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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 Kurikulum merupakan salah satu unsur sumber daya pendidikan yang 

dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses 

berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Kurikulum 2013 lahir untuk 

menyempurnaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan 

menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran yaitu 

menggunakan pendekatan ilmiah sedangkan KTSP lebih menekankan pada 

aspek pengetahuan. Pendekatan ilmiah (scientific approach) diyakini sebagai 

dasar perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

peserta didik dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria 

ilmiah (Atsnan, 2013). 

 Kurikulum 2013 memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

dapat memperkaya pengetahuan dari berbagai sumber seperti buku, internet 

dan lain-lain. Peran guru dalam kurikulum 2013 sebagai fasilitator dalam 

proses pembelajaran, yang berfungsi untuk mengarahkan dan mencapai target 

yang telah ditetapkan. Hasil akhir yang diharapkan adalah model pembelajaran 

yang aktif dan kreatif. Semua itu dapat dilakukan pada suatu lembaga 

pendidikan yaitu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan secara 

berencana, terorganisir, terarah dan sistematis.  

 Sekolah Menengah Atas (SMA) berusaha secara terus menerus dan 

terprogram mengadakan pembenahan diri pada berbagai bidang baik sarana 

dan prasarana, pelayanan administrasi dan informasi serta sebagai sasaran 

dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan tujuan pelatihan yang meliputi 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sekolah menjadi tempat yang 

memfasilitasi siswa untuk berfikir ilmiah, sistematis dan logis. Oleh karena itu, 

guru sebagai komponen dalam kurikulum perlu melakukan pembelajaran 

menggunakan pendekatan scientific termasuk mata pelajaran kimia.  
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 Mata pelajaran kimia dalam pendekatan ilmiah pada kurikulum 2013 

didesain agar peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran melalui 

kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, mencoba, dan 

mengkomunikasikan hasil pembelajaran. Berdasarkan wawancara guru yang 

mengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 2 Sambas, kimia bukanlah 

pelajaran yang baru bagi siswa, namun seringkali dijumpai siswa-siswa yang 

menganggap materi kimia rumit dan sulit dipelajari sehingga siswa sudah 

terlebih dahulu merasa kurang mampu untuk mempelajarinya (Lampiran F-1). 

 Hasil observasi kegiatan pembelajaran kimia kelas X MIA 1 SMA 

Negeri 2 Sambas ditemukan beberapa fakta seperti yang diperlihatkan pada 

Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Hasil Observasi Kegiatan Pembelajaran Kimia Kelas X MIA 1 

Tanggal 14 November 2014 Materi Ikatan Kovalen Koordinasi 

No. Kegiatan Proses Pembelajaran 
Guru Siswa 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam Siswa menjawab salam 
2. Guru membahas PR Siswa memperhatikan jawaban  
3. Guru memberikan apersepsi dan 

sekaligus mengingatkan kembali materi 
sebelumnya 

Siswa memperhatikan 

4. Guru memberikan beberapa soal untuk 
materi yang akan dipelajari siswa 
secara kelompok. 

Siswa mengerjakan soal  

5. Guru menjelaskan materi dengan 
metode ceramah dan media papan tulis 

Siswa memperhatikan dan 
mencatat 

6. Guru melakukan tanya jawab tentang 
materi yang sedang dipelajari 

Siswa terdiri dari 30 siswa, 5 siswa 
yang menjawab pertanyaan guru 
sedangkan siswa lainnya ada diam, 
ada yang tidak memperhatikan dan 
ada yang sibuk berbicara dengan 
temannya. 

7. Guru memberikan contoh soal  Siswa memperhatikan 
8. Guru memberikan latihan soal Siswa mengerjakan latihan 
9. Guru memberikan motivasi belajar 

sambil mengerjakan soal 
Siswa mendengarkan motivasi 

10. Guru menunjuk siswa yang kurang 
aktif untuk mengerjakan soal  

Siswa mengerjakan soal di papan 
tulis, jawabannya salah kemudian 
dibenarkan siswa yang lain. 

11. Guru memberikan kesimpulan pada 
akhir pembelajaran 

Siswa mencatat kesimpulan 
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12. Guru menutup pelajaran dengan salam Siswa menjawab salam 

Hasil observasi pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran guru menerapkan metode ceramah dengan bantuan media papan 

tulis. Pada proses pembelajaran, siswa terlebih dahulu membentuk kelompok 

yang beranggotakan 4 orang untuk menjawab beberapa soal sebagai pengantar 

menuju materi yang akan diajarkan dikarenakan keterbatasan jumlah buku. 

Penentuan siswa yang maju untuk mengerjakan latihan soal ditunjuk oleh guru. 

Siswa yang aktif terlihat dari siswa yang selalu bertanya sedangkan yang 

ditunjuk adalah siswa kurang aktif, hanya diam dan sibuk berbicara dengan 

temannya. Jika siswa yang kurang aktif diminta untuk mengerjakan soal siswa 

tersebut menemukan kesulitan karena tidak memahami materi. Hal ini dapat 

menyebabkan hasil belajar siswa yang tidak tuntas dibuktikan dari nilai 

ulangan harian yang diperlihatkan pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Nilai Ketuntasan Ulangan Harian Kimia di Semester Ganjil 

Kelas X SMA Negeri 2 Sambas Tahun Ajaran 2013/2014 

 
 

Materi Kimia 
Kelas X 

 
 

Kelas 

 
 

Jumlah 
Siswa 

 
 

Jumlah 
Siswa 

Tuntas 

 
 

Jumlah 
Siswa tidak 

Tuntas 

Persentase (%) 
Nilai Ketuntasan 

Ulangan Harian 65 
≥ 65 

(Tuntas) 
≤ 65 (tidak 

Tuntas) 
Struktur Atom, 
Sifat-Sifat 
Periodik 
Unsur, dan 
Ikatan Kimia 

XA 36 8 28 22,22 77,78 
XB 38 2 36 5,26 94,74 
XC 36 3 33 8,33 91,67 
XD 36 5 31 13,89 86,11 
XE 34 4 30 11,76 88,24 

Nilai rata-rata  12,29 87,71 
 
 
Hukum-
Hukum Dasar 
Kimia 

XA 36 7 29 19,44 80,56 
XB 38 3 35 7,89 92,11 
XC 36 2 34 5,56 94,44 
XD 36 4 32 11,11 88,89 
XE 34 2 32 5,88 94,12 

Nilai rata-rata  9,98 90,02 
 
Perhitungan 
Kimia 
(Stoikiometri) 

XA 36 2 34 5,56 94,44 
XB 38 3 35 7,89 92,11 
XC 36 3 33 8,33 91,67 
XD 36 1 35 2,77 97,23 
XE 34 1 33 2,94 97,06 

Nilai rata-rata  5,49 94,51 
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Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan siswa kelas X 

SMAN 2 Sambas mengalami kesulitan tidak hanya perhitungan tetapi 

berhubungan dengan konsep. Ketuntasan ulangan harian siswa paling rendah 

pada materi perhitungan kimia (stoikiometri) dengan rata-rata 5,49 %. Hal ini 

disebabkan oleh karakteristik materi stoikiometri yang bersifat konsep dan 

hitungan, berbeda dengan materi struktur atom, sifat-sifat periodik unsur dan 

ikatan kimia yang memerlukan konsep. Oleh karena itu, tingkat ketuntasan 

siswa pada materi stoikiometri lebih rendah daripada materi lainnya.  

Hasil wawancara dengan 30 siswa kelas XI IPA tanggal 14 November 

2014 diperoleh informasi bahwa terdapat 22 siswa yang menjawab sulit, dalam 

memahami materi stoikiometri, 4 siswa dalam materi isomer dan 4 siswa dalam 

materi tatanama. Semua terlihat  adalah materi yang sulit dari jumlah siswa 

yang merasa sulit. Hal ini dikarenakan materi stoikiometri memerlukan 

pemahaman konsep agar dapat menyelesaikan soal perhitungan apalagi buku 

pelajaran yang ada terbatas. Menurut salah seorang siswa, sumber buku yang 

dimiliki pada semester ganjil tahun ajaran 2013/2014 adalah buku paket KTSP 

yang dipinjamkan oleh sekolah dan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk 

membantu proses pembelajaran. Metode mengajar selain ceramah, adalah 

praktikum dan bentuk diskusi dengan membentuk kelompok tetapi kedua 

metode tersebut memiliki kelemahan yaitu harus sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan (Lampiran F-2). 

Hasil wawancara dengan guru kimia SMA Negeri 2 Sambas pada 

tanggal 14 November 2014 diperoleh informasi bahwa  rendahnya ketuntasan 

hasil belajar siswa pada materi stoikiometri, disebabkan oleh materi tersebut 

memerlukan konsep-konsep dalam perhitungan sehingga tidak mudah untuk 

siswa dalam memahami secara keseluruhan. Selain itu kebanyakan siswa hanya 

diam dan tidak aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Kesulitan siswa 

dalam memahami konsep stoikiometri juga dikarenakan keterbatasan buku. 

Buku yang digunakan siswa dalam belajar adalah buku kimia kurikulum 2013 

yang berjumlah 10 buah. Buku ini dipinjamkan selama proses pembelajaran 
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berlangsung kemudian dikembalikan lagi setelah proses pembelajaran berakhir 

(Lampiran F-1). 

Berdasarkan hasil observasi, data nilai dan wawancara, maka dapat 

dikemukakan beberapa permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya 

ketuntasan hasil belajar siswa pada materi stoikiometri di SMA Negeri 2 

Sambas. Salah satu permasalahan adalah penggunaan metode ceramah oleh 

guru belum dapat mengaktifkan seluruh siswa. Siswa juga memiliki satu 

sumber belajar yang dipinjamkan dari sekolah yaitu buku kimia kurikulum 

2013 yang berjumlah 10 buah. 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka diperlukan 

inovasi dalam penerapan model maupun metode pengajaran kimia. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat digunakan adalah pembelajaran kooperatif tipe 

TAI (Team Assisted Individualization). Metode yang diprakarsai oleh Robert 

Slavin (Yuniarti, 2014) ini merupakan metode pembelajaran secara kelompok 

dengan cara seorang siswa yang lebih mampu berperan sebagai asisten yang 

bertugas membantu secara individual siswa lain yang kurang mampu dalam 

suatu kelompok. Keuntungan dari pembelajaran kooperatif tipe TAI adalah 

upaya pemberdayaan teman sejawat, meningkatkan interaksi antar siswa, dan 

hubungan yang saling menguntungkan antar mereka. Siswa dalam kelompok 

akan belajar mendengar ide atau gagasan orang lain, berdiskusi setuju atau 

tidak setuju, menawarkan, atau menerima kritikan yang membangun, dan siswa 

tidak merasa terbebani ketika ternyata pekerjaannya salah. Siswa bekerja dalam 

kelompok saling membantu untuk menguasai bahan ajar. 

Alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan bahan ajar 

bagi siswa dan dapat mengefisienkan waktu agar tidak lagi mengerjakan 

beberapa soal sebelum masuk ke materi dengan menggunakan media untuk 

menyalurkan pesan. Salah satu media yang dimaksud untuk penyampaian 

materi pembelajaran adalah media cetak berupa booklet. Menurut Anonimous 

(Christophorus, 2 012) Booklet adalah buku berukuran kecil (setengah kuarto) 

dan tipis, tidak lebih dari 30 halaman bolak-balik yang berisi tulisan dan 

gambar-gambar. Selain itu dengan tampilan kecil akan membuat booklet lebih 
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praktis, sederhana dan mudah dibawa sehingga siswa dapat mempelajari kapan 

saja. 

Penelitian yang menggunakan pendekatan scientific, model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI dan penggunaan media booklet  telah banyak 

dilakukan. Rahmi, dkk (2014) dalam penelitiannya melaporkan bahwa 

implementasi pendekatan scientific berbasis lesson study dalam praktikum 

hukum perbandingan tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa 

memiliki  kemampuan aspek afektif dan psikomotorik yang sangat baik dengan 

rata-rata 87% pada aspek afektif dan 90% pada aspek psikomotorik. Yuniarti, 

(2014) dalam penelitiannya bahwa Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Team 

Assisted Individualization (TAI) dilengkapi Media Lingkaran Dan Buku Saku 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa materi Struktur Atom dan Sistem Periodik 

Kelas XI Semester Ganjil SMAN 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar siswa  kelas 

eksperimen (83,75) lebih besar dibandingkan kelas kontrol (75,80). Jamilah 

(2011) tentang penggunaan media booklet dengan setting kooperatif pada 

materi reaksi reduksi oksidasi (redoks) di kelas X SMA Islam Bawari 

Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan hasil positif terhadap respon siswa 

dengan memperoleh rata-rata tingkat persetujuan total sebesar 81%.  

Penelitian yang menggabungkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) dengan media booklet masih jarang 

dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

pengaruh pendekatan scientific melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI berbantuan media booklet terhadap hasil belajar siswa pada materi 

stoikiometri kelas X SMA Negeri 2 Sambas. 

 

B. Rumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan 

menggunakan pendekatan scientific melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI berbantuan media booklet dengan siswa yang 
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diajarkan menggunakan metode ceramah berbantuan media booklet 

terhadap hasil belajar siswa pada materi stoikiometri kelas X SMA Negeri 

2 Sambas? 

2. Berapa besar pengaruh pendekatan scientific melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI berbantuan media booklet terhadap 

hasil belajar siswa pada materi stoikiometri kelas X SMA Negeri 2 

Sambas? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuaan untuk: 

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan 

pendekatan scientific melalui model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

berbantuan media booklet dengan siswa yang diajarkan menggunakan 

metode ceramah berbantuan media booklet terhadap hasil belajar siswa 

pada materi stoikiometri kelas X SMA Negeri 2 Sambas. 

2. Mengetahui besarnya pengaruh pendekatan scientific melalui  model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI berbantuan media booklet terhadap hasil 

belajar siswa pada materi stoikiometri kelas X SMA Negeri 2 Sambas. 

 

D. Manfaat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini sebagai bahan referensi terhadap ilmu 

pengetahui terutama dalam model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

berbantuan media booklet agar dapat diterapkan baik dalam 

pendidikan formal maupun non formal. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa  

a) Dapat meningkatkan hasil belajar 

b) Dapat melatih siswa kerjasama 

c) Dapat menumbukan rasa tanggung jawab siswa 
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b. Bagi Guru, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

berbantuan media booklet dapat dijadikan sebagai salah satu variasi 

kegiatan pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

sekolah dengan meningkatnya hasil belajar siswa. 

d. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Pontianak, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut khususnya bagi 

mahasiswa. 

e. Bagi Peneliti, diharapkan dari penelitian dari penelitian dapat 

menambah pengetahuan dan tentang model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI berbantuan media booklet agar dapat diterapkan baik dalam 

pendidikan formal maupun non formal. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas ruang lingkup dalam penelitian, maka perlu 

diberikan batasan-batasan atau penjelasan secara operasional variabel-variabel 

antara lain sebagai berikut : 

1. Pendekatan scientific melalui model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

berbantuan media booklet 

Pendekatan scientific melalui model pembelajaran kooperatif TAI 

berbantuan media booklet dalam penelitian ini adalah perpaduan antara 

proses pembelajaran ilmiah meliputi mengamati, menanya, menalar, 

mencoba, dan mengkomunikasikan melalui pembelajaran kooperatif tipe 

TAI secara berkelompok 4-5 orang heterogen untuk membahas hasil belajar 

siswa secara individu untuk materi stoikiometri yang termuat dalam media 

booklet. Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif  tipe TAI 

berbantuan media booklet sebagai berikut (Sukma dkk, 2013 ) : 

a. Fase 1 (menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa) 

1) Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

pada materi serta memotivasi siswa. 
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2) Guru membagikan booklet berisi materi stoikiometri 

b. Fase 2 (memberikan tugas)  

Pada fase ini guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mempelajari materi pembelajaran secara individual (mengamati) 

c. Fase 3 (memberikan kuis) 

Pada fase ini guru memberikan kuis secara individual kepada siswa 

untuk mendapatkan skor dasar atau skor awal (mencoba). 

d. Fase 4 (membentuk kelompok)  

1) Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 

4 – 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. 

2) Guru meminta siswa mendiskusikan hasil kuis individual dalam 

kelompok (menanya dan mengumpulkan data) 

e. Fase 5 (memfasilitasi siswa)  

Pada fase ini Guru membantu siswa dalam membuat rangkuman, 

mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran 

yang telah dipelajari 

f. Fase 6 (memberikan kuis lagi)  

Pada fase ini guru memberikan kuis lagi secara individual 

(mencoba). 

g. Fase 7 (memberi penghargaan) 

Pada fase ini guru memberi penghargaan pada kelompok 

berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari 

skor dasar ke skor kuis berikutnya. 

2. Metode ceramah berbantuan media booklet 

Metode ceramah dalam penelitian ini adalah metode interaksi antara 

guru dengan peserta didik melalui penuturan lisan kepada peserta didik 

berbantuan media booklet pada materi stoikiometri. Adapun langkah-

langkah pembelajaran dengan metode ceramah berbantuan media booklet : 

a. Kegiatan awal 

1) Guru mengucapkan salam 

2) Guru mengabsensi kehadiran siswa 
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3) Guru mempersiapkan kondisi belajar siswa 

4) Guru memberikan apersepsi kepada siswa 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

6) Guru membagikan booklet berisi materi stoikiometri 

b. Kegiatan inti 

1) Guru menjelaskan materi stoikiometri (mengamati) 

2) Guru memberikan contoh soal  

3) Guru memberikan kesempatan kepada untuk bertanya (menanya) 

4) Guru memberikan latihan soal dan dibahas sama-sama (mencoba) 

c. Kegiatan penutup 

1) Guru  mengarahkan membuat kesimpulan (mengkomunikasi) 

2) Guru memberikan salam penutup 

3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tingkat keberhasilan afektif dan kognitif berupa tes hasil belajar yang 

diberikan kepada siswa pada materi stoikiometri. Siswa dikatakan berhasil 

jika nilai yang diperoleh siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 

65 dengan bentuk soal essay dan berjumlah 4 soal sedangkan tingkat 

keberhasilan afektif yaitu 2.50 atau kriteria penilaian Baik (B). 

4. Media Booklet 

Booklet merupakan buku yang dapat dilipat dalam bentuk lembaran-

lembaran kecil berukuran 12 cm x 9,5 cm, menarik dan disertai gambar 

sehingga mudah dibawa dan dipelajari kapan saja. 

5. Materi Stoikiometri  

Materi stoikiometri merupakan salah satu materi kimia di kelas X 

semester genap kurikulum 2013. Materi stoikiometri yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah sub pokok materi konsep mol yang terdiri atas 

hubungan mol (n) dengan jumlah partikel (x), massa molar, volume molar 

gas dan molaritas larutan. 

 


