan benar

q : proporsi subyek yang menjawab 

∑pq : jumlah hasil perkalian antara p dan q
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Hasil perhitungan tingkat reliabilitas tersebut kemudian dikonsultasikan 

dengan tabel r product moment. Apabila harga rhitung ≥ rtabel maka tes instrumen 

tersebut adalah reliabel.

Klasifikasi  koefisien korelasi :

- Antara 0,800 sampai dengan 1,00   : sangat tinggi

- Antara 0,600 sampai dengan 0,800 : tinggi

- Antara 0,400 sampai dengan 0,600 : cukup

- Antara 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah

- Antara 0,00 sampai dengan 0,200   : sangat rendah

(Arikunto, Suharsimi:2006)

3) Tingkat Kesukaran Soal

Tingkat kesukaran soal dapat ditunjukkan dengan indeks kesukaran yaitu 

menunjukkan sukar mudahnya suatu soal, yang harganya dapat dicari dengan rumus 

sebagai berikut:

                   P =    
JS

B

Keterangan:

P                      = Indeks Kesukaran

B                             = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar

JS                             = Jumlah seluruh siswa peserta tes

Indeks kesukaran soal diklasifikasikan sebagai berikut:

- soal dengan P 1,00 sampai 0,30 adalah soal sukar

- soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

- soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah

               (Arikunto, Suharsimi:2006)
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4). Daya Pembeda Soal

Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dan siswa yang tidak pandai 

(berkemampuan rendah) (Suharsimi Arikunto, 2006 : 211).

Rumus untuk menentukan daya pembeda soal adalah sebagai berikut : 

BA              BB     

D =                 -                = PA - PB

JA               JB

Keterangan:

J = jumlah peserta tes

JA  = banyaknya peserta kelompok atas

JB = banyaknya peserta kelompok bawah

BA  = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar

          BA

BB             = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan 

benar

          JA

  BB 

PA  =               = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar ( P sebagai 

indeks kesukaran   )

               JB

PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut :

1,00 = daya pembeda tinggi (positif)

0,00 = daya pembeda rendah

-1,00 = daya pembeda negatif

                                                                      (Arikunto, Suharsimi:2006)
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b. Instrumen Penilaian Afektif

Instrumen penilaian afektif yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

angket skala sikap. Jenis angket yang digunakan adalah angket langsung yanng 

sekaligus menyediakan alternatif jawaban yang telah disediakan. Untuk skor 

penilaian  adalah sebagai berikut :

a) Angket

Dalam penelitian ini angket digunakan untuk memperoleh nilai afektif siswa 

pada materi  materi pokok larutan elektrolit dan non elektrolit dan respon siswa 

terhadap metode pembelajaran STAD. Jenis angket yang digunakan adalah angket 

langsung dan sekaligus menyediakan alternatif jawaban. Responden atau siswa 

memberikan jawaban dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang sudah 

disediakan.

Untuk angket penilaian afektifnya sebelum digunakan dalam pengambilan 

data, instrumennya diujicobakan terlebih dahulu guna mengetahui kualitas item 

angket.

(1) Uji Validitas

Untuk menghitung validitas butir soal angket digunakan rumus product 

moment sebagai berikut :

rxy =
    
      2222 YYNXXN

YXXYN





Keterangan rumus:

rxy : koefisien validitas

X : skor butir item nomor tertentu

Y : skor total

N : jumlah subyek
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Klasifikasi koefisien korelasi:

- Antara 0,800 sampai dengan 1,00   : sangat tinggi

- Antara 0,600 sampai dengan 0,800 : tinggi

- Antara 0,400 sampai dengan 0,600 : cukup

- Antara 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah

- Antara 0,00 sampai dengan 0,200   : sangat rendah

(Arikunto, Suharsimi:2006)

(2) Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui reliabilitas tes digunakan rumus alpha (digunakan untuk 

mencari reliabilitas yang skornya bukan 1 dan 0) yaitu sebagai berikut:

11 = 






 






 2

2

1
1 t

i

n

n




Keterangan :

11 : reliabilitas instrumen

n : banyak butir pertanyaan atau banyaknya soal

 i
: jumlah kuadrat   masing-masing item

 t
: kuadrat   total keseluruhan item

Hasil perhitungan tingkat reliabilitas tersebut kemudian dikonsultasikan 

dengan tabel r product moment. Sebuah Tes dianggap valid jika rxy > r tab. 

c. Instrumen Penilaian Psikomotor

Instrumen penilaian psikomotor berupa lembar penilaian observasi kinerja 

(Performance Assesment). Bentuk instrumen ini digunakan untuk kompetensi yang 

berhubungan dengan praktek. Perangkat tes ini diisi oleh guru atau asisten 

laboratorium sesuai dengan kinerja skor untuk tiap-tiap aspek yang dinilai.

Analisis instrumen penilaian psikomotor menggunakan uji validitas isi. 

Adapun uji validitas isi adalah suatu analisis yang dilakukan oleh teman sejawat 
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dalam rumpun keahlian yang sama, dosen pembimbing dosen skripsi atau para ahli.

Tujuannya adalah untuk menilai materi, konstruksi dan apakah bahasa yang 

digunakan sudah memenuhi pedoman dan bisa dipahami oleh siswa. Dalam praktek, 

validitas isi dari suatu tes hasil belajar dapat diketahui dengan jalan membandingkan 

antara isi yang terkandung dalam tes hasil belajar, dengan kompetensi dasar yang 

telah ditentukan untuk masing-masing mata pelajaran, apakah hal-hal yang tercantum 

dalam tujuan kompetensi dasar sudah terwakili secara nyata dalam tes hasil belajar 

tersebut atau belum. Jika penganalisisan secara rasional menunjukkan hasil yang 

membenarkan tentang telah tercerminnya kopetensi dasar di dalam tes hasil belajar, 

maka tes hasilbelajar yang sedang diuji validitas isinya dapat dinyatakan sebagai tes 

hasil belajar yang telah memiliki validitas isi.

F. Analisis Data

Analisis data dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dimulai sejak awal 

sampai berakhirnya pengumpulan data. Data-data dari hasil penelitian di lapangan 

diolah dan dianalisis secara kualitas. Analisis kualitatif yang dimaksud yaitu analisis 

deskriptif dengan presentase, setiap indikator dalam soal dihitung prosentasenya 

seberapa banyak siswa menjawab benar kemudian dideskripsikan. Teknik analisis 

kualitatif juga mengacu pada model analisis Miles dan Huberman (1995:16-19) yang 

dilakukan dalam tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan data, 

dan penarikan simpulan.

Reduksi data meliputi penyeleksian data melalui ringkasan atau uraian singkat 

data penggolongan data ke dalam pola yang lebih luas. Penyajian data dilakukan 

dalam rangka mengorganisasikan data yang merupakan penyusunan informasi secara 

sistematik dari hasil reduksi data dimulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan 

observasi ddan refleksi masing-masing siklus. Penarikan simpulan merupakan upaya 

pencarian makna data, mencatat keteraturan dan penggolongan data. Data terkumpul 

disajikan secara sistematis dan perlu diberi makna. Untuk menjaga kevalidan data 

dalam penelitian digunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, yaitu observasi. Selanjutnya untuk 
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mempermudah verifikasi dan analisis, data yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang ada diidentifikasi secara khusus pada tiap-tiap siklus 

pembelajaran.

G. Prosedur Penelitian

Dalam melaksanakan tindakan, prosedur dan langkah-langkah yang 

digunakan mengikuti model yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart (1998) 

dalam Kasihani Kasbolah (2001:63-65) yang berupa model spiral. Perencanaan 

Kemmis menggunakan sistem spiral refleksi diri yang dimulai dengan rencana 

tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan suatu dasar untuk 

suatu ancang-ancang pemecahan masalah.

Secara umum, langkah-langkah operasional penelitian meliputi tahap 

persiapan, perencanaan atau penyusunan model, pelaksanaan tindakan, analisis dan 

refleksi serta tindak lanjut. Tahapan pelaksanaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

a. Permintaan ijin kepala sekolah dan guru kimia SMA Muhammadiyah 2 Klaten.

b. Observasi untuk mendapatkan gambaran awal tentang SMA Muhammadiyah 2 

Klaten secara keseluruhan dan keadaan kegiatan belajar mengajar khususnya 

mata pelajaran kimia.

c. Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pengajaran kimia.

2. Tahap Perencanaan

a. Menyusun serangkaian kegiatan secara menyeluruh yang berupa siklus 

tindakan jelas.

b. Menyusun beberapa instrumen penelitian yang akan digunakan dalam tindakan 

kelas yaitu model pembelajaran tipe STAD.

c. Menetapkan teknik pemantauan pada setiap tahapan penelitian dengan 

menggunakan alat format observasi.

3. Tahap Pelaksanaan / Tindakan

a. Mengetahui kemampuan awal siswa

- Siswa mengerjakan tes awal tentang larutan elektrolit dan nonelektrolit
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- Peneliti mendeteksi jawaban benar dan salah berdasarkan hasil tes

b. Melaksanakan model pembelajaran tipe STAD sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran yang telah dijelaskan dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran.

4. Tahap Observasi dan Evaluasi 

Peneliti bertugas mengamati jalannya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.  

Fokus ditekankan pada implementasi model pembelajaran tipe STAD terhadap 

kualitas pembelajaran secara menyeluruh yang meliputi pembelajaran siswa 

dalam kelas.

5. Tahap Analisis dan Refleksi

Pada tahap ini dilakukan terhadap pelaksanaan proses kegiatan belajar

mengajar, pencapaian belajar siswa (nilai tes) dan tanggapan siswa (persepsi 

siswa) terhadap pembelajaran yang dilakukan guru. Hasil prestasi dianalisis  

dengan menggunakan teknik deskriptif dengan presentase.

Berdasarkan pelaksanaan tahap observasi dan evaluasi sebelumnya, data 

yang diperoleh selanjutnya menjadi bahan refleksi bagi guru untuk perbaikan 

pembelajaran berikutnya (pada siklus II).

6. Tahap Tindak Lanjut

Setelah kegiatan penelitian ini diharapkan pada tindak lanjut guru kimia 

tempat penelitian untuk melakukan perbaikan terus-menerus serta 

mengembangkan pembelajaran agar kompetensi pembelajaran dapat tercapai 

secara maksimal.
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Adapun prosedur penelitian secara skematis dapat dilihat pada gambar sebagai 
berikut:

Refleksi I

Perencanaan 
Tindakan II

Pelaksanaan 
Tindakan II

Observasi II

Refleksi II

Belum 
terselesaikan

Terselesaikan

Belum terselesaikan

Observasi I

SIKLUS I

SIKLUS II

Pelaksanaan 
Tindakan I

Perencanaan 
Tindakan I

terselesaikan

Probematika
 Prestasi belajar 

menurun 
 Kurangnya keaktifan 

belajar 
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tahap Persiapan

Hasil dari tahap persiapan berupa observasi atau pengamatan awal 

terhadap guru, siswa di kelas X dan fasilitas belajar mengajar di SMA 

Muhammadiyah 2 Klaten. Hasil observasi awal ini dapat dilihat pada Lampiran 25

yang berupa hasil wawancara. Hasil observasi awal juga terlihat pada Tabel 4 dan 

Lampiran 15 yang berupa angket, serta analisis angket observasi  kesulitan belajar 

kimia siswa pada Lampiran 18.

Tabel 4.Hasil Angket Observasi Kesulitan Belajar Kimia Siswa kelas X-2 SMA 
Muhammadiyah 2 Klaten

Persentase Jawaban 
No. Pernyataan

Setuju
Tidak 
Setuju

1. Saya tertarik mempelajari mata 
pelajaran Kimia 59 % 41 %

2. Saya tertarik mempelajari materi 
larutan elektrolit dan non elektrolit
pada mata pelajaran Kimia. 59 % 41 %

3. Menurut saya materi larutan elektrolit 
dan non elektrolit sangat erat 
hubungannya dengan kehidupan sehari-
hari. 62 % 38 %

4. Saya merasa kesulitan mempelajari 
larutan elektrolit dan non elektrolit. 74 % 26 %

5. Saya kurang memahami hitungan 
materi larutan elektrolit dan non 
elektrolit. 74 % 26 %

6. Saya bosan berlatih mengerjakan soal-
soal larutan elektrolit dan non elektrolit 70 % 30 %

7. Saya bosan dengan ceramah yang 
digunakan oleh guru pada materi 
larutan elektrolit dan non elektrolit.. 70 % 30 %

Rata-Rata 67.4 % 32.5 %

64
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Berdasarkan observasi atau pengamatan di kelas X,  wawancara dengan 

guru kimia di SMA Muhammadiyah 2 Klaten dan hasil dari angket observasi

kesulitan belajar kimia siswa, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan 

yang terjadi di SMA Muhammadiyah 2 Klaten. Berdasarkan data observasi

tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Guru masih menggunakan metode konvensional, yaitu metode ceramah.

2. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran elektronik, khususnya untuk 

mata pelajaran kimia.

3. Kurang lengkapnya fasilitas alat dan bahan di Laboratorium Kimia. 

4. Kondisi siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pelajaran kimia. 

Banyak siswa yang masih sulit memahami materi pembelajaran Larutan 

Elektrolit dan Nonelektrolit, sehingga prestasi belajar pada materi tersebut relatif 

rendah, yang ditunjukkan dengan masih banyaknya (> 50 %) siswa yang belum 

mencapai Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM).

Data utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.  Tes awal, Tes Siklus I dan Tes Siklus II untuk mengetahui prestasi belajar 

siswa.

b.  Observasi lapangan untuk mengetahui keaktivan siswa dalam proses belajar 

mengajar

c.  Angket untuk mengetahui nilai afektif dan tanggapan siswa tentang penerapan 

metode STAD.

2. Hasil Siklus I

a. Perencanaan Tindakan I

Pada tahap perencanaan tindakan I yaitu guru menyusun serangkaian 

kegiatan yang berupa pelaksanaan tindakan, yaitu rancangan penggunaan dengan 

pendekatan PAIKEM (Pembelajaran Aktif Kreatif dan Menyenangkan) pada 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada pembelajaran Elektrolit dan Nonelektrolit. Dalam tahap ini, peneliti 
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mempersiapkan instrumen penelitian sebagai pendukung pelaksanaan tindakan 

tersebut di atas. Instrumen tersebut meliputi: Rencana Perencanaan Pembelajaran 

(RPP); lembar observasi atau pengamatan kegiatan siswa dan guru; soal tes 

kognitif siklus I; angket, baik angket afektif maupun angket respon siswa terhadap 

pembelajaran; dan Lembar Kerja Siswa (LKS) Siklus I .

Dengan perencanaan tersebut di atas, diharapkan siswa dapat memahami 

dan menguasai konsep Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit melalui diskusi 

kelompok sesuai dengan sintak modul pembelajaran kooperatif STAD, sehingga 

prestasi belajar siswa dapat meningkat.

Pada siklus I ini, ketercapaian indikator kompetensi ditargetkan sebesar 

50%. Sedangkan ketercapaian belajar siswa pada siklus I juga ditargetkan sebesar 

50% siswa yang tuntas atau melampaui Standar Ketuntasan Belajar Minimal. 

b. Pelaksanaan Tindakan I

Pelaksanaan tindakan I, yaitu serangkaian kegiatan belajar mengajar 

dengan berpedoman pada sintak model pembelajaran kooperatif STAD yang 

terdapat pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yang dapat dilihat pada 

Lampiran 2.

Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini didasarkan 

pada Silabus yang tercantum pada Lampiran 2. Pelaksanaan tindakan I ini diawali 

dengan diadakannya tes awal untuk siswa kelas X-2 yang bertujuan untuk 

menentukan pembagian kelompok diskusi. Adapun soal tes awal dapat dilihat 

pada Lampiran 4. 

Pelaksanaan tindakan I selanjutnya adalah membagi siswa kelas X-2

menjadi 5 kelompok. Daftar kelompok tersebut terdapat pada Lampiran 40.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa menggunakan LKS Siklus I, seperti yang 

terlihat pada Lampiran 26. Pada tindakan I ini, diadakan kegiatan di laboratorium. 

Tindakan I diakhiri dengan diadakannya tes siklus I, yang soalnya dapat dilihat 

pada Lampiran 7 dan pengisian angket afektif, yang mana angket afektif dapat 

dijumpai pada Lampiran 15 dan analisis penilaian aspek afektif pada Lampiran 

16.
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c. Observasi dan Evaluasi Tindakan I

Observasi dan evaluasi diperoleh dari pengisian lembar observasi oleh 

guru  kemudian hasil observasinya dirangkum dalam sebuah rangkuman observasi 

seperti terdapat pada Lampiran 37. 

1) Kegiatan Siswa

Observasi kegiatan siswa kelas X-2 SMA Muhammadiyah 2 klaten pada 

materi pembelajaran Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit dapat dilihat hasilnya 

melalui Tabel 5.

Tabel 5. Simpulan Observasi Kegiatan Belajar Larutan Elektrolit dan 

Nonelektrolit Siswa Kelas X-2 SMA Muhammadiyah 2 klaten pada 

Siklus I

No. Kegiatan Siswa Banyak
nya Siswa

Jumlah 
Siswa 
yang 

Terlibat

Persentase

1.1.
Ketidakhadiran siswa di kelas

27 2 7 %

1.2.
Keterlambatan siswa masuk kelas

27 3 11 %

1.3.
Siswa tidak membawa buku pegangan 
Kimia 27 0 0 %

1.4.
Siswa masih belajar materi pelajaran 
lain sewaktu guru mengajar di kelas 27 1

 3 %

1.5. Siswa mengerjakan PR atau tugas lain 
sewakyu guru mengajar

27 3 11 %

1.6
Siswa tidak mengerjakan PR atau tugas

27 13
48 %

1.7
Siswa bertanya mengenai materi 
pelajaran 27 15 55 %

1.8. Siswa yang tidak memperhatikan 
sewaktu guru menerangkan.

27 3

11 %

1.9.
Siswa mengerjakan soal latihan di 
papan tulis.

27 8
30  %
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2) Kegiatan Kelompok

Hasil observasi kegiatan kelompok pada kelas X-2 SMA Muhammadiyah 

2 klaten  dapat diketahui dari Tabel 6.

Tabel 6. Simpulan Observasi Kegiatan Kelompok di Kelas X-2 SMA

Muhammadiyah 2 klaten  pada Siklus I

No. Simpulan Observasi Banyak
nya 

Siswa

Jumlah 
Siswa yang 

Terlibat

Persentase 

2.1. Seluruh siswa dalam kelompok 
aktif bekerjasama dalam 
mengerjakan tugas kelompok. 

27 8 40 %

2.2. Siswa dalam kelompok saling 
berdiskusi apabila mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan 
tugas atau memahami materi 
pelajaran.

27 17 63 %

2.3. Semua siswa dalam kelompok 
bertanggungjawab terhadap 
bagian tugasnya masing-masing.

27 9 33 %

2.4. Semua siswa dalam kelompok 
mengerjakan tugas tepat waktu.

27 5 18 %

3). Kegiatan Guru

Kegiatan guru selama mengajar kelas X-2 SMA Muhammadiyah 2 

Klaten pembelajaran  Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit dapat diamati hasil 

observasinya melalui Tabel 7.

Tabel 7. Simpulan Observasi Kegiatan Guru selama Mengajar Larutan Elektrolit 
dan Nonelektrolit Siswa Kelas X-2 pada Siklus I

No. Simpulan Observasi Persentase 

3.1. Guru telah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. 100 %
3.2. Guru telah dapat menciptakan situasi dan kondisi yang 

menyenangkan pada saat pembelajaran. 75 %

3.3. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa berkaitan 
dengan pemahaman konsep yang diterangkan. 100 %

3.4. Guru memberikan latihan soal relevan dengan materi yang 
disajikan.

100 %
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           Tabel 7. lebih diperjelas melalui perinciannya pada Lampiran 38.

d. Analisis dan Refleksi Tindakan I
Penggunaan metode pembelajaran kooperatif STAD dalam pelaksanaan 

tindakan I, keaktifan siswanya sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari interaksi 

antar siswa dalam kelompok maupun interaksi siswa antar kelompok serta 

interaksi siswa dengan guru terlihat cukup baik pada saat proses pembelajaran. 

Siswa berani bertanya hal-hal yang belum mereka pahami mengenai materi 

pelajaran kepada siswa satu kelompok maupun kepada guru. 

Hasil analisis dan refleksi tindakan I berupa tes siklus I dan penilaian 

afektif. Adapun hasil tes siklus I dapat diketahui melalui Gambar 7 dan 

perinciannya terdapat pada Lampiran 11. 
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Gambar 7. Histogram hasil Tes Siklus I pada Materi Pembelajaran Larutan 
Elektrolit dan Nonelektrolit Kelas X-2 SMA Muhammadiyah 2 
Klaten.

No. Simpulan Observasi Persentase 
3.6 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

paling solid dan prestasinya bagus.
-

3.7. Guru menumbuhkan tanggungjawab kepada siswa dalam 
belajar maupun penyelesaian tugas kelompok. 67 %

3.8. Guru memberikan penekanan pada hal-hal yang penting 
selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran.

100 %

3.9. Guru menyampaikan materi dengan jelas. 75 %
3.10. Guru memberikan bimbingan belajar yang minimal tetapi 

dapat menumbuhkan proses belajar siswa lebih terarah. 100 %

3.11. Guru menumbuhkan semangat kerjasama siswa dalam 
belajar.

67 %
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Gambar 8. Histogram hasil Penilaian Aspek Afektif terhadap Siswa Kelas X-2 

                   SMA Muhammadiyah 2 klaten.

Selain Aspek kognitif dan Aspek afektif yang dinilai dalam pembelajaran 

Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit, Aspek psikomotor juga dilakukan penilaian. 

Aspek psikomotor dalam pembelajaran kimia berkaitan dengan ketrampilan siswa 

terutama dalam kegiatan praktik. Pada pembelajaran untuk pokok bahasan 

Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit dilakukan dengan uji elektrolit. Dalam hal 

ini, selain dilakukan penilaian kinerja siswa juga kualitas pelaksanaan aspek 

ketrampilan yang dilakukan siswa menemukan masalah dan solusi melalui unjuk 

kerja lapangan yang mereka lakukan di laboratorium dan melalui diskusi 

kelompok.

Nilai psikomotor merupakan penilaian tentang unjuk kerja siswa dalam 

melaksanakan praktikum. Dari hasil data yang diperoleh bahwa presentase siswa 

yang mendapat nilai 3, 2, dan 1 berturut-turut adalah sebesar 50 %, 32 %, 17 %

untuk aspek khusus dan presentase siswa yang mendapat nilai 3, 2, dan 1 berturut-

turut adalah sebesar 57 %, 34 %, 16  % untuk aspek umum. Adapun rincian hasil 

penilaian dari masing-masing indikator kompetensi dapat dilihat pada tabel 8.
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Tabel 8.Hasil Observasi Psikomotor Siswa Siklus I

ASPEK KHUSUS

Presentase Pencapaian 
Skor  (%)

No Aspek yang dinilai

1 2 3
1 Cara merangkai alat uji elektrolit 7.4 59.2 33.3
2 Cara mengganti larutan 26 55 19
3 Cara mengamati hasil larutan 19 70 11

Jumlah Rata-rata 17.4 61.4 21

ASPEK UMUM

Presentase Pencapaian Skor 
(%)

No Unsur kerja antar individu

1 2 3
1 Unsur kerja antar individu 41 52 7
2 Menjaga ketertiban dan disiplin kerja 48 37 15
3 Cara mengambil kesimpulan tentang hasil kerja 

yang dilakukan
37 52 11

4 Urutan kerja dan praktikum disesuaikan dengan 
langkah-langkah yang ada dalam LKS

15 44 41

Jumlah Rata-rata 35.25 46.25 18.5

Dari hasil tes siklus I menunjukkan bahwa belum semua indikator 

mengalami ketuntasan. Namun demikian pemahaman siswa pada materi Larutan 

Elektrolit dan Nonelektrolit sudah mengalami peningkatan dibandingkan pada 

kondisi awalnya yaitu pada tes awal. Oleh karena itu, perlu adanya 

penyempurnaan pada siklus selanjutnya (siklus II).

2. Hasil Siklus II

a. Perencanaan Tindakan II

Pada tahap perencanaan siklus II, guru menyusun serangkaian kegiatan 

pelaksanaan yang serupa dengan kegiatan pembelajaran pada siklus I, yaitu 

penggunaan metode pembelajaran kooperatif STAD untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada siklus sebelumnya, sehingga pembelajaran dititikberatkan pada 

pencapaian indikator kompetensi dan pencapaian ketuntasan individu. Adapun 
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instrumen pendukung pelaksanaan siklus II, yaitu lembar observasi atau 

pengamatan kegiatan siswa dan guru; soal tes kognitif siklus II; dan Lembar Kerja 

Siswa (LKS). 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan lembar observasi yang 

digunakan sama dengan yang digunakan pada siklus I tetapi pada siklus II ini 

merupakan siklus perbaikan dari siklus I. Sedangkan LKS Siklus II yang 

dirancang oleh guru hanya berisi soal-soal untuk kegiatan diskusi sekaligus 

sebagai latihan soal, tidak terdapat indikator, ringkasan materi, dan tugas individu. 

Format LKS Siklus II ini dibuat dengan pertimbangan bahwa alokasi waktu untuk 

pelaksanaan siklus II ini lebih sedikit dibandingkan dengan siklus I dan untuk 

ringkasan materi, siswa bisa menggunakan lagi ringkasan materi pada LKS Siklus 

I.  Pembuatan soal-soal dalam LKS Siklus II didasarkan pada indikator soal tes 

siklus I yang masih memiliki persentase jawaban benar di bawah 60 %. Jadi, soal 

tersebut serupa dengan soal dalam LKS Siklus I.

Tindakan pada siklus II lebih difokuskan untuk penyempurnaan dan 

perbaikan terhadap kendala-kendala yang muncul pada siklus I. Adapun tindakan

yang dimaksud adalah sebagai berikut: Pertama, pada siklus I siswa belum 

terbiasa mengikuti pembelajaran dengan metode STAD. Selanjutnya guru 

memberikan arahan kembali kepada siswa bagaimana seharusnya mereka dalam 

mengikuti pembelajaran. Kedua, dengan berbagai strategi guru berusaha 

memberikan penjelasan bahwa keberhasilan dari metode STAD tidak tergantung 

dari individu tetapi pada seluruh anggota dalam kelompok dan dalam hal ini, guru 

melakukan pendekatan interpersonal pada siswa yang terlalu mendominasi. 

Ketiga, memotivasi siswa yang masih enggan dan malu dalam mengajukan atau 

menjawab pertanyaan serta masih kurang berpartisipasi aktif dalam melakukan 

diskusi dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu. Dalam presentasi, guru 

mengarahkan agar presentasi dilakukan secara bergilir. Keempat, guru 

menekankan bahwa semua materi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit yang 

dipraktikumkan ataupun tidak sama pentingnya, jadi harus dipelajari secara 

merata. Kelima, guru berusaha menumbuhkan kesadaran siswa untuk melengkapi 

catatannya sendiri-sendiri yang dianggap penting dalam pelajaran kimia.
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Pada siklus II ini, ketercapaian indikator kompetensi ditargetkan sebesar 

60%. Sedangkan ketercapaian belajar siswa pada siklus II juga ditargetkan sebesar 

60% siswa yang tuntas atau melampaui Standar Ketuntasan Belajar Minimal.

b. Pelaksanaan Tindakan II

Pada tindakan II dilaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan 

sintak model pembelajaran kooperatif STAD yang dapat diamati melalui Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada Lampiran 2. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa menggunakan LKS Siklus II, 

seperti yang terlihat pada Lampiran 27. Pada tindakan II ini, diadakan perbaikan 

dalam mencapai indikator pembelajaran yang belum tuntas dan  pada siklus II ini 

diakhiri dengan dilaksanakannya tes siklus II yang soalnya dapat dilihat pada 

Lampiran 7.

Pelaksanaan pembelajaran siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I 

yang dilaksanakan 2 kali pertemuan. Dimana pada pertemuan pertama dilakukan 

kegiatan laboratorium dan diskusi kelompok kemudian siswa mempersentasikan 

apa yang telah dipraktikumkan dengan tujuan agar siswa melihat dengan jelas apa 

yang telah dipraktikumkan sehingga diharapkan konsep yang lebih mengena dan 

mengendap lebih lama di pikiran para siswa. Setelah itu, presentasi dilanjutkan 

pada materi-materi yang sebagian besar siswa belum tuntas. Pada pertemuan 

kedua dilakukan evaluasi terhadap pembelajaran dengan metode ini.

c. Observasi dan Evaluasi Tindakan II

Observasi diperoleh dari pengisian lembar observasi seperti terlihat pada 

Lampiran 30 oleh guru dan observan, kemudian hasil observasinya dirangkum 

dalam sebuah rangkuman observasi seperti terdapat pada Lampiran 31.

1) Kegiatan Siswa

Pada tindakan II, Observasi kegiatan siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah 2 Klaten pada materi pembelajaran Larutan elektrolit dan non 

elektrolit dapat dicermati hasilnya melalui Tabel 9.
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Tabel 9.Simpulan Observasi Kegiatan Belajar Larutan elektrolit dan Non 

elektrolit Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 2 Klaten pada Siklus II

No. Kegiatan Siswa Banyak
nya 

Siswa

Jumlah 
Siswa 
yang 

Terlibat

Persentase

1.1. Ketidakhadiran siswa di kelas 27 1 3 %
1.2. Keterlambatan siswa masuk kelas 27 2 7 %
1.3. Siswa tidak membawa buku pegangan 

Kimia
27 0 0 %

1.4. Siswa masih belajar materi pelajaran 
lain sewaktu guru mengajar di kelas

27 0 0 %

1.5. Siswa mengerjaan PR atau tugas lain 
sewaktu guru mengajar

27 0 0 %

1.6. Siswa tidak mengerjakan PR atau tugas 27 0 0 %
1.7. Siswa bertanya mengenai materi 

pelajaran
27 13 48 %

1.8. Siswa yang tidak memperhatikan 
sewaktu guru menerangkan.

27 0 0 %

1.9. Siswa mengerjakan soal latihan di 
papan tulis.

27 12 44  %

2). Kegiatan Kelompok

Kegiatan kelompok di kelas X-2 SMA Muhammadiyah 2 Klaten pada 

tindakan II dapat diketahui hasilnya melalui simpulan observasi pada  Tabel 10.

Tabel 10. Observasi Kegiatan Kelompok di Kelas X-2 SMA Muhammadiyah 2 
Klaten pada Siklus II.

No. Kegiatan Kelompok Persentase 

2.1. Seluruh siswa dalam kelompok aktif bekerjasama dalam 
mengerjakan tugas kelompok. 65 %

2.2. Seluruh siswa dalam kelompok saling berdiskusi apabila 
mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas atau 
memahami materi pelajaran.

76 %

2.3. Semua siswa dalam kelompok bertanggungjawab terhadap 
bagian tugasnya masing-masing. 50 %

2.4. Semua siswa dalam kelompok mengerjakan tugas tepat 
waktu.

80 %
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2) Kegiatan Guru

Hasil observasi kegiatan guru selama mengajar materi pembelajaran 

larutan elektrolit dan nonelektrolit siswa kelas X-2 SMA Muhammadiyah 2 

Klaten pada siklus II dapat dicermati melalui Tabel 5.

d. Analisis dan Refleksi Tindakan II

Analisis dan refleksi tindakan II, hasilnya berupa tes siklus II dan angket 

respon terhadap pembelajaran. Analisis hasil tes siklus II dapat diketahui melalui 

Gambar 9 dan perincianya terdapat pada Lampiran 12.
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Gambar 9. Hasil Tes Siklus II pada Materi Pembelajaran Larutan Elektrolit 

dan Nonelektrolit Kelas X-2 SMA Muhammadiyah 2 Klaten.

Sedangkan peningkatan rata-rata nilai tes awal, tes siklus I, dan tes siklus 

II dari masing-masing kelompok dapat diketahui melalui tabel Tabel 11 dan 

perinciannya terdapat pada Lampiran 41.

Tabel 11. Perkembangan Rata-Rata Nilai Tes Siklus I, dan Tes Siklus II 

Kelompok STAD Kelas X-2 SMA Muhammadiyah 2 Klaten

Rata-Rata Nilai
Kelompok Tes Siklus I Tes Siklus II

Perkembangan Skor
 (TS II – TS I)

(%)
I 62 64 2
II 36 49 13
III 45 52 7
IV 48 76 28
V 57 65 8

Rata-Rata 50 61 11
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Siklus II diakhiri dengan pembagian penghargaan terhadap 3 kelompok 

berdasarkan skor kelompok pada Tabel 12 dan perincian perolehan skor dapat 

dijumpai pada Lampiran 22.

Tabel 12. Penghargaan untuk Kelompok STAD Kelas X-2 SMA 

Muhammadiyah 2 Klaten

Kelompok Jumlah Skor Peringkat Penghargaan

I 443 4
II 471 1 Tim Istimewa (Super Team)  
III 438 5
IV 468 2 Tim Hebat (Good Team)
V 462 3 Tim Baik (Great Team)  

B. Pembahasan

1. Tahap Persiapan

Secara umum, langkah-langkah operasional penelitian ini meliputi tahap 

persiapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis data dan refleksi, serta 

tindak lanjut. Pada tahap pesiapan, dilakukan observasi untuk identifikasi 

permasalahan yang mengungkap permasalahan yang dihadapi siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi maka 

rencana tindakan yang akan dilaksanakan untuk menanggulangi masalah tersebut 

adalah dengan menerapkan metode STAD dalam proses pembelajaran.

Menurut pengalaman mengajar salah satu guru pengampu mata pelajaran 

Kimia di SMA Muhammadiyah 2 Klaten, materi yang dianggap sulit oleh siswa

salah satunya adalah materi pembelajaran Elektrolit dan Nonelektrolit, yang 

mengakibatkan banyak siswa yang nilainya masih dibawah Standar Ketuntasan 

Belajar Minimal (SKBM) adalah materi Larutan elektrolit dan nonelektrolit yang 

mana SKBM untuk mata pelajaran Kimia kelas X SMA Muhammadiyah 2 Klaten

adalah 60. Biasanya siswa mengalami kesulitan pada pada materi Larutan 

elektrolit dan nonelektrolit dikarenakan selama ini pembelajaran materi Larutan 

elektrolit dan nonelektrolit disampaikan dengan metode ceramah dan latihan soal. 

Namun jika waktunya masih tersisa, ada bahan, dan alat-alatnya masih cukup, 



77

terkadang dilakukan demonstrasi atau eksperimen. Jadi, untuk menanggulangi 

kesulitan belajar pada materi pembelajaran Larutan elektrolit dan nonelektrolit 

tersebut, saat ini guru Kimia mencoba untuk melakukan demontrasi ataupun 

eksperimen agar para siswa lebih mudah dalam mempelajari pelajaran kimia. 

Setelah dilakukan observasi dan wawancara terhadap guru Kimia di 

SMA Muhammadiyah 2 Klaten, guru membuat angket observasi kesulitan belajar 

kimia siswa. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2008, meminta salah satu kelas XI 

Ilmu Alam SMA Muhammadiyah 2 Klaten, yang pernah menerima materi 

Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit, untuk mengisi angket observasi kesulitan 

belajar kimia tersebut, yaitu kelas X. Angket observasi kesulitan belajar kimia 

tersebut digunakan untuk lebih menguatkan hasil wawancara. Hasil dari  angket 

observasi kesulitan belajar kimia siswa seperti yang terlihat pada Tabel 4, Gambar 

10 dan Lampiran 42.
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  Gambar 10.Histogram Observasi Kesulitan Belajar Kimia Siswa SMA 
Muhammadiyah 2 Klaten  

Berdasarkan angket observasi kesulitan belajar kimia yang diisi oleh siswa 

dan dari Gambar 10 menunjukkan bahwa sebenarnya siswa tertarik belajar 

Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit, tetapi siswa kurang dapat memahami materi  

pembelajaran. Siswa juga merasa bosan dengan metode ceramah yang diterapkan 

oleh guru mereka. Hal ini terlihat dari ketujuh pernyataan yang terdapat pada 
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angket observasi kesulitan belajar kimia memiliki persentase lebih dari 50 %, 

dengan rata-rata jawaban setuju sebesar 73 % dan jawaban tidak setuju sebesar   

27 %. Ternyata hasil tersebut serupa dengan apa yang telah diungkapkan guru 

Kimia mereka, bahwa materi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit merupakan 

materi pelajaran Kimia yang dianggap sulit oleh siswa. Siswa juga merasa bosan 

dengan metode ceramah yang digunakan oleh guru pada pembelajaran Larutan 

elektrolit dan nonelektrolit. Hal inilah yang menyebabkan siswa kurang 

memahami dan menguasai konsep pada materi pembelajaran Larutan Elektrolit 

dan Nonelektrolit, yang akhirnya berakibat terhadap rendahnya prestasi belajar 

siswa. 

Selanjutnya dilakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap 

kelas X, terlihat bahwa siswa lebih banyak diam saat guru bertanya. Jadi, menurut 

penjelasan guru Kimia, beliau tidak mengetahui dengan pasti apakah siswanya 

sudah memahami atau belum materi yang diajarkan, meskipun terkadang beliau 

sering melihat ada siswa yang bertanya kepada teman sebangkunya.

Jika ditinjau dari fasilitas media pembelajaran di SMA Muhammadiyah 

2 Klaten, untuk media cetak, yang disediakan oleh sekolah sebagai sarana 

penunjang kegiatan belajar mengajar, masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan 

perpustakaan sekolah sedang mulai ditata kembali untuk diadakan perbaikan. 

Perpustakaan sekolah semula hanya berisi buku-buku paket dan buku-buku 

terbitan lama. Akhir-akhir ini mulai dirintis untuk diadakan pendataan ulang 

buku-buku yang telah dimiliki perpustakaan dan sedang diusahakan untuk 

menambah koleksi buku-buku baru yang menunjang kegiatan belajar mengajar. 

Jadi, perpustakaan untuk sementara belum bisa melayani peminjaman buku - buku 

koleksi, selain buku paket. Sedangkan untuk media elektroniknya sudah bisa 

dikatakan   cukup    lengkap,  hanya   saja   jumlahnya   masih   sangat     terbatas. 

Media elektronik yang dimiliki SMA Muhammadiyah 2 Klaten antara lain

komputer di  laboratorium komputer,  OHP,  LCD, laptop, TV, dan VCD-player

yang berada di ruang multimedia. Dari sekian banyak media pembelajaran yang 

dimiliki SMA Muhammadiyah 2 Klaten , media pembelajaran yang digunakan 
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pada pembelajaran kimia, khususnya pada materi pembelajaran Larutan elektrolit 

dan nonelektrolit antara lain adalah laboratorium kimia.

Dari uraian hasil observasi tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di SMA Muhammadiyah 2 Klaten. Dari

hasil observasi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Guru masih menggunakan metode konvensional dalam menyampaikan materi 

pelajaran  kimia, khususnya pada materi pembelajaran , yaitu dengan metode 

ceramah dilanjutkan dengan latihan soal.

2. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran elektronik yang telah tersedia di 

sekolah tersebut, khususnya untuk mata pelajaran kimia.

3. Kurang lengkapnya fasilitas alat dan bahan di Laboratorium Kimia. 

4. Kondisi siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pelajaran kimia. 

5. Banyak siswa yang masih sulit memahami materi pembelajaran termokimia, 

khususnya pada materi pembelajaran Larutan elektrolit dan nonelektrolit, 

sehingga berakibat rendahnya prestasi belajar kimia pada materi pembelajaran 

tersebut. Rendahnya prestasi belajar siswa ditunjukkan dengan masih 

banyaknya (> 50 %) siswa yang belum mencapai Standar Ketuntasan Belajar 

Minimal (SKBM). 

Setelah teridentifikasi pemasalahan-permasalahan yang terjadi di SMA

Muhammadiyah 2 Klaten, maka guru pengampu mata pelajaran Kimia kelas X-2

SMA Muhammadiyah 2 Klaten menyusun strategi baru dalam pembelajaran   

Kimia   pada   materi    pembelajaran     Larutan     elektrolit    dan 

nonelektrolit. Strategi tersebut adalah penggunaan metode pembelajaran 

kooperatif STAD untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Dalam pelaksanaannya, guru merencanakan penelitian, yang berupa 

penelitian tindakan kelas ini, sampai pada siklus II saja karena disesuaikan dengan

alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dan diharapkan dengan pelaksanaan dua siklus tersebut siswa dapat

meningkatkan prestasi belajar. 
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Pengukuran prestasi belajar siswa dalam pembelajaran Larutan Elektrolit 

dan Nonelektrolit dengan strategi baru tersebut, hanya dilakukan pada aspek 

kognitif dan aspek afektif, tetapi dalam penelitian ini aspek afektif hanya 

digunakan untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran yang meliputi 

keaktivan siswa. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui peningkatan prestasi 

belajar siswa pada materi pembelajaran Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit, 

seperti tujuan dari penelitian ini, sudah cukup jika hanya dilihat dari aspek 

kognitif, aspewk afektif dan aspek psikomotor dalam proses pembelajaran yang 

direncanakan. 

Prestasi belajar siswa aspek kognitif diperoleh dari seperangkat tes 

objektif, yang diujicobakan kepada siswa yang pernah menerima materi tersebut, 

yaitu siswa kelas XI Ilmu Alam-2 SMA Muhammadiyah 2 Klaten. Dari 24 item 

soal yang diujicobakan tanggal 3 Maret 2008 ini, setelah dilakukan uji alat 

evaluasi kognitif, yang meliputi uji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran soal, dan 

daya pembeda soalnya, terdapat 4 item soal yang dinyatakan invalid atau tidak 

memenuhi syarat sebagai alat evaluasi aspek kognitif. Jadi, ada 20 item soal yang 

dinyatakan valid atau memenuhi syarat sebagai alat evaluasi aspek kognitif. 

Untuk lebih jelasnya, analisis hasil uji coba seperangakat alat evaluasi aspek 

kognitif dapat dilihat pada Lampiran 7 dan Lampiran 15.

Prestasi belajar siswa aspek afektif diperoleh dari angket afektif yang 

juga telah diujicobakan kepada siswa kelas XI Ilmu Alam-2 pada tanggal 3 Maret

2008 juga. Angket afektif ini terdiri dari 26 pernyataan, dan setelah dilakukan  uji 

validitas dan reliabilitas, terdapat 2 pernyataan   yang    dinyatakan invalid atau 

tidak memenuhi syarat sebagai alat evaluasi aspek afektif. Jadi, ada 24 item soal 

yang dinyatakan valid atau memenuhi syarat sebagai alat evaluasi aspek afektif.

Untuk lebih jelasnya, analisis hasil uji coba seperangakat alat evaluasi aspek 

afektif dapat diamati melalui Lampiran 16.
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Siklus I 

a) Perencanaan Tindakan I

Pada tahap perencanaan tindakan I, guru menyusun serangkaian kegiatan

yang berupa pelaksanaan tindakan, yaitu metode pembelajaran kooperatif STAD 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi pembelajaran Larutan 

elektrolit dan nonelektrolit. Dalam tahap ini, peneliti mempersiapkan instrumen 

penelitian sebagai pendukung pelaksanaan tindakan tersebut di atas. Instrumen 

yang dipersiapkan yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran 

Kimia khususnya pada materi pembelajaran Larutan elektrolit dan non elektrolit. 

Pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini terdapat 4 indikator yang 

harus dicapai dalam proses pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) tersebut dapat dijumpai pada Lampiran 2. Setelah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dipersiapkan, maka guru mempersiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran atau sering disingkat RPP, yang berisi standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran dan uraiannya, 

strategi pembelajaran, jenis tagihan, bentuk instrumen, dan tagihannya. Kemudian 

membuat lembar observasi atau pengamatan kegiatan siswa dan guru, angket 

respon siswa terhadap pembelajaran; dan Lembar Kerja Siswa (LKS) Siklus I.

Dengan perencanan tersebut di atas, diharapkan siswa dapat memahami 

dan menguasai konsep Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit melalui diskusi 

kelompok sesuai dengan sintak model pembelajaran kooperatif STAD, sehingga 

prestasi belajar siswa dapat meningkat.

b) Pelaksanaan Tindakan I

Serangkaian kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Klaten. Tindakan I dalam 

siklus I ini dilaksanakan dalam 6 jam pelajaran dari 12 jam pelajaran yang 

dialokasikan dalam silabus untuk materi pembelajaran Larutan elektrolit dan 

nonelektrolit, yang mana tiap jam pelajarannya berlangsung selama 45 menit. 

Jadi, untuk pelaksanaan tindakan I dalam waktu 6 x 45 menit atau dalam empat 
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pertemuan (empat kali tatap muka), disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran 

Kimia kelas X.

1) Pertemuan Pertama

Pertemua pertama diawali dengan diadakannya tes awal dengan tujuan 

untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki siswa kelas X-2 SMA 

Muhammadiyah 2 Klaten sebelum kegiatan belajar mengajar pada materi 

pembelajaran Larutan elektrolit dan nonelektrolit menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif STAD dengan pendekatan PAIKEM.  Tes  kognitif yang 

dilaksanakan tanggal 4 Maret 2008 ini, menggunakan seperangkat alat evaluasi 

yang telah diujicobakan tanggal 3 Maret 2008.

Berdasarkan hasil dari tes awal, terlihat bahwa rata-rata persetase siswa 

menjawab benar masih relatif rendah (masih berada di bawah 55 %), yaitu rata-

rata persentase jawaban benar untuk keseluruhan soal sebesar 25 % dan rata-rata 

persentase jawaban benar untuk keseluruhan indikator kompetensi sebesar 25 %. 

Sedangkan jika ditinjau dari ketuntasan individu dalam mencapai SKBM, belum 

ada seorang siswapun yang mampu melampaui SKBM pada Tes Awal ini. Dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa belum mampu menguasai  materi 

pembelajaran Larutan elektrolit dan nonelektrolit  dengan belajar secara otodidak, 

mengingat bahwa materi pembelajaran ini tergolong materi yang sulit dalam mata 

pelajaran Kimia. 

Setelah dilaksanakan tes awal dan diketahui hasilnya, peneliti  

mengkomunikasikan kepada siswa bahwa kegiatan belajar mengajar materi 

pembelajaran Larutan elektrolit dan nonelektrolit disampaikan dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif STAD dengan pendekatan 

PAIKEM. Siswa memperhatikan, tampak antusias dan senang karena kegiatan 

belajar mengajar dilakukan dengan metode pembelajaran yang berbeda.

Selanjutnya, membagi siswa kelas X-2 SMA Muhammadiyah 2 Klaten 

ke dalam lima kelompok.  Siswa di kelas tersebut berjumlah 27 siswa, yang terdiri 

dari 17 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Agar masing-masing kelompok 

yang  terdiri dari 5 atau 6 siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda atau 

heterogen, maka guru berusaha membagi kelompok dengan berdasarkan pada 
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nilai Kompetensi Dasar sebelumnya dan jenis kelaminnya. Berdasarkan

Kompetensi Dasar tesebut, nilai siswa dikelompokkan dalam nilai tinggi, sedang, 

dan rendah, kemudian siswa yang memiliki nilai tinggi disebar ke dalam 5

kelompok, demikian juga dengan siswa yang memiliki nilai sedang dan rendah. 

Penyebaran siswa tersebut sekaligus dipilih jenis kelaminnya supaya siswa laki-

laki dan perempuan dalam tiap-tiap kelompok jumlahnya sama. Dasar dari 

pembagian kelompok ini dapat diamati melalui Lampiran 39. Kemudian siswa 

duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dengan tertib dan guru

membagi LKS Siklus I kepada masing-masing siswa. LKS Siklus I tersebut berisi 

indikator kompetensi yang harus dicapai siswa, rangkuman materi, dan soal yang 

harus diselesaikan dalam kegiatan diskusi, latihan soal, serta tugas individu. Jadi, 

LKS Siklus I ini sebagai lembar kerja dalam metode pembelajaran kooperatif 

STAD yang berfungsi untuk mengarahkan kegiatan siswa dan diharapkan siswa 

mampu menemukan konsep pada materi pembelajaran Larutan elektrolit dan 

nonelektrolit.

Sebagai aplikasi metode pembelajaran kooperatif STAD, guru

melaksanakan presentasi kelas, yang dilakukan melalui pengajaran secara 

langsung. Pada awal presentasi kelas ini, guru menjelaskan indikator kompetensi 

yang harus dikuasai oleh siswa. Materi yang disampaikan dalam presentasi kelas 

ini, yaitu Larutan elektrolit dan nonelektrolit materi yang dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. Siswa memperhatikan  dengan antusias sambil mencatat 

konsep-konsep yang belum jelas dalam LKS Siklus I. Presentasi kelas ini 

sekaligus sebagai penutup pertemuan pertama.

2) Pertemuan Kedua

Pertemuan kedua ini, diawali dengan salam dan mencatat kehadiran 

siswa sambil memastikan semua siswa membawa LKS Siklus I dan buku kimia 

yang relevan. Setelah siswa menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya, 

peneliti melakukan presentasi kelas. Materi yang dipresentasikan dan   contoh

penyelesaian soalnya. Siswa memperhatikan sambil menyimak dan mencatat 

materi yang belum ada pada LKS Siklus I. Sebelum siswa melakukan diskusi 

kelompok, guru menekankan agar selama kegiatan diskusi berlangsung 



84

diusahakan masing-masing anggota dalam kelompok memahami materi yang 

didiskusikan, karena di akhir tiap bagian materi diadakan kuis yang sifatnya 

individu, serta pada tiap akhir dari bagian materi ketiga, diadakan tes siklus yang 

juga sifatnya individu. Jadi, keberhasilan dari individu menentukan juga 

keberhasilan dari kelompoknya masing-masing. 

Selanjutnya siswa berdiskusi materi yang dipresentasikan dan 

menyelesaikan soal-soal yang terdapat pada Kegiatan Diskusi 1 dalam LKS Siklus 

I. Siswa dianjurkan menggunakan buku-buku Kimia yang relevan yang mereka 

punyai. Guru  membimbing diskusi dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya. Apabila ada anggota kelompok yang mengalami kesulitan, sebaiknya 

ditanyakan dulu pada anggota kelompoknya, kemudian kalau tidak mampu baru 

ditanyakan pada gurunya, dalam hal ini yang bertindak sebagai guru adalah 

peneliti. 

Setelah Kegiatan Diskusi I berhasil diselesaikan oleh masing-masing 

kelompok, maka diskusi kelompok dilanjutkan dengan mengerjakan Latihan Soal 

1 yang terdapat pada LKS Siklus I. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk  

mencocokkan jawaban dengan anggota kelompoknya dan anggota kelompok lain. 

Siswa saling mengoreksi jawaban. Aktivitas selanjutnya, memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya dan mengerjakan latihan soal di papan tulis. Siswa 

aktif bertanya mengenai materi yang belum mereka pahami, baik kepada anggota 

kelompoknya maupun kepada guru. Ada siswa yang mewakili kelompoknya 

untuk mengerjakan latihan soal di papan tulis. Dan untuk memberi semangat 

kepada siswa untuk berani mengerjakan di depan kelas, maka peneliti 

menawarkan skor bagi siswa yang maju, yang mana skor ini juga akan 

diakumulasikan ke dalam skor kelompok, sehingga tiap kelompok berlomba-

lomba untuk dapat mengerjakan di papan tulis. Kemudian peneliti memberikan 

keterangan benar atau salah terhadap hasil mengerjakan di papan tulis, sambil 

menguatkan konsep siswa tentang materi Larutan elektrolit dan nonelektrolit

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dari siswa, maka diadakan latihan soal

yang berupa soal uraian. Digunakannya soal dalam bentuk uraian dalam latihan 

soal ini disesuaikan dengan fungsinya untuk mengetahui pemahaman tiap individu 
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terhadap materi Larutan elektrolit dan nonelektrolit. Latihan soal yang diberikan 

kepada siswa dibuat dalam bentuk soal yang sama. Hal ini merupakan salah satu 

upaya agar kuis tersebut benar-benar merupakan hasil dari masing-masing 

individu. Hasil dari latihan soal dari masing-masing individu kemudian 

dibandingkan dengan rata-rata nilai latihan soal dari kelas tersebut. Siswa akan 

digolongkan ke dalam kateria ”cukup (C)” apabila skor siswa sama dengan skor 

rata-rata kelas. Sedangkan skor siswa yang berada di bawah rata-rata kelas akan 

mendapat kriteria ”kurang (D). Demikian juga siswa yang memiliki skor di atas 

skor rata-rata, akan dimasukkan dalam kriteria ”baik (B)”. Dan siswa akan 

memperoleh kriteria ”sangat baik (A)” apabila mampu mencapai skor maksimal 

atau skor 100. Penggolongan skor kuis siswa ini disebut sebagai skor 

perkembangan individu. Skor perkembangan individu ini dimaksudkan agar siswa

termotivasi untuk belajar lebih giat dan lebih baik daripada materi sebelumnya. 

Kegiatan selanjutnya dalam pertemuan kedua ini adalah melanjutkan 

materi pada Larutan elektrolit dan nonelektrolit. Urutan pelaksanaan kegiatannya 

sama dengan Kegiatan Diskusi 1, diskusi kelompok menyelesaikan Kegiatan 

Diskusi 2 dan latihan soal 2 pada LKS, mencocokkan jawaban, memberi 

kesempatan maju,  peneliti memberi keterangan benar atau salah sambil memberi 

penguatan konsep, dan seterusnya.

Pertemuan kedua ini diakhiri dengan menyimpulkan materi  Larutan 

elektrolit dan nonelektrolit , memberikan tugas individu 1 dan 2 sebagai pekerjaan 

rumah (PR) bagi siswa.

3) Pertemuan Ketiga

Pertemuan Ketiga ini,  diawali dengan salam dan presensi kehadiran 

siswa. Selanjutnya diadakannya tes kognitif untuk mengetahui pemahaman 

masing-masing individu siswa pada materi Larutan elektrolit dan nonelektrolit. 

Untuk skor yang diperoleh masing-masing siswa dikategorikan ke dalam kriteria 

skor perkembangan individu, agar siswa mengetahui apakah mereka mengalami 

peningkatan dalam memahami materi pembelajaran. 

Usai dilaksanakan latihan soal, maka kegiatan pembelajaran dilanjutkan 

pada materi bagian ketiga, yaitu Larutan elektrolit dan nonelektrolit. Seperti pada 
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bagian pertama dan kedua, penerapan metode pembelajaran kooperatif STAD

dengan pendekatan PAIKEM diawali dengan presentasi kelas oleh guru dan 

kegiatan berikutnya juga sama dengan kegiatan pada pertemuan kedua, hanya saja 

kegiatan baru sampai mengerjakan latihan soal. Bahan yang didiskusikan masing-

masing kelompok adalah Kegiatan Diskusi 3 dan mengerjakan Latihan Soal 3. 

Diakhir pertemuan siswa diberi Tugas Individu 3, setelah peneliti menyimpulkan 

materi yang dipelajari pada pertemuan ini. Peneliti juga mengingatkan bahwa 

pada pertemuan selanjutnya LKS Siklus I dikumpulkan sebagai tambahan skor 

untuk skor individu dan kelompok.

4) Pertemuan Keempat

Salam dan presensi kehadiran siswa, serta siswa menempatkan diri dalam 

kelompoknya masing-masing adalah awal dari pelaksanaan pertemuan keempat, 

yang dilanjutkan dengan mencocokkan jawaban latihan soal dengan anggota 

kelompoknya dan kelompok lain, siswa mengerjakan di papan tulis, dan bertanya 

mengenai materi yang belum mereka pahami. Selanjutnya guru memberi 

keterangan benar atau salah terhadap hasil siswa mengerjakan di papan tulis 

sambil sekaligus memberikan penguatan konsep materi kepada siswa. 

Guru  kemudian meminta siswa untuk mengumpulkan LKS Siklus I 

sebagai penunjang dalam skor individu dan skor kelompok, serta membagikan 

soal beserta lembar jawab Tes Siklus I. Sebelum siswa mulai mengerjakan Tes 

Siklus I, guru menjelaskan bahwa lembar soal dan lembar jawab harus 

dikumpulkan kembali seusai alokasi waktu berakhir. Tes Siklus I ini dimaksudkan 

untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran Larutan 

elektrolit dan non elektrolit secara menyeluruh, walaupun soalnya berbentuk 

objektif. Hal ini bertujuan agar hasil dari Tes Siklus I ini benar-benar merupakan 

hasil dari individu. Siswa mengerjakan Tes Sikus I dengan tenang. Dari hasil Tes 

Siklus I ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian keenam 

indikator kompetensi yang terdapat pada materi pembelajaran tersebut. Hasil dari 

Tes Siklus I ini juga diakumulasikan ke dalam skor kelompok, sebagai kontribusi 

tiap individu dalam kelompoknya. Setelah berakhirnya alokasi waktu untuk 

mengerjakan tes, siswa mengisi angket afektif sebagai akhir dari sikus I yang 
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jatuh pada hari Senin tangal 4 Maret 2008 ini. Angket afektif yang digunakan 

telah diujicobakan tanggal 3 Maret 2008 dan telah memenuhi persyaratan sebagai 

alat evaluasi aspek afektif. 

c) Observasi dan Evaluasi Tindakan I

Observasi atau pengamatan dilaksanakan oleh guru yang kemudian 

mencatat semua hasil pengamatan ke dalam lembar observasi. Guru yang 

dimaksud adalah guru pengampu mata pelajaran Kimia di kelas X, yaitu bapak 

Sutaryanto, BA., yang telah mengetahui kondisi siswa sebelum diadakannya 

penelitian. Dalam hal ini guru bertindak sebagai peneliti terhadap hasil 

pengamatan setelah proses pembelajaran selesai.  Hasil pengamatan   guru 

dirangkum menjadi sebuah ringkasan dari lembar observasi, seperti yang 

tercantum pada Lampiran 36 dan kesimpulannya disajikan dalam tabel simpulan 

observasi, seperti yang tertulis pada hasil penelitian di atas. 

1) Kegiatan Siswa

Siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Klaten berjumlah 27 orang. Dari 

segi ketidakhadiran jika dilihat pada setiap pertemuan, maka selalu ada siswa 

yang tidak hadir dengan alasan ijin, sakit, ataupun tanpa keterangan. Ada seorang 

siswa, yang dari pertemuan pertama pertemuan dalam siklus I, tidak hadir. 

Ketidakhadirannya dalam pertemuan pertama dan kedua dengan alasan ijin karena 

sebagai wakil sekolah dalam pemilihan calon duta wisata. Tetapi pada pertemuan 

ketiga dan keempat, ketidakhadirannya tanpa keterangan. Siswa tersebut 

bernomor absen 27. Ketidakhadiran siswa ini dapat dilihat melalui daftar hadir 

siswa pada Lampiran 32. Ketidakhadiran siswa di kelas memiliki presentase 

sebesar 3 %. Persentase ini merupakan hasil perhitungan dari 4 pertemuan dalam 

siklus I, yang dapat dikatakan relatif cukup bagus, mengingat bahwa ada beberapa 

kegiatan OSIS, kegiatan ekstakurikuler, dan kegiatan perlombaan yang terkadang 

menggunakan jam pelajaran dalam pelaksanaannya. Sedangkan dari segi 

kedisiplinan dalam hal ketepatan siswa masuk kelas, beberapa siswa masih kurang 

disiplin. 

Kemudian dari segi buku pegangan yang dibawa siswa, guru bahwa buku 

pegangan yang dimaksud dalam hal ini adalah LKS Siklus I karena jika siswa 
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tidak membawa LKS Siklus I ini, maka akan mengganggu kelancaran jalannya 

kegiatan belajar mengajar, mengingat LKS Siklus I ini sebagai pemanduan 

kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing siswa dan kelompok. 

Ternyata dari hasil pengamatan, siswa selalu membawa LKS tersebut, yang 

ditunjukkan dengan persentase 0 % dari siswa yang tidak membawa buku 

pegangan Kimia. Hal ini sedikit memberi gambaran bahwa siswa siap menerima 

materi pelajaran Kimia, walaupun hanya sekedar menyiapkan buku-buku yang 

harus dibawa oleh siswa. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus I, siswa yang masih belajar 

meteri pelajaran lain, mengerjakan tugas lain sewaktu guru mengajar, dan tidak 

memperhatikan sewaktu guru menerangkan memiliki presentase kecil. Artinya 

perilaku siswa tersebut tidak sampai mengganggu jalannya kegiatan belajar 

mengajar yang sedang berlangsung, karena siswa tidak patuh setelah mendapat 

teguran dari guru.  Dalam hal ini, yang dimaksud dengan guru adalah peneliti. 

Persentase siswa tidak mengerjakan tugas dalam siklus I ini sebesar 10%. 

Hal ini menunjukkan bahwa masih saja ada siswa yang malas berlatih soal di 

rumah. Tetapi siswa tetap masih mendapat nilai ketika LKS Siklus I dikumpulkan, 

karena siswa yang tidak mengerjakan tugas tersebut masih memiliki waktu untuk 

mengisi LKS mereka ketika siswa lain berlomba-lomba untuk mengerjakan di 

papan tulis atau saat guru memberikan keterangan benar atau salah terhadap hasil 

siswa mengerjakan di papan tulis.

Selain hal di atas, yang paling menonjol dari kegiatan siswa selama 

pembelajaran berlangsung adalah keaktifan siswa dalam bertanya mengenai 

materi pelajaran dan mengerjakan soal latihan di papan tulis, yang mana daftar 

siswa bertanya dan daftar siswa mengerjakan di papan tulis dapat dilihat pada 

Lampiran 28 dan lampiran 29. Dengan adanya media laboratorium yang 

dilengkapi dengan LKS, maka siswa secara tidak langsung dihadapkan pada soal 

yang menuntut keaktifan siswa dalam kelompok diskusinya untuk memahami 

materi pelajaran. Ketika ada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami 

materi yang terkandung dalam tiap soal dalam LKS, maka siswa cenderung aktif 

untuk mencari tahu dengan membaca materi pelajaran yang ada di buku pelajaran 
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yang relevan maupun bertanya dengan anggota kelompoknya maupun dengan 

guru. 

Dalam hal mengerjakan latihan soal di papan tulis, terlihat antusiasme 

siswa untuk mewakili kelompoknya mengerjakan di papan tulis. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa mulai termotivasi untuk memperoleh tambahan skor 

untuk dirinya sendiri dan juga turut andil dalam menyumbang skor untuk 

kelompoknya.  Secara keseluruhan hasil observasi siswa pada siklus I juga dapat 

diamati melalui Gambar 11.
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Gambar 11.Histogram Simpulan Observasi Kegiatan Belajar Larutan elektrolit 
dan nonelektrolit Siswa Kelas X SMA  Muhammadiyah 2 Klaten 
pada Siklus I

2) Kegiatan Kelompok

Terdapat 5 kelompok yang heterogen dalam pembelajaran materi           

Larutan elektrolit dan nonelektrolit menggunakan metode pembelajaran kooperatif 

STAD dengan pendekatan PAIKEM. Dalam siklus I sudah terlihat kerjasama 

yang cukup baik dalam kelompok, yaitu dengan presentase 85 %. Meskipun 

belum semua anggota kelompok turut andil dalam mengerjakan tugas kelompok, 

karena diantara mereka ada yang terlihat tidak nyaman dengan metode 

pembelajaran yang digunakan, kerena masih tergolong baru untuk siswa. Tetapi 

siswa dalam kelompok mencoba untuk aktif dalam berdiskusi apabila mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan tugas atau memahami materi pelajaran dan berusaha 

untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, mengingat keterbatasan waktu yang 

dialokasikan. Usaha siswa dalam kelompok ini ternyata teramati sebesar 85 %. 

Tetapi untuk hal tanggung jawab terhadap tugas kelompok, masih di bawah 45 %. 

Jadi, masih banyak juga anggota kelompok yang menganggap jika sudah ada yang 
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mengerjakan tugas kelompok, maka dirinya tidak perlu turut serta. Adapun 

simpulan observasi kegiatan kelompok untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada 

Gambar 12.
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Gambar 12. Histogram Simpulan Observasi Kegiatan Kelompok di Kelas X SMA 
Muhammadiyah 2 Klaten pada Siklus I

3) Kegiatan Guru

Berdasarkan observasi terhadap kegiatan guru, secara umum sudah baik 

namun masih perlu adanya perbaikan. Dalam hal memberikan penghargaan 

kepada kelompok yang paling solid dan prestasinya bagus, peneliti memang 

sengaja tidak melakukannya pada siklus I karena keterbatasan waktu dan kondisi 

yang kurang memungkinkan dalam pemberian penghargaan kepada siswa, serta 

perkembangan individu maupun perkembangan kelompok belum dapat diamati 

secara menyeluruh. Adapun simpulan observasi kegiatan guru untuk lebih 

jelasnya dapat dicermati pada Gambar 13.
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d) Analisis dan Refleksi Tindakan I

Penggunaan metode pembelajaran kooperatif STAD dalam pelaksanaan 

tindakan I, keaktifan siswanya sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari interaksi 

antar siswa dalam kelompok maupun interaksi siswa antar kelompok serta 

interaksi siswa dengan guru terlihat cukup baik pada saat proses pembelajaran. 

Siswa berani bertanya hal-hal yang belum mereka pahami mengenai materi 

pelajaran kepada siswa satu kelompok maupun guru. 

Analisis dan refleksi tindakan I mengulas tentang hasil dari Tes Siklus I.  

Tabel hasil Tes Siklus I terdapat pada hasil penelitian di atas, yang dapat 

diperjelas dengan Gambar 14.
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  Gambar 14. Histogram Hasil Tes Siklus I pada Materi Pembelajaran Larutan 

Elektrolit dan Nonelektrolit  X SMA Muhammadiyah 2 Klaten

Dari Tes Siklus I yang dapat dilihat hasilnya pada hasil penelitian di atas 

dan dari Gambar 10, bahwa indikator kompetensi yang telah mencapai batas 

ketuntasan sebanyak 20 indikator yang mana persentase ketercapaian untuk tiap 

indikator kompetensi ditargetkan sebesar 50 %. Sedangkan untuk indikator yang 

lain belum mencapai batas ketuntasan. Rata-rata persentase jawaban benar untuk 

setiap soal adalah 50 %, sedangkan rata-rata persentase jawaban benar untuk 

setiap indikator kompetensi adalah 50 %. 

Sedangkan jika ditinjau dari ketuntasan individu dalam Tes Siklus I ini, 

maka terdapat 13 siswa yang tuntas dan 14 siswa yang tidak tuntas, dengan 

presentase 48 % yang tuntas dan 52 % yang tidak tuntas. Presentase siswa yang 

tuntas ini masih jauh dari persentase yang ditargetkan dalam siklus I, yaitu 

ketercapaian siswa yang mampu melampaui SKBM sebesar 60%. 
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Berdasarkan analisis hasil tes siklus I, maka dapat disimpulkan bahwa 

penguasaan dan pemahaman siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Klaten pada 

materi pembelajaran Larutan elektrolit dan nonelektrolit mengalami peningkatan 

rata-rata ketercapaian tiap indikator kompetensi sebesar 25% dari tes awal.

Sedangkan peningkatan rata-rata ketercapaian siswa yang melampaui SKBM 

sebesar 52%.

Selain penilaian kognitif, juga dilakukan penilaian afektif siswa untuk 

memberikan informasi kepada guru tentang karakteristik siswa. Penilaian afektif 

diperoleh dari angket yang diisi oleh siswa. Penilaian aspek afektif pada materi 

pembelajaran Larutan elektrolit dan nonelektrolit ini, memiliki hasil yang bagus. 

Dari hasil penilaian aspek afektif kelas X-2, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 

A sebanyak 3 siswa, nilai B sebanyak 19 siswa, dan yang mendapatkan nilai C 

sebanyak 5 siswa. Rata-rata persentase ketercapaian penilaian afektif siswa kelas 

X-2 SMA  Muhammadiyah 2 Klaten dapat diamati melaui Gambar 15.

Dari Gambar 15 terlihat hanya 73 % siswa yang memiliki nilai afektif 

cukup (C),  71 % siswa yang memiliki nilai afektif A, dan 68 % siswa yang 

memiliki nilai afektif B. Jika penilaian aspek afektif ini ditinjau dari ketercapaian 

setiap indikatornya, maka keempat indikatornya memiliki presentase rata-rata di 

atas 70 %. Hal ini dapat diamati melalui hasil penelitian dan melalui Gambar 15.
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Gambar 15. Histogram Hasil Penilaian Aspek Afektif terhadap X SMA 
Muhammadiyah 2 Klaten pada Materi Larutan elektrolit dan 
nonelektrolit.

Berdasarkan Gambar 15 di atas, dapat dijelaskan bahwa secara umum 

siswa mempunyai kriteria afektif yang baik. Hal tersebut terlihat pada perolehan 

persentase rata-rata ketercapaian pada masing-masing indikator sudah melampaui 
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target ketercapaian tiap indikator. Dan jika dilihat dari ketercapaian individu, 

masih ada siswa yang memiliki nilai afektif di bawah C. Jadi, untuk penilaian 

aspek afektif perlu diulang pada siklus II, mengingat hasil yang telah dicapai telah 

berada di atas target ketercapaian dan juga mengingat fungsi dari penilaian aspek 

afektif hanya untuk mengetahui karakteristik siswa. Selain itu, penilaian aspek 

afektif dalam hal ini juga berfungsi sebagai pembanding penilaian aspek kognitif, 

yaitu siswa yang memiliki nilai kognitif paling tinggi belum tentu memiliki nilai 

afektif yang maksimal. Demikian pula sebaliknya, siswa yang memiliki nilai 

afektif yang maksimal belum tentu memiliki nilai kognitif paling tinggi. Sebagai 

contoh, jika dilihat pada Lampiran 13, siswa yang dengan nomor absen 16, 

memiliki nilai kognitif paling tinggi sejak tes awal hingga tes siklus II, tetapi nilai 

afektifnya hanya B, sama dengan kebanyakan teman-temannya. Sedangkan siswa 

yang dengan nomor absen 2 memiliki nilai afektif maksimal, tetapi nilai 

kognitifnya rendah.

e) Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus I, masih diperlukan 

perbaikan pembelajaran dengan melanjutkan langkah pada siklus II, supaya target 

dari prestasi belajar dapat terpenuhi, sehingga kompetensi pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik. Dengan dijalankannya siklus II ini, diharapkan adanya 

peningkatan prestasi belajar siswa, sehinga dibuat pula target yang lebih tinggi 

dari siklus I. 

Setelah kegiatan pembelajaran selesai dilaksanakan guru membahas 

hasil observasi dan diperoleh kesepakatan tentang tindak lanjut dalam siklus II.

 Tindak lanjut tersebut adalah sebagai berikut:

a. Guru perlu lebih menekankan konsep-konsep materi, agar siswa lebih teliti 

dalam memahami konsep materi.

b. Guru perlu memberikan lebih banyak latihan soal dan lebih tegas dalam 

menunjukkan bagian mana saja yang biasanya siswa mengalami kesalahan 

dalam penyelesaian soal, yang mengakibatkan siswa memilih jawaban yang 

salah.
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3. Siklus II

c) Perencanaan Tindakan II

Pada tahap perencanaan siklus II, peneliti menyusun serangkaian 

kegiatan pelaksanaan yang serupa dengan kegiatan pembelajaran pada siklus I, 

yaitu penggunaan metode pembelajaran kooperatif STAD dilengkapi media LKS 

dengan pendekatan PAIKEM untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

siklus sebelumnya, sehingga pembelajaran dititikberatkan pada pencapain 

indikator kompetensi dan pencapaian ketuntasan individu. Adapun instrumen 

pendukung pelaksanaan siklus II, yaitu lembar observasi atau pengamatan 

kegiatan siswa dan guru; soal tes kognitif siklus II; dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) Siklus II.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan lembar observasi yang 

digunakan sama dengan yang digunakan pada siklus I, karena kedua instrumen 

tersebut telah dirancang untuk dua siklus. Sedangkan LKS Siklus II yang 

dirancang oleh peneliti hanya berisi soal-soal untuk kegiatan diskusi sekaligus 

sebagai latihan soal, tidak terdapat indikator, ringkasan materi, dan tugas individu. 

Format LKS Siklus II ini dibuat dengan pertimbangan  bahwa alokasi waktu untuk 

pelaksanaan siklus II ini lebih sedikit dibandingkan dengan siklus I dan untuk 

ringkasan materi, siswa bisa menggunakan lagi ringkasan materi pada LKS Siklus 

I.  Pembuatan soal-soal dalam LKS Siklus II didasarkan pada indikator soal tes 

siklus I yang masih memiliki persentase jawaban benar di bawah 55%. Jadi, soal 

tersebut sejenis dengan soal dalam LKS Siklus I.

d) Pelaksanaan Tindakan II

Pembelajaran tindakan II dilaksanakan dalam tiga pertemuan dengan 

alokasi waktu 5x45 menit. Alokasi waktu ini lebih sedikit dari alokasi waktu 

siklus I.

1) Pertemuan Kelima

Pertemuan kelima yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 8 April 2008

ini, diawali dengan salam dan mencatat kehadiran siswa sambil mengembalikan 

LKS Siklus I kepada siswa. Setelah siswa menempatkan diri sesuai dengan 

kelompoknya, guru melakukan presentasi kelas yang divisualkan secara klasikal. 
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Materi yang dipresentasikan Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit dengan 

menekankan pada bagian-bagian yang belum sepenuhnya dipahami oleh siswa. 

Siswa memperhatikan sambil menyimak dan mencatat penekanan-penekanan 

materi yang belum ada pada LKS Siklus I. Jadi, LKS Siklus I masih digunakan 

dalam menyimak ringkasan materinya, karena pada LKS Siklus II sengaja 

dirancang hanya berisi soal supaya catatan materi siswa terkumpul menjadi satu 

dalam LKS Siklus I.

Selanjutnya siswa berdiskusi materi yang dipresentasikan dan 

menyelesaikan soal-soal yang terdapat pada Kegiatan Diskusi dalam LKS Siklus 

II. Siswa dianjurkan menggunakan buku-buku Kimia yang relevan yang mereka 

punyai. Guru membimbing diskusi dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya. Aktivitas selanjutnya, memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya dan mengerjakan latihan soal di papan tulis. Siswa aktif bertanya 

mengenai materi yang belum mereka pahami, baik kepada anggota kelompoknya 

maupun kepada guru. Ada siswa yang mewakili kelompoknya untuk mengerjakan 

latihan soal di papan tulis. Dan untuk memberi semangat kepada siswa untuk 

mengerjakan di depan kelas, maka guru mengingatkan kembali tentang tawaran 

skor bagi siswa yang maju, yang mana skor ini juga akan diakumulasikan ke 

dalam skor kelompok, sehingga tiap kelompok berlomba-lomba untuk dapat 

mengerjakan di papan tulis. Pada pertemuan kelima ini semakin banyak siswa 

yang mengerjakan di papan tulis (maju), jika dibandingkan dengan pertemuan-

pertemuan sebelumnya. Kemudian guru memberikan keterangan benar atau salah 

terhadap hasil mengerjakan di papan tulis secara tegas dan jelas, sambil 

menguatkan konsep siswa tentang materi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit.

Kegiatan selanjutnya dalam pertemuan kelima ini adalah melanjutkan 

materi pada Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit. Urutan pelaksanaan kegiatannya 

sama dengan Kegiatan Diskusi 1, yaitu presentasi kelas yang divisualkan secara 

klasikal dengan menekankan pada bagian-bagian yang belum sepenuhya dipahami 

oleh siswa dan diskusi kelompok 
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Pertemuan kelima ini diakhiri dengan menyimpulkan materi Larutan 

Elektrolit dan Nonelektrolit. 

3) Pertemuan Keenam

Salam dan presensi kehadiran siswa adalah awal dari pelaksanaan 

pertemuan ketujuh. guru kemudian meminta siswa untuk mengumpulkan LKS 

Siklus II dan membagikan soal Tes Siklus II. Sebelum siswa mulai mengerjakan 

Tes Siklus II, guru menjelaskan bahwa siswa langsung mengerjakan pada lembar 

soal. Jadi, cara penyelesaian soal dan jawabannya langsung ditulis pada lembar 

soal. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap 

submateri pembelajaran Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit secara menyeluruh, 

walaupun soalnya berbentuk objektif. Pemahaman siswa dari Tes Siklus I ini 

dapat diamati melalui cara penyelesaian soal dan jawaban yang ditulis siswa pada 

lembar soal. Siswa mengerjakan Tes Sikus II dengan tenang. Dari hasil Tes Siklus 

II ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian indikator 

kompetensi yang terdapat pada materi pembelajaran tersebut. Hasil dari Tes 

Siklus II ini juga diakumulasikan ke dalam skor individu dan kelompok, sebagai 

kontribusi tiap individu dalam kelompoknya. Setelah berakhirnya  alokasi waktu 

untuk mengerjakan tes, siswa mengisi angket respon terhadap pembelajaran 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif STAD dilengkapi media LKS 

dengan pendekatan PAIKEM untuk mengetahui tanggapan balikan siswa terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru.

Sebagai kegiatan akhir dari pembelajaran pada sikus II yang jatuh pada 

tanggal  29 April 2008 ini, adalah pembagian penghargaan kepada kelompok yang 

paling solit dan prestasinya bagus, serta kepada individu yang memilki skor 

tertinggi.

e) Observasi dan Evaluasi Tindakan II

Observasi atau pengamatan dilaksanakan oleh  guru yang kemudian 

mencatat semua hasil pengamatan ke dalam lembar observasi. Guru  pada siklus II 

ini masih sama dengan guru pada siklus I, yaitu bapak Sutaryanto, BA. Hasil 

pengamatan guru pada siklus II dirangkum menjadi sebuah ringkasan dari lembar 
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observasi, seperti yang tercantum pada Lampiran 36 dan kesimpulannya disajikan 

dalam tabel simpulan observasi, seperti yang tertulis pada hasil penelitian di atas. 

1) Kegiatan Siswa

Siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Klaten berjumlah 27 orang. Dari 

segi ketidakhadiran jika dilihat pada setiap pertemuan, maka selalu ada siswa 

yang tidak hadir. Dalam siklus I hingga pelaksanaan siklus II selesai, sehingga 

peneliti tidak mendapatkan data nilai dari siswa tersebut.  Ketidakhadiran   siswa   

ini dapat dilihat melalui daftar hadir siswa pada Lampiran 32. Ketidakhadiran 

siswa di kelas masih sama dengan siklus I, yaitu sebesar 7 %. Persentase ini 

merupakan hasil perhitungan dari 3 pertemuan dalam siklus II, yang dapat 

dikatakan relatif cukup bagus. Sedangkan dari segi kedisiplinan dalam hal 

ketepatan siswa masuk kelas, sudah mengalami peningkatan jika dibandingkan 

dengan siklus I, yang ditunjukkan dengan persentase keterlambatan siswa masuk 

kelas menurun dan tinggal 2 %.   

Kemudian dari segi buku pegangan yang dibawa siswa, peneliti dan 

observan sepakat bahwa buku pegangan yang dimaksud dalam hal ini adalah LKS 

Siklus I dan LKS Siklus II. Ternyata dari hasil pengamatan, siswa selalu 

membawa LKS tersebut, yang ditunjukkan dengan persentase 0 % dari siswa yang 

tidak membawa buku pegangan Kimia. Hal ini sedikit memberi gambaran bahwa 

siswa siap menerima materi pelajaran Kimia, walaupun hanya sekedar 

menyiapkan buku-buku yang harus dibawa oleh siswa. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus I, siswa yang masih belajar 

meteri pelajaran lain, mengerjakan tugas lain sewaktu guru mengajar, dan tidak 

memperhatikan sewaktu guru menerangkan memiliki presentase 0%. Artinya 

siswa sudah mulai antusis mengikuti kegiatan belajar mengajar yang sedang 

berlangsung. 

Persentase siswa tidak mengerjakan tugas dalam siklus I ini sebesar 0%. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa bersemangat dalam berlatih soal di rumah. 

Dalam hal keaktifan siswa bertanya mengenai materi pelajaran mengalami 

kenaikan jika dibandingkan dengan siklus I. Demikian juga dalam hal 

mengerjakan latihan soal di papan tulis, terlihat antusiasme siswa untuk mewakili 
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kelompoknya mengerjakan di papan tulis. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

mulai termotivasi untuk memperoleh tambahan skor untuk dirinya sendiri dan 

juga turut andil dalam menyumbang skor untuk kelompoknya.  

Pada pelaksanakan tindakan II, siswa sudah menunjukkan keaktifan yang 

lebih tinggi. Hal ini nampak dari keberanian siswa untuk semakin banyak 

bertanya mengenai hal-hal yang belum mereka pahami dan mereka tidak sungkan-

sungkan mengemukakan pendapatnya. Secara keseluruhan hasil observasi siswa 

pada siklus II juga dapat diamati melalui Gambar 16.
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Gambar 16. Histogram Simpulan Observasi Kegiatan Belajar Larutan Elektrolit 
dan Nonelektrolit Siswa Kelas X SMA  Muhammadiyah 2 Klaten 
pada Siklus II

2) Kegiatan Kelompok

Terdapat 5 kelompok yang heterogen dalam pembelajaran materi Larutan 

Elektrolit dan Nonelektrolit. Dalam siklus II kerjasama dalam kelompok 

mengalami peningkatan, tetapi siswa dalam kelompok mencoba untuk aktif dalam 

berdiskusi apabila mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas atau memahami 

materi pelajaran dan berusaha untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, mengingat 

keterbatasan waktu yang dialokasikan. Usaha siswa dalam kelompok ini ternyata 

teramati sebesar 65% dan 85%. Tetapi untuk hal tanggung jawab terhadap tugas 

kelompok, masih 45%. 

Proses kerjasama pada masing-masing kelompok terlihat cukup baik. 

Dan ketika guru membagikan LKS masing-masing kelompok langsung antusias 

membaca petunjuk yang ada di LKS tersebut dan langsung mengerjakan LKS 

tersebut secara berkelompok. Dan mereka benar-benar membagi tugas secara 
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merata pada masing-masing anggota kelompoknya. Adapun simpulan observasi 

kegiatan kelompok untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada Gambar 17.
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Gambar 17. Histogram Simpulan Observasi Kegiatan Kelompok di Kelas X SMA 
Muhammadiyah 2 Klaten  pada Siklus II

3) Kegiatan Guru

Berdasarkan observasi terhadap kegiatan guru, secara umum sudah 

mengalami peningkatan di banding siklus I. Dalam siklus II ini guru, dalam hal ini 

adalah peneliti, memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling solid dan 

prestasinya bagus. Guru juga memberikan penghargaan bagi tiga siswa yang 

mendapatkan skor individu tertinggi, yaitu siswa yang memiliki nomor absen 17 

dengan skor 399, peringkat kedua siswa yang memiliki nomor absen 14 dengan 

skor 354, dan  peringkat ketiga siswa yang memiliki nomor absen 18 dengan skor 

353. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 22.

f) Analisis dan Refleksi Tindakan II

Penggunaan metode pembelajaran kooperatif STAD dalam pelaksanaan 

tindakan II, keatifan siswa meningkat dibanding dengan tindakan I. Dapat terlihat 

dari interaksi antar siswa dalam kelompok maupun interaksi siswa antar kelompok 

serta interaksi siswa dengan guru terlihat lebih baik pada saat proses 

pembelajaran. Siswa berani bertanya hal-hal yang belum mereka pahami 

mengenai materi pelajaran kepada siswa satu kelompok maupun kepada guru. 

Bahkan siswa tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan pendapat mereka.
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Analisis dan refleksi tindakan II mengulas tentang hasil dari Tes Siklus 

II. Tes Siklus II terdapat pada hasil penelitian di atas, dapat diperjelas dengan 

Gambar 18.
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Gambar 18. Histogram Hasil Tes Siklus II pada Materi Pembelajaran 

Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit Kelas X SMA Muhammadiyah 2 

Klaten

Dari Tes Siklus II yang dapat dilihat hasilnya pada hasil penelitian di atas 

dan dari Gambar 18, bahwa indikator kompetensi yang telah mencapai batas 

ketuntasan sebanyak 14 indikator  yang mana persentase ketercapaian untuk tiap 

indikator kompetensi ditargetkan sebesar 70%. Sedangkan untuk indikator yang 

lain belum mencapai batas ketuntasannya. Hal ini dikarenakan target ketuntasan 

indikator kompetensi juga lebih tinggi daripada siklus I, sehinga menyebabkan 

lebih banyak juga indikator kompetensi yang tidak mencapai target ketuntasan. 

Namun rata-rata persentase jawaban benar untuk setiap soal adalah 60%, 

sedangkan rata-rata persentase jawaban benar untuk setiap indikator kompetensi 

adalah 60%. Rata-rata ini telah melampaui batas ketuntasan. 

Untuk indikator kompetensi yang tidak mencapai batas ketuntasan belum 

menunjukkan hasil yang memuaskan karena masih banyak siswa belum 

menjawab dengan tepat pada evaluasi tes siklus II. Ketidaktercapaian tersebut 

tidak dapat guru tingkatkan lagi karena keterbatasan alokasi waktu yang telah 

dirancang dan karena adanya pembatasan siklus yang telah ditentukan 

sebelumnya yang mengharuskan guru menghentikan siklus. Lagipula target 

ketercapaian prestasi belajar individu sudah tercapai, sehingga penelitian berhenti 

pada siklus II. Jika dibandingkan dengan indikator- indikator kompetensi tersebut 
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pada hasil tes siklus I perolehan persentase itu sudah menunjukkan peningkatan. 

Jadi dengan terselesaikannya siklus II ini, peneliti setidaknya telah memperoleh 

hasil pembelajaran yang lebih baik diseluruh indikator yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Sedangkan jika ditinjau dari ketuntasan individu dalam Tes Siklus I ini, 

maka terdapat 18 siswa yang tuntas dan 9 siswa yang tidak tuntas, dengan 

presentase 71% yang tuntas dan 29% yang tidak tuntas. Presentase ketuntasan 

tersebut dapat dicermati melalui Gambar 12. Presentase siswa yang tuntas ini 

telah melampaui persentase yang ditargetkan dalam siklus II, yaitu ketercapaian 

siswa yang mampu melampaui SKBM sebesar 60%. 

Berdasarkan analisis hasil tes siklus II, maka dapat disimpulkan bahwa 

penguasaan dan pemahaman siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Klaten. pada 

materi pembelajaran Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit mengalami peningkatan 

rata-rata ketercapaian tiap indikator kompetensi sebesar 8% dari tes siklus I dan 

37% dari tes awal. Hasil dari tes awal, tes siklus I dan siklus II dapat diamati 

dalam grafik perkembangan pada siklus I dan siklus II melalui Gambar 19.
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Gambar 19. Histogram Distribusi Hasil Tes Kognitif pada Siklus I dan  Siklus II 

Sedangkan implikasi partisipasi siswa dalam kelompok pada 

pembelajaran ditunjukkan dari hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari 

peningkatan rata-rata nilai tes dari tes awal, tes siklus I, dan tes siklus II yang 

dapat dilihat pada Gambar 20, dan  Lampiran 41. 

Berdasarkan Gambar 20 terlihat bahwa peningkatan rata-rata nilai tes dari 

tes awal, tes siklus I, dan tes siklus II  secara klasikal cukup baik  yaitu  secara 
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keseluruhan rata-rata nilai kelompok mengalami peningkatan. Dan untuk rata-rata 

peningkatan secara klasikal relatif tinggi yaitu peningkatan sebesar 26 % dari tes 

awal ke tes siklus I dan 12 % dari tes siklus I ke tes siklus II. Hal ini 

mengindikasikan bahwa secara individu setiap siswa memiliki tanggungjawab 

yang cukup tinggi dalam meningkatkan nilai kelompoknya.
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Gambar 20. Histogram Distribusi Rata-rata Nilai Kelompok Tes Siklus I dan Tes 
Siklus II

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa kelompok yang mendapatkan 

nilai rata-rata tertinggi pada tes awal yaitu kelompok 2, sedangkan yang 

mendapatkan nilai rata-rata terendah yaitu kelompok 3. Pada Tes Siklus I yang 

mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu kelompok 2  sedangkan yang 

mendapatkan nilai rata-rata terendah yaitu kelompok 3. Pada Tes Siklus II yang 

mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu kelompok 2 sedangkan yang 

mendapatkan nilai rata-rata terendah yaitu kelompok 3.

Dari Gambar 17 menunjukkan bahwa pada perkembangan I, kelompok 

yang mengalami peningkatan rata-rata nilai tes tertinggi yaitu kelompok 2. Ini 

menunjukkan bahwa pada perkembangan I secara individu setiap siswa pada 

kelompok 2 memiliki tanggungjawab yang cukup tinggi untuk meningkatkan nilai 

kelompoknya. Sedangkan kelompok yang mengalami peningkatan rata-rata nilai 

tes terendah yaitu kelompok 3.

Pada perkembangan II, kelompok yang mengalami peningkatan rata-rata 

nilai tes tertinggi yaitu kelompok 2. Menurut hasil observasi pada saat proses 
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penelitian di siklus I, kelompok 2 terlihat memiliki tanggungjawab yang tinggi 

dalam penyelesaian tugas kelompok dan kerjasama kelompok yang cukup baik, 

sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan rata-rata nilai kelompok yang 

tinggi. Sedangkan kelompok yang mengalami peningkatan rata-rata nilai tes 

terendah yaitu kelompok 3. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka metode pembelajaran kooperatif STAD merupakan salah satu 

metode pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk saling bekerja bersama 

dalam proses belajar serta memupuk tanggung jawab yang cukup tinggi dari para 

pembelajar. Model pembelajaran ini berbentuk teamwork atau kelompok kerja 

sehingga menuntut siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran secara 

berkelompok di kelas, sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam hal 

interaksi siswa dalam belajar, jika dibandingkan dengan belajar secara individual. 

LKS (Lembar Kerja Siswa) sebagai lembar kerja dalam metode pembelajaran 

koperatif STAD yang berfungsi untuk mengarahkan kegiatan siswa dan 

diharapkan siswa mampu menemukan konsep pada materi pembelajaran Larutan 

Elektrolit dan Nonelektrolit. Pembelajaran dengan LKS yang dibuat sendiri oleh 

guru dapat menentukan target pembelajaran apa yang bisa dicapai atau perubahan 

perilaku apa yang bisa diungkap, sikap mental apa yang bisa dibentuk melalui 

pembelajaran tersebut. Pembelajaran dengan LKS juga akan memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk belajar menurut cara masing-masing. Sedangkan

media laboratorium yang divisualisasikan secara klasikal menggunakan alat 

peraga berfungsi sebagai media atau alat bantu dalam memvisualisasikan 

penyampaian materi pembelajaran di kelas, sehingga dengan menggunakan LKS

dan media Laboratorium yang divisualisasikan secara klasikal dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran. 

Metode pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan pemahaman 

dan penguasaan konsep pada materi pembelajaran Larutan Elektrolit dan 

Nonelektrolit. Hal ini dapat dilihat melalui sikap positif siswa selama 

pembelajaran dan tanggapan siswa terhadap model pembelajaran yang dilakukan 

guru, serta diperjelas pada peningkatan rata-rata persentase ketercapaian hasil 
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belajar siswa dari  tes siklus I (50%) dan tes siklus II (70%). Dilihat dari jumlah 

siswa yang mencapai batas ketuntasan pada siklus I sebanyak 29%, pada siklus II 

sebanyak 71%, dan pada penilaian aspek afektif sebanyak 74%.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa metode pembelajaran kooperatif 

STAD telah terbukti dapat menjadi salah satu cara mengatasi permasalahan-

permasalahan yang terjadi di kelas khususnya kelas X SMA Muhammadiyah 2 

Klaten pada materi pembelajaran Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit.
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BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan 

sebagai berikut :

Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada materi pembelajaran Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada pelaksanaan tes awal, tes siklus I, dan 

tes siklus II. Pada tes awal, rata-rata kemampuan siswa dalam menjawab soal 

25%, meningkat menjadi 52% pada tes siklus I dan 68% pada tes siklus II, 

sedangkan ketuntasan belajar siswa pada tes awal 0%, meningkat menjadi 29% 

pada siklus I dan 71% pada siklus II.

B. Implikasi

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat digunakan untuk mengadakan 

upaya bersama antara guru, orang tua dan siswa serta pihak sekolah lainnya agar 

dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar Kimia secara maksimal. 

Sedangkan secara praktis, berdasarkan hasil penelitian ternyata penguasaan 

konsep Kimia khususnya materi pembelajaran Larutan Elektrolit dan 

Nonelektrolit dapat ditingkatkan dengan adanya metode pembelajaran kooperatif

tipe STAD.

105
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C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Guru

Hendaknya guru dapat menyajikan pembelajaran menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif STAD dengan baik, sehingga dapat meningkatkan 

prestasi belajar konsep materi pembelajaran Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit.

2. Siswa

Hendaknya siswa dapat memberikan respon yang baik terhadap guru 

dalam menyajikan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran kooperatif

STAD dengan baik, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar konsep materi 

pembelajaran Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit.

3. Peneliti

a. Hendaknya peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis sedapat 

mungkin terlebih dahulu menganalisis kembali perangkat pembelajaran yang 

telah dibuat oleh peneliti ini untuk disesuaikan penggunaanya, terutama dalam 

hal alokasi waktu, fasilitas pendukung dan karakteritik siswa yang ada pada 

sekolah tempat penelitian tersebut.

b. Hendaknya penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya 

dengan mengaitkan aspek-aspek yang belum diungkapkan dan dikembangkan. 



107

DAFTAR PUSTAKA

Arends, Richard. 1997. Classroom Instruction and Management. Boston: Massachusetts 
Burr Ridge.

Ashcroft, Kate. 1995. The Lecturer’s Guide To Quality And Standarts In Colleges And 
Universities. London: The Farmer Press.

Bambang Soehendro, dkk. 2006. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat 
SatuanPendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Badan 
Standar Nasional Pendidikan.

Bandura, Albert. 1977. Learning How to Learn. Cambridge, MA : Cambridge University 
Press.

Budiyono. 2000. Metode Statistika untuk Penelitian. Surakarta : UNS Press.

Crawl, T. Kaminsky, S and Podell, MD.1997. Educational Psycology Windows On 
Teaching. New York : Brown & Benchmark Publishers.

Cruikshank, Donald R, Deborah L. Bainer & Kim K. Met Calf. 1999. The Act Of 
Teaching. 2rd. ED.Boston : McGrow. Hill College.

Depdiknas. 2002. Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Kimia SMA dan MA. Jakarta: Pusat 
Kurikulum Balitbang Depdiknas.

Depdiknas. 2003. Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata 
Pelajaran Kimia. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.

Depdiknas. Pedoman Pengembangan Instrumen dan Penilaian Ranah Afektif. 2003-
2004.

Duffi & Jonassen. 1993. Konstruktivisme of philosophy education. USA. Prentice Hall 
Regents.

E. Mulyasa. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan 
Implementasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 2007. Pedoman Penulisan Skripsi. Surakarta : 
FKIP-UNS.

Gredler, Margaret E. Bell. 1994. Belajar dan membelajarkan. Terjemahan Munandir. 
Rajawali.

Hannon, J. (2008). Breaking down online teaching: Innovation and resistance. In Hello! 
Where are you in the landscape of educational technology? Proceedings ascilite 
Melbourne 2008. Australasian Journal of Educational Technology.



108

http://TarmiziRamadhan’sBlog. Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan 
Menyenangkan.html. Tarmizi Ramadhan. 2008. (11 Nopember, 2008).

Kasihani Kasbolah. 2001. Penelitian Tindakan Kelas. Malang : Universitas Negeri 
Malang.

Malone, Samuel A. 1997. How To Set Up And Manage a Corporate Learning Center. 
Brookfield: Gower.

Masdjudi, S. Belen, Ujang Sukandi, Mukholish. 2003. Pelatihan Untuk Pelatih Pelatihan 
Sekolah dan Masyarakat.

Moh Uzer Usman. 2001. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhibin Syah. 2005. Psikologi Belajar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Mulyani Sumantri, Johar Permana. 2001. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV. 
Maulana.

Mulyati Arifin. 1995. Pengembangan Program Pengajaran Bidang Studi Kimia. 
Bandung: Erlangga.

Nana Sudjana. 1996. Penilaian Proses Belajar Mengajar. Bandung : Remaja Karya.

Ngalim Purwanto. 1997. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Oemar Hamalik. . 2001. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. 
Jakarta : Bumi Aksara.

Omstein, Alan C. Ant Thomas J. Lasley, II. 2000. Stategies For Effective Teaching.
Boston : McGrow-Hill Higher Education.

Poerwodarminto, W. J. S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: 
Balai Pustaka.

Ratna Wilis Dahar. 1989. Teori-Teori Belajar. Jakarta: Airlangga.

Slavin, Robert E. 2008. Cooperative Learning. Bandung: Nusa Media.

So, H.-J. & Kim, B. (2009). Learning about problem based learning: Student teachers 
integrating technology, pedagogy and content knowledge. Australasian Journal 
of Educational Technology.

Sosialisasi KTSP. 2007. Pengembangan Bahan Ajar.  http://203.130.201.221 
/materi_rembuknas2007/Komisi%201/Subkom-3-KTSP/SD/powerpoint/ 
11_pengembangan_bahan_ajar.ppt. Diambil tanggal 23 Desember 2007.

107



109

Suharsimi Arikunto. 2006. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Edisi Revisi, Cetakan 6. 
Jakarta: Bumi Aksara,2006.

Sukarno, Kertiasa, Hadiat & Padmawinata. 1981. Dasar-dasar Pendidikan Sains. Jakarta 
: Bharata Karya Aksara.

Sunarno. 2006. Penerapan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif Menyenangkan ( PAKEM ) 
Dalam Pembelajaran Matematika Di SMP Negeri 3 AJIBARANG Kabupaten 
Banyumas. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tim Penyususn Naskah BTA. 2001. Teori dan Soal Kimia. Jakarta : BTA.

Umaedi. 1999. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, Directorate Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah, 
Directorate Pendidikan Menengah Umum. Indonesia, Jakarta.

Unggul Sudarmo. 2004. Kimia Untuk Siswa Kelas X. Jakarta : Erlangga.

Zaenal Arifin. 1990. Evaluasi Intruksional. Bandung : Remaja Karya.


	cover skripsi.doc
	BAB I.doc
	BAB II.doc
	BAB III.doc
	BAB IV.doc
	BAB V.doc
	DAFTAR PUSTAKA.doc

