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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bukanlah salah satu hal yang statis atau tetap, melainkan 

satu hal yang dinamis sehingga menuntut adanya suatu percobaan atau 

perbaikan secara terus menerus. Perubahan dapat dilakukan  dalam hal 

kurikulum, metode mengajar, bahan ajar, maupun materi-materi  pelajaran. 

Salah satunya perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

menjadi Kurikulum 2013 yang merupakan upaya pemerintah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan secara nasional yang memiliki prinsip bahwa 

pembelajaran harus berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 

kepentingan siswa serta lingkungannya (Nuraeni, 2014:1). Kurikulum 2013 

menonjolkan pendekatan saintifik dengan pembelajaran berpusat pada peserta 

didik. Menurut Permendikbud (2013) dalam Fauziah, dkk (2013:166), 

pendekatan saintifik (scientific approach) meliputi mengamati, menanya, 

mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua 

mata pelajaran. 

Berdasarkan kurikulum 2013, yang menonjolkan pendekatan saintifik,   

proses pembelajaran lebih menekankan pada peserta didik. Namun 

kenyataannya, kimia sering diajarkan dengan pendekatan yang masih berpusat 

pada guru dan kurang melibatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi pada tanggal 18 Januari dan 28 Januari 

2015 di kelas X MIA 3 dan Lintas Minat Kimia SMA Negeri 8 yang 

memperlihatkan bahwa guru masih menggunakan pendekatan yang bepusat 

pada guru artinya pendekatan yang digunakan guru kurang melibatkan 

pendekatan pada peserta didik. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah 

pada saat proses pembelajaran dan terkadang menggunakan alat peraga untuk 

mendukung penjelasannya. Metode ini memiliki kelemahan yaitu, membuat 
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siswa bosan, mengantuk, dan pada akhirnya kegagalan bagi sebagian siswa 

(Supardi, dkk 2010: 574). Pada saat guru menjelaskan beberapa siswa 

berbicara dengan temannya dan hanya sebagian siswa mendengarkan 

penjelasan guru. Untuk melihat pemahaman siswa guru memberikan latihan 

soal dipapan tulis dan meminta siswa untuk maju ke depan mengerjakan soal 

tersebut. Siswa yang mau maju ke depan selalu siswa yang sama sehingga 

keaktifan terlihat hanya dari beberapa siswa. Hal ini yang belum menjamin 

setiap siswa paham pada materi yang dijelaskan sehingga saat guru 

memberikan tugas individu, sebagian siswa terlihat sibuk bertanya pada 

temannya (Lampiran A-3). Tingginya tingkat kegagalan hasil belajar siswa 

merupakan fenomena bahwa sebagian besar siswa merasa kesulitan dalam 

mempelajari kimia. Tingginya tingkat kesulitan siswa dalam belajar kimia 

karena karakteristik ilmu kimia yang antara lain sebagian besar konsepnya 

bersifat abstrak dan berurutan, serta berhubungan dengan perhitungan 

(Winarti, 2001:109). 

Salah satu materi kimia yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa 

SMA adalah materi stoikiometri. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai ulangan 

harian semester genap materi stoikiometri masih  rendah di kelas  X IPA 

tahun pelajaran 2013/2014 dengan rata-rata persentase ketuntasan siswa 

sebesar 41,04% dan masih banyak siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) yaitu 75. Persentase ketidaktuntasan siswa pada materi 

stoikiometri berjumlah 58,96%. Tingginya ketidaktuntasan materi 

stoikiometri karena karakteristik materi stoikiometri yang berisi konsep-

konsep, hukum-hukum, dan rumus-rumus perhitungan dasar kimia yang 

sangat rumit sehingga siswa sulit untuk mengingat materi tersebut. Data 

jumlah siswa yang tuntas pada ulangan harian materi stoikiometri kelas X 

ditunjukkan pada Tabel 1.1. 
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 Tabel 1.1 Jumlah Siswa Yang Tuntas Ulangan Harian Materi 

Stoikiometri Semester Genap  Kelas X SMA Negeri 8 Pontianak 

Tahun Ajaran 2013/2014 

 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah ketuntasan siswa pada materi 

stoikiometri masih rendah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap 

guru pada tanggal 12 Maret 2015 yang menyatakan bahwa hasil belajar materi 

stoikiometri rendah dikarenakan siswa belum bisa menganalisis soal dengan 

rumus yang diberikan, serta dalam mengaplikasikan rumus siswa sangat 

kurang. Saat menjelaskan materi perhitungan guru menggunakan metode 

ceramah karena materi perhitungan materi yang harus dijelaskan secara 

langsung kepada siswa, dan merupakan materi yang sulit terutama dalam 

penyelesaian soal, (Lampiran A-1). Seharusnya, agar siswa mudah memahami 

materi stoikiometri,  guru mengajarkannya dengan cara banyak memberikan 

latihan, agar siswa lebih mudah dalam menganalisis soal dan mengaplikasikan 

rumus kedalam bentuk soal yang diberikan. 

Hasil wawancara 3 siswa pada tanggal 26 Februari 2015 diperoleh 

informasi bahwa guru menggunakan metode ceramah dalam mengajarkan 

mata pelajaran kimia. Materi yang dianggap sulit oleh siswa adalah materi 

yang memuat banyak hapalan rumus dan perhitungan. Saat guru menjelaskan 

Kelas Jumlah siswa 
yang tuntas  

Persentase 
siswa yang 
tuntas % 

 Jumlah 
siswa tidak 

tuntas 

Persentase siswa 
yang tidak tuntas 

% 
X MIPA 1 18 50% 18 50% 

X MIPA 2 14 37,84% 23 62,16% 

X MIPA 3 18 47,37% 20 52,63% 

X MIPA 4 11 28,95% 27 71,05% 

 Rata-rata  41,04%  58,96% 
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materi, siswa diminta untuk mencatat materi yang disampaikan, sehingga 

pada saat guru memberikan soal yang sama dengan contoh materi yang 

dijelaskan guru, siswa dapat menyelesaikannya. Akan tetapi, pada saat guru 

memberikan soal yang bervariasi, siswa tidak dapat mengerjakan soal 

tersebut. Siswa tidak bisa mengerjakan karena siswa tidak memahami konsep 

yang dijelaskan guru sehingga tidak dapat mengerjakan soal latihan. Siswa 

cenderung memahami mata pelajaran kimia hanya pada saat pembelajaran 

berlangsung, sehari setelah pembelajaran, siswa cenderung lupa atau tidak 

dapat mengingat kembali materi yang dianggap sulit ( Lampiran A-2). 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara guru bidang studi kimia dan 3 

siswa SMA Negeri 8 Pontianak dapat disimpulkan bahwa kesulitan 

mempelajari atau rendahnya hasil belajar siswa disebabkan karena sulitnya 

siswa dalam mengaplikasikan rumus terhadap soal yang diberikan dan 

kurangnya latihan yang diberikan guru dalam mempelajari materi 

perhitungan. Sebenarnya materi Stoikiometri berhasil dikuasai jika 

menggunakan model pembelajaran yang banyak memberikan latihan soal agar 

siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak mudah lupa 

rumus-rumus pada materi Stokiometri. Oleh karena itu, metode ceramah yang 

digunakan kurang cocok digunakan dalam mempelajari materi Stoikiometri, 

karena metode tersebut memiliki kelemahan, yaitu hanya dapat dilakukan 

terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak  dengan 

baik, tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, dan sulit 

mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, 

hubungan interpersonal, serta kemampuan berfikir kritis (Suyanti, Dwi. 

2010:62), pendekatan tersebut juga tidak sesuai dengan kurikulum 2013 yang 

masih digunakan pada SMA Negeri 8 Pontianak. Kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan saintifik yang beorientasi pada keaktifan siswa.   

Untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan di lapangan, maka 

solusi yang dapat dilakukan menggunakan model pembelajaran yang tepat, 



5	
	

salah satunya model kooperatif tipe NHT. Pemilihan model kooperatif tipe 

NHT karena pada saat guru meminta siswa maju kedepan kelas untuk 

mengerjakan soal, siswa yang sering maju adalah siswa yang sama setiap guru 

memberikan soal, sehingga siswa yang paham pada materi saat pembelajaran 

berlangsung hanya siswa yang sering maju ke depan (Lampiran A-3). Oleh 

karena itu, agar semua siswa paham pada materi yang diajarkan dipilih model 

NHT.  

Model NHT ini memiliki kelebihan diantaranya siswa belajar secara 

berkelompok, kemudian saling membagikan ide-ide, dan siswa yang pandai 

mengajarkan siswa yang kurang pandai (Hamdani, 2011: 90). Dengan adanya 

kerjasama dalam kelompok diharapkan agar seluruh siswa paham pada materi 

yang diajarkan. Model kooperatif tipe NHT disetting dengan model problem 

possing. Model problem possing merupakan perumusan soal sederhana atau 

perumusan ulang soal yang ada dengan beberapa perubahan agar lebih 

sederhana dan dapat dipahami dalam rangka memecahkan soal yang rumit 

(Suyatno, 2009:62). Kelebihan dari model pembelajaran problem possing 

menurut Rasmawan (2010:58), adalah teknik pembuatan soal oleh siswa 

sendiri sehingga dapat mengembangkan nalar mereka. Pemilihan Problem 

Possing ini agar siswa lebih banyak mengerjakan latihan soal sehingga dapat 

memperkaya konsep-konsep dasar melalui belajar mandiri (Handayani, 2008: 

3).  

Penelitian yang menggunakan model kooperatif tipe NHT untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa telah banyak dilakukan. Wijayati (2008), 

melaporkan bahwa model kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan nilai rata-rata 6,9 pada materi hidrokarbon. Begitu juga 

dengan penelitian yang menggunakan model problem possing telah banyak 

dilakukan Rasmawan (2010), melaporkan problem possing dapat 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep akhir mahasiswa sebesar 91% 

pada materi asam basa. Sudiana (2006), dalam penelitiannya juga memperoleh 
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hasil bahwa problem possing dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari 

siklus I, II, dan III secara berturut -turut sebesar 73,2 (baik), 73,8 (baik), dan 

83,0 (baik) pada pembelajaran Kimia Dasar 1. Penggunaan model kooperatif 

tipe NHT bersetting problem possing diharapkan sebagai alternatif untuk 

meningkatkan prestasi akademik khususnya hasil belajar siswa pada materi 

stoikiometri di SMA Negeri 8 Pontianak. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar kognitif dan afektif siswa kelas X 

IPA di SMA Negeri 8 Pontianak yang diajarkan dengan model kooperatif 

tipe NHT bersetting problem possing dan siswa yang diajarkan dengan 

metode ceramah pada materi stoikiometri? 

2. Berapa besar pengaruh penggunaan  model kooperatif tipe NHT bersetting 

problem possing untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IPA di 

SMA Negeri 8 Pontianak  pada materi stoikiometri? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar kognitif dan afektif siswa kelas X di 

SMA Negeri 8 Pontianak antara yang diajarkan menggunakan model 

kooperatif tipe NHT bersetting problem possing dan siswa yang 

menggunakan metode ceramah pada materi stoikiometri. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan model kooperatif tipe 

NHT bersetting problem possing untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas X IPA di SMA Negeri 8 pada materi stoikiometri. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini, diharapkan akan memberi manfaat bagi pihak yang 

bersangkutan antara lain: 

1. Bagi siswa 

Meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi pendidik 

a. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi tentang alternatif 

pembelajaran kimia untuk meningkatkan hasil belajar kimia siswa.  

b. Meningkatkan kreativitas pendidik dalam kegiatan belajar mengajar 

yaitu menggunakan  model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

bersetting problem possing yang diterapkan, sehingga proses kegiatan 

belajar mengajar lebih berkualitas. 

3. Bagi sekolah  

Dapat memberi masukan berharga dalam upaya meningkatkan dan 

mengembangkan proses pembelajaran kimia yang lebih efektif. 

4. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan khususnya di bidang pendidikan, yaitu penerapan 

metode-metode dalam pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional bertujuan memberikan gambaran yang sama antara  

penulis dan pembaca dalam memahami istilah–istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

1. Hasil belajar 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan kognitif dan afektif. Hasil belajar kognitif  dilihat dari 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi stoikiometri yang 

dinyatakan dengan bentuk skor yang diukur dengan menggunakan tes 



8	
	

hasil belajar yaitu pretest dan posttest berupa soal berbentuk esai dengan 

jumlah soal sebanyak 5.Siswa dikatakan menguasai materi stoikiometri 

jika hasil belajar kognitif siswa di atas atau sama dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 75. Hasil belajar afektif dilakukan  

dengan mengamati perilaku yang terdiri  3 aspek yaitu rasa ingin tahu, 

responsif dan pro-aktif,serta disiplin dengan skor tertinggi masing-masing 

aspek adalah 3 dan skor terendah 1 dengan menggunakan lembar 

observasi. Rentang penilaian kognitif dan afektif memiliki rentang nilai 

yang sama yaitu A (Baik Sekali) apabila memiliki rentang nilai dari 81-

100, B (Baik) dengan rentang nilai 71-80, C (Cukup Baik) dengan 

rentang nilai 61-70, D (Kurang Baik) dengan rentang nilai 51-60, dan E 

(Tidak Baik) dengan rentang nilai < 50. 

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Bersetting Problem 

Possing 

Model kooperatif tipe NHT bersetting problem possing dalam 

penelitian ini adalah pengajuan soal oleh tiap siswa dan dipecahkan soal 

tersebut secara berkelompok. Model kooperatif tipe NHT memberikan 

kesempatan pada siswa untuk saling membagikan ide-ide, 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat dan dapat mendorong 

siswa untuk meningkatkan kerjasama mereka melalui kerja kelompok 

dalam pembuatan soal. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT bersetting problem possing, antara lain: 

a. Kegiatan Awal  

1) Fase 1 (menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa) 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada 

materi stoikiometri serta memotivasi siswa dengan memberikan 

apersepsi dengan mengaitkan contoh materi stoikiometri yang ada di 

kehidupan sehari–hari. 
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b. Kegiatan Inti 

2) Fase 2 (menyajikan informasi  dan tahap perlakuan materi problem 

possing). 

a.) Guru menjelaskan materi stoikiometri. 

b.) Guru meminta siswa untuk bertanya pada materi yang belum 

dimengerti. 

c.) Guru meminta siswa untuk mengerjakan contoh latihan soal. 

d.) Siswa mengerjakan soal latihan dalam kelompok di kelas 

kemudian membahas hasil bersama-sama sehingga siswa 

mengetahui cara mengerjakan soal yang benar. 

3) Fase 3 (mengorganisasi jawaban siswa dalam kelompok kecil dengan 

model kooperatif NHT ) 

Langkah 1: Penomoran (Numbering) 

a.) Guru mengarahkan siswa untuk bergabung dalam kelompok dan 

membagi dalam kelompok heterogen terdiri 4-5orang. 

b.) Guru membagikan nomor pada tiap siswa dalam satu kelompok 

dan tiap siswa mempunyai  nomor yang berbeda. 

4) Fase 4 (guru membimbing kelompok belajar berdasarkan model 

kooperatif tipe NHT bersetting problem possing) 

Langkah 2: Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

a.) Guru mengarahkan siswa berdiskusi dalam kelompok untuk 

mengajukan 2 soal serta jawaban setiap kelompoknya. 

b.) Guru meminta perwakilan kelompok untuk mengumpulkan soal 

yang mereka kerjakan serta mengambil soal secara acak dari 

kelompok lain. 

Langkah 3: Berpikir Bersama (Head Together) 

a.) Guru meminta siswa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan  

yang mereka dapatkan dari kelompok lain secara berkelompok. 
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b.) Guru membimbing kelompok belajar tersebut dengan berkeliling 

dan mengawasi jalannya diskusi. 

Langkah 4: Pemberian Jawaban (Answering) 

a.) Guru meminta perwakilan kelompok mengambil nomor undian dan 

siswa yang mendapatkan nomor yang sama diminta untuk  

menjelaskan hasil diskusi dibantu teman satu kelompoknya . 

b.) Guru mengarahkan kelompok lain untuk bertanya dan memberikan 

pendapat sehingga terjadi diskusi kelas. 

5) Fase 5 (evaluasi pembelajaran) 

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi stoikiometri yang telah 

dipelajari dari hasil pekerjaan setiap kelompok. 

6) Fase 6 (memberikan penghargaan) 

Guru mengumumkan rekor tim dan individual dan memberikan 

penghargaan berupa selusin pulpen kepada kelompok terbaik yang 

mendapatkan skor tertinggi. 

c. Kegiatan Penutup 

a.) Guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran dan 

hasil pekerjaan kelompok. 

b.) Guru mengucapkan salam dan menutup pembelajaran. 

 

3. Pembelajaran Metode Ceramah 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model konvensional 

metode ceramah dalam menyampaikan materi stoikiometri yang disajikan 

dengan penuturan secara lisan atau dengan penjelasan secara langsung 

kepada siswa. Adapun tahap-tahap dalam metode ceramah ini yaitu 

(Suyanti Dwi, 2010:73): 

a. Kegiatan Awal 

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan 

mengajak siswa mengucapkan basmalah. 
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2. Guru mengabsen siswa 

3. Guru memberikan apersepsi materi stoikiometri untuk menarik 

perhatian dan memotivasi siswa untuk belajar. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran materi stoikiometri. 

b. Kegiatan Inti 

Proses Mengamati 

1. Guru bertanya mengenai stoikiometri untuk menggali informasi. 

2. Guru menjelaskan materi pembelajaran tentang stoikiometri. 

Proses Bertanya 

1. Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa. 

Proses Mencoba 

1. Guru mengarahkan siswa untuk berkelompok 7-8 orang. 

2. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal yang ada di papan tulis 

tentang materi stoikiometri. 

Proses Mengolah (Mengumpulkan Data)  

1. Siswa mengerjakan soal yang diberikan secara berkelompok. 

2. Guru membimbing siswa yang merasa kesulitan dalam menjawab 
soal. 

Proses Menyajikan (Mengkomunikasikan) 

1. Guru meminta kelompok untuk menjelaskan jawaban soal di depan 
kelas,  dan dibantu teman satu kelompoknya. 

2. Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi hasil jawaban 
sehingga terjadi diskusi kelas. 

3. Guru meminta siswa untuk bertepuk tangan untuk siswa yang 
tampil persentasi ke depan kelas. 
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c. Kegiatan Penutup 

Proses Menyimpulkan 

1. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

secara komunikatif. 

2. Guru mengucapkan salam untuk menutup pembelajaran. 

4. Materi Stoikiometri 

Materi pembelajaran yang diajarkan pada pembelajaran kimia 

kelas X semester genap meliputi Stoikiometri. Materi pembelajaran ini 

mengacu pada Kurikulum 2013 yang masih digunakan pada SMA Negeri 

8 Pontianak yang terdiri dari 2 kali pertemuan dengan waktu 2 × (3JP × 

45 menit: 

a. Pertemuan pertama: Konsep Mol, massa molar dan volume 

molar gas. 

b. Pertemuan kedua: Persentase Unsur dalam senyawa dan 

rumus empiris dan rumus molekul. 

 

	


