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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Kimia merupakan salah satu mata pelajaran penting di Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Hal ini karena kimia sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-

hari, sehingga sangat penting bagi siswa untuk memahami materi kimia. Namun pada 

kenyataannya, banyak siswa yang menganggap kimia sebagai mata pelajaran yang 

menyulitkan. Arifin (2012:56), mengatakan beberapa kesulitan yang dialami siswa 

adalah sifat ilmu kimia yang abstrak, konsep yang dipelajari sangat banyak, dan 

konsep yang satu merupakan prasyarat bagi konsep berikutnya. Adanya anggapan 

seperti itu, mengakibatkan kurangnya keinginan siswa untuk mempelajari kimia lebih 

lanjut, dan mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa adalah 

kurangnya pemahaman siswa dalam penguasaan konsep dasar kimia. Hal ini 

diperkuat oleh pendapat Dimyati (2012:112) bahwa siswa pada umumnya cenderung 

belajar dengan hapalan daripada memahami konsep materi tersebut.  Mukaromah dan 

Sulistyo (2014:41) mengatakan bahwa dalam kimia, apabila siswa tidak menguasai 

konsep dasar, maka siswa sulit untuk menguasai materi selanjutnya. 

Materi kelarutan dan hasil kali kelarutan adalah salah satu materi yang 

dianggap sulit bagi siswa, hal ini dikarenakan siswa tidak menguasai konsep yang 

mendasari kelarutan dan hasil kali kelarutan, antara lain konsep mol, persamaan 

reaksi, penentuan pH, dan konsep reaksi reduksi oksidasi (redoks). Menurut Alfatie 

(2009:31) kesulitan pada konsep dari materi kelarutan dan hasil kali kelarutan yang 

dihadapi siswa diantaranya siswa tidak dapat menyetarakan reaksi dan tidak dapat 

menentukan jumlah zat yang membentuk larutan jenuh. Sulitnya materi kelarutan dan 

hasil kali kelarutan ditunjukkan oleh persentase ketuntasan ulangan harian kimia 

kelas XI IPA MAN 1 Pontianak tahun ajaran 2013-2014 pada Tabel 1.1 
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Tabel 1.1 Persentase Ketuntasan Ulangan Harian Semester Genap Kelas XI IPA  
MAN 1 Pontianak Tahun Ajaran 2013-2014 

No Materi Kelas          Jumlah 
Siswa 

Tuntas Tidak 
tuntas 

Presentase% 
Tuntas Tidak 
             tuntas  

 

Rata-rata 
ketidak - 
tuntasan per 
materi %   

1. 
Larutan Asam Basa 

& 
Titrasi Asam Basa 

XI IPA 1 37 28    7 81,08     18,92 
 20,55 XI IPA 2 36 28    8 77,78     22,22 

XI IPA 3 39 31    8 79,49     20,51 

2. 
Larutan penyangga 

& 
Hidrolisis 

XI IPA 1 37 18   19 48,65     51,35   51,87 XI IPA 2 36 16   20 44,45 5  55,55 
XI IPA 3 39 20   19 51,29    48,71  

 3. 
Kelarutan 

& 
Hasil Kali Kelarutan 

 XI IPA 1    37    12  25   35,14       67,56        
61,55  XI IPA 2    36     16  20   44,44       55,56 

XI IPA 3    39     15  24     38,46      61,54  
  
Tabel 1.1 menunjukkan bahwa hasil ulangan harian kimia siswa pada materi 

kelarutan dan hasil kali kelarutan memiliki persentase ketidaktuntasan paling tinggi 

(61, 55%) dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75. Berdasarkan persentase 

tersebut, siswa mengalami rata-rata ketidaktuntasan sebesar 44,65%. Untuk materi 

larutan asam basa dan titrasi asam basa 20,55 %, larutan penyangga dan hidrolisis 

51,87 %, dan kelarutan dan hasil kali kelarutan 61,24%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa penguasaan materi kelarutan dan hasil kali kelarutan siswa masih rendah  

dikarenakan siswa tidak menguasai konsep yang mendasari materi kelarutan dan hasil 

kali kelarutan, seperti konsep mol, persamaan reaksi, dan  penentuan pH. 

Ketidaktuntasan materi kimia dipengaruhi penerapan strategi pembelajaran 

yang digunakan. Apabila suatu strategi belajar mengajar yang diterapkan tepat, maka 

hal tersebut akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa serta dapat 

meningkatkan semangat dan motivasi terhadap suatu pelajaran (Prasetyaningrum, 

Mertini, dan Susilowati 2013:123). Salah satu syarat untuk melaksanakan proses 

pengajaran yang efektif, guru harus menggunakan variasi metode mengajar agar 

penyajian bahan pelajaran lebih menarik, mudah diterima siswa, dan kelas menjadi 

aktif (Sudjana, 2010:45). Namun pada kenyataannya, strategi belajar mengajar yang 

dilakukan belum  menunjukkan  hasil  yang  memuaskan terhadap  hasil  belajar  
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siswa. Fakta lapangan menunjukan pengajaran yang dilakukan masih banyak yang  

bersifat  konvensional saat  proses  pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan hasil 

observasi yang dilakukan saat kegiatan belajar dan mengajar kimia tanggal 9 Oktober 

2014 pada materi Termokimia kelas XI IPA MAN 1 Pontianak diperoleh informasi 

seperti pada tabel 1.2.  

Tabel 1.2 Hasil Observasi Kegiatan Belajar Mengajar Di MAN 1 Pontianak 
Pada Materi Termokimia. 

Observasi Kegiatan Belajar Mengajar Kelas XI 
IPA 2 tanggal 9 Oktober 2014 

Observasi Kegiatan Belajar Mengajar Kelas XI 
IPA 1 tanggal 9 Oktober 2014 

A. Pendahuluan 
1. Guru memulai pelajaran dengan berdo’a. 

Siswa berdo’a 
2. Guru mengecek kehadiran siswa. 

Siswa menjawab absen 
B. Inti 
1. Guru mengecek tugas rumah siswa. 

Siswa mengumpulkan tugas rumah. 
2. Guru meminta semua siswa membaca   buku LKS 

yang berkaitan dengan materi. 
Semua siswa membaca buku LKS yang berkaitan 
dengan materi. 

3. Guru menunjuk salah satu siswa membaca poin-poin 
pembahasan yang ada di LKS. 
Salah satu siswa membaca LKS 

4. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan 
metode ceramah. 
Siswa memperhatikan, sebagian besar siswa tidak 
memahami penjelasan yang diberikan oleh guru, 
hanya 4 orang yang antusias mendengarkan 
penjelasan yang diberikan guru.  

5. Guru memberikan soal latihan kepada siswa. 
Sebagian siswa merasa bingung mengerjakan soal 
latihan dan bertanya kepada teman terdekat. Ada 
juga yang hanya diam karena tidak tahu 
mengerjakannya. Hanya 4 orang siswa yang terlihat 
aktif bertanya kepada guru. 

6. Guru meminta salah satu perwakilan siswa 
mengerjakan soal di depan. 
Siswa yang memiliki nilai kimia baik dikelas 
mengerjakan soal di depan kelas, hanya 4 orang 
yang bergantian mengerjakan soal di depan kelas. 
Siswa lainnya hanya mencatat jawaban yang telah 
guru koreksi 

7. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa 
seputar materi yang diajarkan. 

C. Penutup 
Guru menutup pelajaran dengan membaca 
hamdalah. 

A. Pendahuluan 
1. Guru memulai pelajaran dengan berdo’a. 

Siswa berdo’a 
2. Guru mengecek kehadiran siswa. 

Siswa menjawab absen  
B.  Inti 
1. Guru mengecek tugas rumah siswa. 

Siswa mengumpulkan tugas rumah. 
2. Guru meminta semua siswa membaca   buku LKS 

yang berkaitan dengan materi. 
Semua siswa membaca buku LKS yang berkaitan 
dengan materi. 

3. Guru menunjuk perwakilan siswa membaca poin yang 
akan dibahas.  
Salah satu siswa membaca LKS  

4. Guru menjelaskan materi dengan metode  ceramah. 
Siswa memperhatikan, sebagian besar siswa tidak 
memahami penjelasan yang diberikan oleh guru, 
hanya 6 orang yang antusias mendengarkan 
penjelasan yang guru berikan. 

5. Guru memberikan soal-soal latihan kepada siswa. 
Siswa mengerjakan soal, namun sebagian dari siswa 
bertanya kepada teman sebangku, sebagian sibuk 
mencatat, dan hanya 6 orang siswa yang terlihat aktif 
bertanya kepada guru. 

6. Guru meminta perwakilan siswa mengerjakan soal di 
depan kelas. 
hanya 6 orang yang bergantian mengerjakan soal di 
depan kelas, yaitu Siswa yang memiliki nilai kimia 
baik dikelas mengerjakan soal di depan kelas, siswa 
lainnya hanya mencatat jawaban yang telah guru 
koreksi 

7. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa seputar 
materi yang diajarkan. 

C. Penutup 
      Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah. 
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Tabel 1.2 menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan oleh 

guru adalah metode ceramah, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada guru. Saat 

proses pembelajaran siswa cenderung pasif, hal ini dapat dilihat ketika mengerjakan 

soal di depan kelas selalu dilakukan oleh siswa yang sama, yaitu siswa yang memiliki 

nilai kimia yang baik ( Lampiran A-1), sedangkan siswa yang lain hanya menunggu 

jawaban dari hasil pekerjaan siswa di papan tulis yang telah dikoreksi oleh guru. Hal 

ini dikarenakan siswa belum percaya diri atas jawaban dari soal yang diberikan guru 

(Lampiran A-3). Selain itu, dalam mengerjakan soal siswa belum memiliki 

keterampilan untuk mengerjakan soal sendiri, sehingga siswa lebih banyak bertanya 

kepada teman terdekatnya, dan hanya 4 orang yang bertanya kepada guru. Ketika 

siswa diberikan soal yang berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh guru, banyak 

siswa yang tidak dapat menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belajar bukan 

dengan cara memahami namun dengan cara menghafal. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru bidang studi kimia pada 

tanggal 5 November 2014 (Lampiran A-2) menunjukkan bahwa saat proses 

pembelajaran guru tidak menggunakan metode pembelajaran lain selain ceramah. Hal 

ini dikarenakan guru beranggapan bahwa siswa cenderung meniru langkah-langkah 

guru ketika menjelaskan dan saat pengerjaan soal, sehingga guru dapat menjelaskan 

materi secara runtun dan dapat ditiru oleh siswa, serta tidak memerlukan waktu yang 

lama. Menurut Sanjaya (2011:149) metode ceramah memiliki beberapa kelemahan, 

salah satunya adalah sulitnya mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa 

yang  dijelaskan oleh guru atau belum. Berdasarkan informasi yang diperoleh, siswa 

lebih sering tidak tuntas pada materi-materi perhitungan yang lebih banyak 

mengaitkan dengan konsep dasar kimia. Hal ini dikarenakan siswa sering melupakan 

materi yang menjadi prasyarat untuk mempelajari materi selanjutnya. 

Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan terhadap 6 siswa dengan 

kemampuan atas, sedang, dan bawah  kelas XII IPA MAN 1 Pontianak tanggal 25 

November 2014 (Lampiran A-3) diperoleh informasi bahwa materi kelarutan dan 

hasil kali kelarutan merupakan materi yang dianggap sulit, terutama pada 
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perhitungannya. Selain itu, siswa juga menyatakan bahwa metode pembelajaran yang 

digunakan guru pada saat menjelaskan materi tersebut hanya metode ceramah, 

sehingga hanya siswa yang memiliki kemampuan atas dan sedang saja yang dapat 

memahami materi yang diajarkan, sedangkan siswa yang berkemampuan rendah 

mengaku tidak memahami materi yang dijelaskan guru. Siswa hanya meniru apa yang 

dijelaskan guru di depan kelas tanpa memahami maksud dari materi yang diajarkan, 

sehingga siswa cenderung pasif karena lebih banyak mendengarkan, membaca dan 

menghafal informasi yang diperoleh dari guru. Hal itu berdampak pada hasil belajar 

dan kurangnya keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran.   

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, terlihat bahwa 

pembelajaran kimia yang dilakukan kurang efektif sehingga diperlukan solusi untuk 

memperbaiki kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan karakteristik siswa    

MAN 1 Pontianak. Salah satunya adalah dengan mengubah model pembelajaran yang 

mampu mengaktifkan siswa dan memberikan penyajian materi kimia menjadi lebih 

menarik, atraktif, dan interaktif, sehingga siswa menjadi lebih paham dan tidak 

merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran kimia di kelas. Model pembelajaran 

yang dapat digunakan adalah model kooperatif. Model kooperatif adalah strategi 

pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok untuk saling 

berinteraksi, yang bertujuan untuk mengembangkan keaktifan siswa, aspek 

keterampilan sosial, aspek kognitif dan aspek sikap siswa (Slavin, 2011:109). 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT). Menurut Slavin (2011:113) pembelajaran kooperatif tipe 

TGT adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan dan 

efektif digunakan untuk memotivasi siswa karena  melibatkan seluruh siswa tanpa 

harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan 

mengandung unsur permainan. Menurut Huda (2012:199) permainan dalam TGT 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada kartu yang diberi angka. Setiap siswa 

akan mengambil sebuah kartu  dan menjawab pertanyaan tersebut. 
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 Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran TGT 

memungkinkan siswa belajar lebih rileks, di samping menumbuhkan rasa tanggung 

jawab, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran (Mulyatiningsih, 2013:244). Untuk itu, pembelajaran TGT dipilih 

sebagai salah satu alternatif dalam kegiatan pembelajaran agar siswa tidak merasa 

bosan dan dapat mengembangkan aktivitas serta kreativitas siswa untuk berpikir, 

berargumen, dan mengutarakan gagasannya yang berdampak pada peningkatan  

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Proses pembelajaran TGT akan lebih mudah diterapkan apabila dibantu 

dengan adanya suatu media pembelajaran. Media pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk permainan dalam pembelajaran TGT adalah question box. Media question box 

berisi soal-soal yang mencakup seluruh materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Soal 

ini akan digunakan dalam proses games tournament (Prasetyaningrum, Martini, dan 

Susilowati 2013:13). Media question box digunakan karena memiliki kelebihan yaitu 

mudah diterapkan, menumbuhkan suasana kreatif, meningkatkan rasa kebersamaan 

dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya, membuat siswa senang dan 

terampil belajar mengerjakan soal-soal sendiri dan belajar mengatasi masalah 

(Purnama 2013:9). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Susilowati (2013) 

menunjukan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan 

hasil belajar pada materi hidrokarbon sebesar 23,89 %. Hal ini sejalan dengan 

Prasetyaningrum, Martini, dan Susilowat (2013) dalam penelitiannya, diperoleh 

informasi bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan 

kartu soal dan roda impian dapat meningkatkan hasil belajar pada materi hidrokarbon 

sebesar 42,3 %. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Asmara dan 

Hadisaputro (2013) menunjukan bahwa penggunaan metode konsep bertingkat 

berbantuan question box dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis sebesar 

49%.  
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Berdasarkan permasalahan, fakta-fakta yang tampak di lapangan,  penelitian 

yang relevan, dan karekteristik siswa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) berbantuan question box terhadap Hasil Belajar Siswa pada 

Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan Kelas XI IPA MAN 1 Pontianak.” 

Melalui penerapan pembelajaran ini, diharapkan dapat menjadi solusi dalam 

mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi guru dan siswa pada mata 

pelajaran kimia khususnya, dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 
B. MASALAH PENELITIAN 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas XI IPA pada materi 

Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan antara kelas yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan question box dengan kelas yang 

menggunakan metode pembelajaran ceramah berbantuan question box  di MAN 

1 Pontianak? 

2. Berapa besar pengaruh pengajaran pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan question box siswa 

kelas XI IPA MAN 1 Pontianak? 

 
C. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian ini          

di antaranya adalah untuk mengetahui: 

1. Perbedaan hasil belajar siswa kelas XI IPA pada materi Kelarutan dan Hasil Kali 

Kelarutan antara kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT berbantuan question box  dengan kelas yang menggunakan metode 

pembelajaran ceramah berbantuan question box di MAN 1 Pontianak. 



8 
 

2. Besarnya pengaruh pengajaran pada materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan question box  pada 

siswa kelas XI IPA MAN 1 Pontianak.  

 
D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran kimia melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

berbantuan question box.   

b. Sebagai motivasi untuk meneliti bidang studi yang lain serta sebagai acuan 

peneliti berikutnya dengan metode yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi siswa terutama sebagai subjek penelitian, mampu meningkatkan hasil 

belajar kimia, kerjasama antar teman di kelas, menumbuhkan rasa tanggung, 

dan terampil belajar mengerjakan soal-soal sendiri.  

b. Bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan 

question box   

c. Bagi Sekolah, dapat meningkatkan kualitas sekolah berupa peningkatkan hasil 

belajar siswa. 

d. Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan 

pembelajaran kimia melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

berbantuan question box. 
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E. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Media Pembelajaran Question Box  

Media questions box adalah sebuah alternatif bagi guru untuk 

pemecahan masalah yang mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara 

guru dan pembelajar dalam proses pembelajaran (Asmara dan Hadisaputro 

2013 :34). Questions box yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media 

yang digunakan dalam proses games tournament. Question box berisi soal-

soal yang mencakup seluruh materi kelarutan dan hasil kali kelarutan yang 

akan dikerjakan siswa pada saat tournament berlangsung. 

2. Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Berbantuan Question box 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah pembelajaran dengan kelompok heterogen yang dibentuk 

berdasarkan tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Setiap anggota 

ditugaskan untuk mempelajari materi kelarutan dan hasil kali kelarutan 

terlebih dahulu bersama anggota kelompoknya, barulah siswa diuji secara 

individu melalui games tournament untuk menentukan skor kelompok. 

Pembelajaran ini terdiri dari lima tahapan yaitu penyajian materi, 

pembelajaran berkelompok (teams), permainan (games), pertandingan 

(tournament), dan penghargaan.  

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TGT seperti pada tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe TGT   
berbantuan question box. 

Kegiatan Aktifitas 
 Guru Siswa 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan 
mengucapkan salam dan mengajak siswa 
mengucap basmalah. 

2. Guru mengabsen siswa. 
3. Guru mengadakan tanya jawab sebagai 

apersepsi dan memotivasi siswa. 
4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
5. Guru menginformasikan model 

pembelajaran 

1. Siswa membaca 
basmalah. 

2. Siswa menjawab absen. 
3. Siswa menjawab 

apersepsi yang 
diberikan oleh guru. 

4. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru. 

5. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru 

 

Tabel bersambung 
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Inti 
a.  Eksplorasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Elaborasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Konfirmasi  

 
1. Guru menjelaskan materi dan contoh soal 

kelarutan dan hasil kali kelarutan  
2. Guru meminta siswa untuk berkelompok 

(teams).  Masing-masing kelompok terdiri 
dari lima orang. Kelompok ditentukan 
berdasarkan tingkat kemampuan tinggi, 
sedang, dan rendah.  

 
1. Siswa mendengar 

penjelasan guru   
 
2. Siswa membentuk 

kelompok 
 

 
1. Guru memberikan soal latihan yang 

kepada siswa  
2. Guru meminta siswa mengerjakan soal 

yang telah diberikan 
3. Siswa menentukan anggota tim untuk 

tournament “Siswa yang memiliki nilai 
tinggi dalam pengerjaan latihan soal 
dikelompokan dalam tim A, siswa yang 
memiliki nilai sedang dalam tim B, dan 
siswa yang memiliki nilai rendah dalam 
tim C.” 

1. Siswa mengambil soal  
 
2. Siswa berdiskusi 

mengerjakan soal  
3. Siswa memperhatikan 

dan bergabung dengan 
tim yang telah 
ditemtukan 
  

 

1. Guru meminta lima orang dari masing-
masing perwakilan kelompok menempati 
meja tournament yang telah disediakan     
(games tournament) 

2. Guru  meminta siswa mengambil soal 
yang ada di dalam question box untuk 
dikerjakan  

3. Guru menambahan skor setiap kelompok 
4. Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang mengumpulkan skor 
tertinggi 

1. Siswa menempati meja 
tournament 

 
 
2. Siswa mengambil soal 

dan mengerjakannya 
 
3. Siswa memperhatikan 

 
4. Siswa bertepuk tangan  

Penutup 1. Guru menyimpulkan bersama-sama 
materi yang telah dipelajari. 

2. Guru mengajak siswa mengucapkan 
hamdalah 

1. Siswa menyimpulkan 
pembelajaran. 

2. Siswa mengucapkan 
hamdalah 

 

3. Metode Ceramah berbantuan Question box 

Pembelajaran dengan metode ceramah yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah metode pembelajaran yang disajikan dengan ceramah atau dengan 

penjelasan secara langsung kepada siswa. Pembelajaran dengan metode ceramah 

meliputi penyajian materi, pemberian contoh soal, pemberian umpan balik kepada 

siswa dengan contoh-contoh soal yang mereka kerjakan dengan bimbingan guru, 

kemudian guru memberikan question box yang akan dikerjakan siswa secara 

individu.  

Sambungan Tabel 1.3 
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Pembelajaran dengan metode ceramah ini adalah pembelajaran yang biasa 

dilakukan guru dalam kegiatan belajar mengajar seperti pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4 Langkah-langkah pembelajaran dengan metode Ceramah 
berbantuan question box 

Kegiatan Aktifitas 
 Guru Siswa 

      
Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan 
mengucapkan salam dan 
mengajak siswa mengucapkan 
basmalah. 

2. Guru mengabsen siswa. 
3. Guru mengadakan tanya jawab 

sebagai apersepsi dan memotivasi 
siswa. 

4. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
 

1. Siswa membaca basmalah. 
 
 
2. Siswa menjawab absen. 
3. Siswa memperhatikan dan 

menjawab apersepsi yang diberikan 
oleh guru. 

4. Siswa mendengarkan penjelasan 
guru. 

 
 

1. Guru bertanya mengenai materi 
kelarutan dan hasil kali kelarutan 
untuk menggali informasi. 

2. Guru menjelaskan materi 
pembelajaran tentang materi 
kelarutan dan hasil kali kelarutan  

3. Guru memberikan kesempatan 
bertanya kepada siswa. 

1. Siswa menjawab pertanyaan guru. 
 
 

2. Siswa mendengarkan penjelasan 
dari guru. 

3. Bertanya kepada guru. 

 
1. Guru meminta siswa untuk 

menjawab soal tentang kelarutan 
dan hasil kali kelarutan yang ada 
pada question box 

 
1.  Siswa mengerjakan soal yang 

guru berikan. 
 

 
 
 

Konfirmasi  

1. Guru memberikan kesempatan 
siswa untuk maju ke depan kelas. 
JIka tidak ada, guru menunjuk 
salah satu perwakilan siswa. 

2. Guru memberikan penghargaan 
kepada siswa yang menjawab 
soal dengan benar. 

1.  Siswa mengerjakan ke papan tulis. 
 

 
 
2.   Siswa bertepuk tangan. 

Penutup 1. Guru menyimpulkan bersama-
sama materi yang telah dipelajari. 

2. Guru mengajak siswa  
mengucapkan hamdalah 

1. Siswa menyimpulkan 
pembelajaran. 

 
2. Siswa mengucapkan hamdalah 
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4. Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

mengajar yang berupa perubahan tingkah laku (Dimyati & Mudjiono, 2009:3). 

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif yang berbentuk 

tes pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan  kelas dengan pembelajaran 

metode ceramah dan kelas dengan pembelajaran model kooperatif tipe TGT 

yang berupa pretest yang dilakukan sebelum perlakuan dan posttest dilakukan 

sehari setelah diberi perlakuan. Tes yang diberikan berbentuk essay dengan 

pretest dan posttest masing-masing terdiri dari 5 soal. 

5. Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

Kelarutan (s) adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam 

sejumlah tertentu pelarut. Sedangkan  tetapan hasil kali kelarutan (Ksp) adalah 

suatu ukuran kelarutan dari senyawa yang sedikit dapat larut (Petrucci, 

2011:73). Kelarutan dan hasil kali kelarutan dalam penelitian ini adalah materi 

pembelajaran yang diajarkan pada pembelajaran kimia kelas XI IPA semester 

genap, mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan 

alokasi waktu 1 x 45 menit untuk 1 kali pertemuan.  Batasan materi yang 

dilakukan selama penelitian untuk 2 kali pertemuan sebagai berikut: 

a. Pertemuan pertama  

1) Kelarutan 

2) Hasil kali kelarutan 

3) Hubungan Kelarutan dengan hasil kali kelarutan 

b. Pertemuan kedua  

1) Hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan 

2) Pengaruh ion senama terhadap kelarutan 

 


