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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu kimia merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan 

berdasarkan eksperimen yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan 

bagaimana gejala-gejala alam; khususnya yang berkaitan dengan komposisi, 

struktur dan sifat, transformasi, dinamika dan energetika zat (Pusat Kurikulum, 

2003: 7). Karakteristik ilmu kimia yang berisi konsep-konsep abstrak dan 

perhitungan menyebabkan banyak siswa yang menganggap kimia itu sulit. Nauli 

(2007: 15) menyatakan bahwa mata pelajaran kimia merupakan mata pelajaran 

yang sangat sulit, sehingga tidak jarang siswa sudah terlebih dahulu merasa tidak 

mampu mempelajarinya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Muhammad (2011: 

46) yang menyatakan karakteristik ilmu kimia sebagian besar merupakan konsep 

yang abstrak bagi siswa, bahkan siswa tidak dapat mengenali konsep-konsep 

kunci atau hubungan antar konsep yang diperlukan untuk memahami konsep 

tersebut. 

 Arifiani (2012: 130) mengatakan beberapa kesulitan yang dialami siswa 

karena sifat ilmu kimia berisi 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 rendahnya hasil belajar siswa. Salah satu faktor yang 

menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa adalah kurangnya pemahaman siswa 

dalam penguasaan konsep dasar kimia. Hal ini diperkuat dengan pendapat 

Dimyati dan Mudjiono (2006: 112) yang menyatakan bahwa siswa pada 

umumnya cenderung belajar dengan hapalan daripada memahami konsep materi 

tersebut. Mukaromah, Sugiharto dan Sulistyo (2013: 41) mengatakan bahwa 

dalam kimia, apabila siswa tidak menguasai konsep dasar, maka siswa sulit untuk 

menguasai materi selanjutnya. 

Struktur atom merupakan materi dasar yang harus dikuasai untuk 

mempelajari materi selanjutnya antara lain materi Sistem Periodik Unsur (SPU) 
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dan Ikatan Kimia. Materi struktur atom dianggap sulit bagi siswa karena berisi 

konsep-konsep abstrak.  Kesulitan siswa tersebut dapat dilihat dari hasil belajar 

siswa pada nilai rata-rata ulangan harian materi struktur atom tahun ajaran 

2014/2015 dengan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu sebesar 75. 

Persentase ketuntasan nilai ulangan harian siswa kelas XI IPA Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Negeri 1 Sanggau terdapat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Persentase Ketuntasan Ulangan Harian Semester Ganjil Kelas XI IPA 
SMA Negeri 1 Sanggau Tahun Ajaran 2014/2015 

 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa hasil ulangan harian kimia siswa pada 

materi struktur atom memiliki persentase ketidaktuntasan paling tinggi yaitu 65% 

di kelas XI IPA 1 dan 60% di kelas XI IPA 2 dengan KKM 75. Hasil analisis 

tentang kesulitan siswa pada saat menjawab soal ulangan harian struktur atom 

diketahui bahwa siswa banyak yang tidak dapat menyelesaikan soal pada sub 

materi bilangan kuantum pada tahun ajaran 2015/2016 (Lampiran A-5). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa penguasaan materi struktur atom siswa 

masih rendah dan sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari 

materi struktur atom. Kesulitan belajar yang dialami siswa menyebabkan banyak 

siswa tidak mampu mencapai ketuntasan belajar. Karakteristik siswa yang 

memiliki kemampuan akademik berbeda menyebabkan perbedaan kecepatan 

dalam memahami suatu konsep. Salah satu penyebab kesulitan belajar juga adalah 

metode pengajaran yang guru lakukan masih sederhana yaitu dengan metode 

No Materi XI IPA 1 XI IPA 2 

 Tuntas  Tidak 
Tuntas 

Tuntas Tidak 
Tuntas 

1 Struktur Atom, 
SPU dan Ikatan 
Kimia 

35% 65% 40% 60% 

2 Termokimia 59% 41% 64% 36% 

3 Laju Reaksi 72% 28% 57% 43% 

4 Kesetimbangan 
Kimia 

63% 37% 68% 32% 
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ceramah sehingga siswa menjadi kurang aktif dalam belajar karena yang menjadi 

pusat belajar adalah guru. Metode ceramah digunakan oleh guru karena metode 

ini mudah diaplikasikan pada kegiatan pembelajaran dan tidak memerlukan 

banyak media (Lampiran A-4). 

 Kesulitan dalam menghadapi materi pelajaran merupakan indikator yang 

harus diperhatikan seorang guru dalam memilih metode pengajaran yang tepat 

untuk membantu memecahkan kesulitan belajar yang dihadapi siswa (Hutasuhut, 

2013: 1). 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, 

Martini, dan Susilowati, 2013: 123). Kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut 

dapat diatasi dengan menerapkan pengajaran perbaikan atau remedial teaching. 

Remedial teaching atau pengajaran perbaikan adalah suatu bentuk 

pengajaran yang bersifat menyembuhkan, membetulkan atau dengan singkat 

pengajaran yang membuat menjadi lebih baik (Ahmadi dan Supriyono, 2004: 

152). Remedial teaching menjadi suatu bentuk pengajaran yang dapat 

memperbaiki hasil belajar. Hakikat pembelajaran remedial merupakan layanan 

pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi 

belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan (Amri dan 

Ahmadi, 2010: 81). Untuk mencapai hasil kegiatan remedial yang maksimal, 

maka guru harus memahami, menguasai dan mengimplementasikan langkah-

langkah kegiatan remedial. Suciati (2007: 61) menggunakan langkah-langkah 

yang harus dilakukan guru dalam melakukan kegiatan remedial adalah sebagai 

berikut : (1) analisis hasil diagnosis kesulitan belajar (2) menemukan penyebab 

kesulitan (3) menyusun rencana kegiatan remedial (4) melaksanakan kegiatan 

remedial dan (5) menilai kegiatan remedial. 

Hasil wawancara dengan guru kimia kelas XI IPA di SMA Negeri 1 

Sanggau pada tanggal 2 Juni 2015 menyatakan pelaksanaan program remedial 

pada umumnya sudah dilaksanakan pada mata pelajaran kimia. Pada 

pelaksanaannya guru kimia melaksanakan kegiatan remedial untuk siswa yang 

tidak mencapai KKM. Namun guru tidak melakukan perencanaan kegiatan 
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remedial  secara khusus, tetapi guru hanya melaksanakan kegiatan remedial 

berdasarkan masalah yang ada di kelas. Langkah awal yang biasa dilakukan oleh 

guru adalah memberikan penjelasan ulang materi yang belum dipahami oleh siswa 

dengan metode ceramah, memberikan test remedial dan memberikan penilaian 

(Lampiran A-1). 

Berdasarkan wawancara peneliti kepada 4 orang siswa dengan 

kemampuan akademik berbeda di kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sanggau pada 

tanggal 2 Juni 2015 menyatakan bahwa pembelajaran remedial membantu siswa 

meningkatkan hasil belajar yang tidak tuntas pada ulangan sebelumnya sehingga 

dapat mencapai KKM yang ditentukan sekolah. Pembelajaran remedial juga 

membantu siswa memahami materi lebih mendalam karena setiap siswa memiliki 

perbedaan kecepatan dalam memahami materi sehingga dengan adanya 

pengulangan materi pada pembelajaran remedial membantu siswa untuk lebih 

mengerti materi yang belum siswa kuasai. Remedial yang hanya menggunakan 

metode ceramah membuat siswa kurang aktif mengikuti kegiatan remedial 

(Lampiran A-2).  

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka diperlukan  suatu  metode  

pembelajaran yang dapat memperbaiki proses belajar mengajar agar proses 

pembelajaran remedial dapat berlangsung aktif, efektif, dan menyenangkan 

sehingga dapat meningkatkan ketuntasan. Salah  satu  pendekatan pembelajaran  

yang  diduga  mampu  mewujudkan  situasi pembelajaran  yang aktif, efektif,  dan 

menyenangkan  adalah  pendekatan  dengan  metode  tutor sebaya. 

Tutor sebaya dipilih sebagai metode  dalam penelitian remedial teaching 

ini karena hasil pengamatan peneliti pada saat pembelajaran remedial kurang 

efektif jika hanya berpusat pada guru. Pada proses pembelajaran remedial, siswa 

yang tuntas diminta untuk mengerjakan tugas pengayaan sedangkan siswa yang 

belum tuntas diminta untuk mengerjakan tugas remedial yang guru berikan 

(Lampiran A-4). Pembelajaran yang masih berpusat pada  guru ini menyebabkan 

interaksi  yang terjadi antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru masih 

belum maksimal.  
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Dossuwanda  (2008: 14) menyatakan bahwa metode  tutor  sebaya  adalah 

pemberian bantuan belajar yang dilakukan oleh siswa seangkatan yang ditunjuk 

oleh guru. Siswa  yang  memiliki  kemampuan  lebih  cepat  menyerap  materi  

pelajaran  dan  memiliki kemampuan  komunikasi  yang  bagus  serta  mampu  

menerangkan,  membantu  siswa  yang kurang cepat menyerap materi pelajaran. 

Melalui tutor sebaya siswa bukan hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran 

tetapi menjadi subjek pembelajaran, yaitu siswa  diajak  untuk  menjadi  tutor  

atau  sumber  belajar  dan tempat bertanya bagi temannya. Rusmansyah (2003: 

42) menyatakan bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami 

konsep-konsep yang sulit apabila siswa saling mendiskusikan konsep-konsep 

tersebut dengan teman sebayanya. 

Maridi, Martono dan Setyowati (2005) dalam penelitian serupa 

menyatakan teknik remedial metode tutor sebaya lebih efektif dibandingkan 

dengan teknik remedial metode ceramah untuk menanggulangi kesulitan belajar 

siswa. Besarnya nilai peningkatan prestasi belajar siswa untuk kelompok 

eksperimen diperoleh nilai rerata 1,74 sedangkan untuk kelompok kontrol 

diperoleh nilai rerata 1,16. Miharty dan Armiyus (2009) dalam penelitiannya 

menyatakan dari hasil analisa data ditemukan bahwa pembelajaran tutor sebaya 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan besarnya pengaruh 22,7 % jika 

dibandingkan dengan hasil belajar siswa pada pengajaran biasa pada materi 

hidrolisis garam.  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dan penelitian yang relevan, 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh remedial teaching 

metode tutor sebaya terhadap hasil belajar siswa pada materi struktur atom kelas 

XI IPA SMA Negeri 1 Sanggau. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif 

solusi terhadap permasalahan rendahnya hasil belajar siswa pada materi struktur 

atom di SMA Negeri 1 Sanggau. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah 

yang dijadikan landasan pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perbedaan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Sanggau pada materi struktur atom antara kelas yang diberi remedial 

teaching metode tutor sebaya dengan kelas yang diberi remedial teaching 

metode ceramah? 

2. Seberapa besar pengaruh remedial teaching metode tutor sebaya terhadap 

hasil belajar siswa pada materi struktur atom di SMA Negeri 1 Sanggau? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Perbedaan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sanggau pada 

materi struktur atom antara kelas yang diberi remedial teaching metode 

tutor sebaya dengan kelas yang diberi remedial teaching metode ceramah. 

2. Besar pengaruh remedial teaching metode tutor sebaya terhadap hasil 

belajar siswa pada materi struktur atom di SMA Negeri 1 Sanggau. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan 

bidang pendidikan kimia. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi 

semua pihak, antara lain: 

a. Bagi Siswa 

1) Membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar. 

2) Meningkatkan hasil belajar siswa sehingga mencapai KKM. 
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b. Bagi Guru 

1) Sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran agar dapat 

melakukan kegiatan pembelajaran remedial dengan lebih baik lagi. 

2) Mendorong guru untuk melakukan inovasi dalam memberikan 

bantuan guna  mengatasi dan memecahkan kesulitan belajar yang 

dihadapi siswa secara tuntas berdasarkan teori. 

c. Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan prestasi hasil 

belajar siswa.  

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional bertujuan untuk menjelaskan semua variabel dan istilah 

yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional, sehingga 

mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian. Agar tidak terjadi 

kekeliruan dalam menafsirkan isi, maka perlu diberikan penjelasan beberapa 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Diagnosis Kesulitan Belajar 

Diagnosis kesulitan belajar dalam penelitian ini adalah suatu proses 

pemeriksaan terhadap siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. 

Diagnosis dilakukan dengan menganalisis jawaban hasil belajar ulangan harian 

struktur atom. Siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar ditunjukkan 

dengan tidak tercapainya  nilai KKM 75. 

2. Remedial Teaching Metode Tutor Sebaya pada Materi Struktur Atom 

Remedial teaching metode tutor sebaya dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan 7 fase pembelajaran, dimana 

tiap kelompok terdiri dari 3 – 4 siswa yang mengikuti remedial dan 1 – 2 siswa 

sebagai tutor bagi siswa lainnya dalam kelompok, yang bertugas memberikan 

bantuan kepada teman-temannya dalam menyelesaikan soal. Pemilihan tutor 

ditentukan oleh guru kimia di kelas eksperimen, dimana siswa yang telah 

tuntas pada ulangan harian struktur atom dipilih sebagai tutor. 

Adapun langkah-langkah pengajaran menggunakan remedial teaching 

metode tutor sebaya dapat dilihat pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2. Langkah-Langkah Remedial Teaching Metode Tutor Sebaya  
Kegiatan Pembelajaran Tahapan 

Tutor sebaya 
Aktifitas 

Guru Siswa 

Pendahuluan 

Fase 1 
(Menyampai
kan tujuan 
dan 
memotivasi)  

1. Guru membuka pelajaran 
dengan mengucapkan salam 
untuk menciptakan suasana 
kelas yang religious. 

1. Siswa.menjawab 
salam dari guru 

2. Guru.menyampaikan apersepsi 
kepada siswa untuk 
menumbuhkan rasa ingin tahu 
dan semangat belajar siswa, 
dengan.memberikan 
pertanyaan yang berkaitan 
dengan materi yang akan 
dipelajari. 

2. Siswa.menjawab 
setiap.pertanyaan 
yang diberikan guru. 

3. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 

3. Siswa mendengarkan 
penyampaian guru. 

Inti  

Eksplorasi 

Fase 2 
(Menyajikan 
Informasi) 

1. Guru membagikan LKS berisi 
materi struktur atom 

1. Siswa menerima 
LKS tersebut. 

2. Guru.menjelaskan.materi 
struktur atom  yang ada di 
LKS secara singkat. 

2. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru. 

3. Guru memberikan contoh soal 
dan membahasnya bersama-
sama siswa. 

3. Siswa.memahami 
contoh.soal.yang 
diberikan guru 

4. Guru memberikan kesempatan 
bertanya kepada siswa. 

4. Siswa.bertanya 
kepada guru. 

Fase 3 
(Pembagian 
Kelompok) 

Guru mengorganisasikan siswa 
ke dalam kelompok-kelompok 
belajar. yang berjumlah 3-4 
siswa dan tiap-tiap kelompok 
mempunyai 1-2 tutor. 

Setiap anggota 
kelompok 
bergabung dengan 
kelompoknya. 

Elaborasi 

Fase.4 
(Membimbin
g Kelompok 
Belajar) 

1. Guru meminta tiap kelompok 
mengerjakan soal LKS yang 
telah dibagikan, dengan 
bimbingan tutor kelompok 
masing – masing. 

1. Siswa dalam 
kelompok 
mengerjakan soal 
yang diberikan oleh 
guru secara bersama-
sama. 

2. Jika terdapat soal yang tidak 
dimengerti tutor meminta 
bantuan kepada guru. 

2. Siswa mendiskusikan 
soal latihannya. 

3. Guru.mengawasi.jalannya 
diskusi kelompok dengan cara 
berkeliling dan berhenti pada 
setiap.kelompok.untuk 
mengamati kegiatan siswa. 

 

Fase 5 
(Evaluasi 
Kelompok) 

1. Guru mengundi kelompok 
yang akan menjawab 
soal.diskusi.dan 
menjelaskannya..  

1. kelompok  yang 
terpilih 
dari.hasil.undian 
mempersentasikan 
hasil.diskusi 
kelompoknya secara 
komunikatif.dan 
penuh.tanggung 

Tabel Bersambung 
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jawab sebagai upaya 
untuk menumbuhkan 
rasa percaya diri dan 
keberanian 
menyampaikan 
pendapat. 

2. Guru.memberikan  kesempatan  
kepada siswa dari 
kelompok.lain.untuk 
memberikan.tanggapan 
ataupun.mengajukan 
pertanyaan.sebagai.upaya 
untuk menumbuhkan suasana 
demokratis dan rasa percaya 
diri siswa. 

2. Kelompok.(Siswa) 
lain.menanggapi 
(memberikan 
pertanyaan) terhadap 
penjelasan.dari 
kelompok yang maju 
ke depan kelas. 

Konfirmasi 
Fase 6 
(Evaluasi 
Individu) 

Guru memberikan soal tes 
remedial untuk siswa yang 
belum tuntas pada ulangan 
harian sebelumnya. 

Siswa mengerjakan 
soal remedial secara 
individual. 

Akhir 
Fase 7 
(Penarikan 
Kesimpulan) 

1. Guru.membimbing.siswa 
menyimpulkan.materi 
pelajaran secara komunikatif. 

2. Guru.mengakhiri pelajaran 
dan menutup pertemuan 
dengan mengucapkan salam. 

1. Siswa/membuat 
kesimpulan bersama 
secara cermat tentang 
materi.struktur atom. 

2. Siswa menjawab 
salam. 

  
 

3. Remedial Teaching Metode Ceramah pada Materi Struktur Atom 

Pembelajaran remedial dengan metode ceramah yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran ulang yang biasa dilakukan 

oleh guru ketika melakukan kegiatan remedial. Pembelajaran tersebut yaitu 

dengan metode ceramah atau dengan penjelasan secara langsung kepada siswa. 

Pembelajaran dengan metode ceramah meliputi penyajian materi dan 

pemberian umpan balik kepada siswa dengan contoh-contoh soal yang mereka 

kerjakan dengan bimbingan guru, kemudian guru memberikan soal yang akan 

dikerjakan siswa secara individual. Pembelajaran dengan metode ceramah ini 

adalah pembelajaran yang biasa dilakukan guru dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

Adapun langkah-langkah remedial teaching metode ceramah dapat 

dilihat pada Tabel 1.3. 
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Tabel 1.3. Langkah-Langkah Remedial Teaching Metode Ceramah 
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. 

 

 

 

 

 

Inti 

Eksplorasi 1. Guru bertanya mengenai materi 
struktur atom untuk menggali 
informasi. 

2. Guru.menjelaskan.materi 
pembelajaran.tentang struktur 
atom. 

3. Guru memberikan kesempatan 
bertanya kepada siswa. 

1. Siswa menjawab pertanyaan 
guru. 

 

2. Siswa mendengarkan 
penjelasan dari guru. 

 
3. Bertanya kepada guru. 

Elaborasi 1. Guru meminta siswa untuk 
menjawab soal yang ada di LKS 
tentang struktur atom. 

2. Guru membimbing siswa yang 
merasa kesulitan dalam menjawab. 

 

1. Siswa mengerjakan soal yang 
guru berikan. 
 

2. Siswa meminta penjelasan dari 
guru. 

 Konfirmasi 1. Guru memberikan kesempatan 
siswa untuk maju kedepan kelas. 
Jika tidak ada, guru menunjuk 
salah satu perwakilan siswa. 

2. Guru memberikan penghargaan 
kepada siswa yang maju kedepan 
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 

 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil dari interaksi tindakan belajar dan 

tindakan mengajar (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 4). Hasil belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan siswa dalam menjawab dan 

menyelesaikan soal-soal tentang struktur atom pada saat dilakukan posttest 

dengan KKM 75 yang ditentukan sekolah. 
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5. Materi Struktur Atom 

Materi struktur atom merupakan salah satu materi pada mata pelajaran 

kimia kelas XI IPA semester ganjil, dengan mengacu pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Berikut adalah batasan materi yang akan  

dilakukan selama penelitian untuk 1 kali pertemuan dengan sub materi : 

a. Bilangan kuantum   

b. Jenis-jenis bilangan kuantum 

 

 


