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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan yang penting dalam peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM), karena melalui pendidikan segala potensi yang ada 

dalam diri manusia dapat dibina dan dikembangkan. Pendidikan dapat diartikan 

sebagai usaha sadar manusia untuk menyiapkan kehidupan yang berarti dan 

bermakna dengan cara meningkatkan kualitas hidup dalam segala aspek 

kepribadian yang dimilikinya. Proses pendidikan harus berorientasi kepada siswa 

dan akhir dari proses pendidikan itu berujung kepada pembentukan sikap, 

pengembangan kecerdasan intelektual serta pengembangan keterampilan anak 

sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian pendidikan diharapkan mampu 

mempersiapkan SDM berkualitas yang mampu berpikir kritis, logis, 

mengkomunikasikan gagasan dan sistematis dalam menghadapi dan 

menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya (Lisa, 2012)  

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di SMA Negeri 1 Percut Sei 

Tuan, dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan guru selama ini, khususnya 

pada pelajaran kimia, guru cenderung mengajar kurang bervariasi yang pada 

umumnya menerapkan pembelajaran konvensional yang cenderung berpusat pada 

guru. Disamping itu, peneliti melakukan tanya jawab kepada beberapa siswa 

tentang pandangannya terhadap mata pelajaran kimia. Banyak siswa yang 

mengeluh dan menganggap materi kimia itu sulit dan susah untuk dimengerti. 

Permasalahan lainnya yang ditemukan adalah rendahnya kemampuan berpikir 

kritis siswa dan kemampuan kerjasama siswa. Kemampuan berpikir kritis terlihat 

dari siswa kurang mampu menggunakan daya nalar dalam menanggapi informasi 

yang diterimanya dan kualitas pertanyaan dan jawaban siswa dalam proses 

pembelajaran. Kemampuan kerjasama siswa terlihat dari siswa kurang dapat 

menerima perbedaan pendapat dan kurangnya kerjasama diantara sesama kelas. 

Kondisi ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa masih rendah dimana dari 36 

siswa rata-rata hanya 34,17%  siswa yang dinyatakan tuntas dalam ulangan harian 
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sedangkan 65,83% siswa dinyatakan tidak tuntas dalam ulangan harian tersebut 

dengan KKM yang diterapkan oleh sekolah yaitu 75, yang sesuai dengan Daftar 

Kumpulan Nilai (DKN) di SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan semester genap tahun 

ajaran 2012/2013. 

Data tersebut, menunjukkan kualitas pendidikan masih rendah yang 

disebabkan oleh mutu pembelajaran yang belum optimal. Ada beberapa faktor 

penyebab rendahnya pelajaran belum optimal diantaranya guru belum 

menggunakan model, strategi, metode dan media pembelajaran yang tepat, 

pembelajaran cenderung berpusat pada guru, sehingga siswa tidak aktif dan 

menjadi bosan oleh karena itu hasil belajar siswa menjadi rendah. 

Sementara itu pemerintah telah berusaha melakukan perbaikan melalui 

perbaikan kurikulum sehingga muncul kurikulum 2013, kurikulum 2013 

merupakan hasil perbaikan dari kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan 

pengalaman dari kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yang masih meninggalkan sejumlah permasalahan. 

Pemerintah tidak hanya melakukan penataan pola pikir perumusan kurikulum, 

pendalaman dan perluasan materi, serta penyesuain beban guru dan murid tetapi 

pemerintah menekankan juga dalam penguatan proses pembelajaran. Pada 

kurikulum 2013 proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang 

memiliki karakter antara lain materi pembelajaran berbasis fakta atau fenomena 

yang dapat dijelaskan dengan logika serta mendorong dan menginspirasi siswa 

berpikir secara kritis, analitis dan tepat dalam memecahkan masalah serta 

mengaplikasikan materi pembelajaran, menuntun siswa untuk mencari tahu 

(discovery learning) bukan diberitahu. Penguatan proses pembelajaran pada 

kurikulum 2013 ini menghasilkan 3 alternatif model pembelajaran yaitu Discovery 

Learning / Inkuiri, Problem Based Learning, dan Project Based Learning (Modul 

PLPG : 2013). 

Untuk itu tugas guru selanjutnya adalah memilih model pembelajaran yang 

tepat untuk meningkatkan  hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini akan 
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menggunakan dua model pembelajaran yaitu Problem Based Learning dan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Problem Based Learning (PBL) adalah suatu model pembelajaran yang 

didasarkan pada suatu permasalahan. Adanya permasalahan yang dimunculkan 

dalam pembelajaran, diharapkan menjadikan siswa dapat berperan dalam proses 

pembelajaran di kelas. Selain itu permasalahan dapat digunakan sebagai 

pendorong bagi siswa untuk belajar mengintegrasikan dan mengorganisasikan 

informasi yang didapat, sehingga nantinya dapat selalu diingat dan diaplikasikan 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi selanjutnya 

(Purwaningsih, 2011). 

PBL adalah interaksi antara stimulus dengan respons, merupakan 

hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Pengalaman siswa yang 

diperoleh dari lingkungan akan menjadikan kepadanya bahan dan materi guna 

memperoleh pengertian serta bisa dijadikan pedoman dan tujuan belajarnya 

(Nasrudin, 2010). Berbeda dengan model pembelajaran PBL yang memakai 

permasalahan pada awal pembelajaran sehingga memacu siswa untuk berpikir 

kritis dalam penyelesaiannya, model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD yang 

memakai permalasahan pada akhir pembelajaran (setelah guru memberikan materi 

pembelajaran). 

Model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Team Achievement 

Division) adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. 

Siswa dalam satu kelas tertentu dipecah menjadi kelompok dengan anggota 4-5 

orang, setiap kelompok haruslah heterogen, terdiri dari laki-laki dan perempuan, 

memiliki kemampuan tinggi, sedaang dan rendah. Anggota tim menggunakan 

lembar kegiatan atau perangkat pembelajaran yang lain untuk menuntaskan materi 

pelajarannya dan kemudian saling membantu untuk memahami bahan pelajaran 

melalui diskusi (Tambunan, 2012). 

Banyak penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya diantaranya, 

Penelitian Purwaningsih (2011) menunjukkan bahwa penggunaan peta konsep 

pada model PBL mempengaruhi metakognisi siswa dan mempunyai kontribusi 

sebesar 47,8%. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nasruddin, 2010) di MAN 
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Tempel, telah membuktikan penerapan model pembelajaran problem based 

learning pada siswa kelas X B MAN Tempel dapat meningkatkan partisipasi dan 

prestasi belajar siswa dengan peningkatan penguasaan konsep siswa ditunjukkan 

dengan adanya nilai effect size sebesar 1,51. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Haani (2010) pada siswa SMA Swasta YAPIM Medan pada pokok bahasan 

struktur atom menunjukkan peningkatan terhadap hasil belajar dan peningkatan 

kemampuan penalaran berpikir kritis siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah.  

Tata nama senyawa merupakan salah satu materi kimia yang sulit 

dipahami siswa. Karena selain harus mengingat aturan IUPAC (International 

Union of Pure and Apllied Chemistry), siswa juga harus dapat membedakan nama 

senyawa walaupun ciri-ciri fisiknya mirip dan terdiri dari unsur-unsur yang sama. 

Dalam penyampaian materi secara konvensional, materi tata nama senyawa ini 

akan sulit dipahami dan dimengerti siswa. Untuk itulah pokok bahasan tata nama 

senyawa diharapkan sesuai bila menggunakan model pembelajaran PBL. Sehingga 

diharapkan siswa lebih tertarik mempelajari materi ini dan dapat membuat siswa 

berpikir kritis dan meningkatkan kerja sama siswa serta dapat meningkatkan hasil  

belajar siswa. 

Berdasarkan keterangan di atas tentang kesulitan siswa dalam memahami 

pelajaran kimia, khususnya pada pokok bahasan tata nama senyawa dan dalam 

pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan materi tersebut maka penulis 

tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Perbandingan Hasil 

Belajar, Berpikir Kritis dan Kerjasama Siswa dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Student Team Achievement 

Division (STAD) Pada Materi Pokok Tata Nama Senyawa”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran PBL 

dan STAD pada materi tata nama senyawa dan pengaruhnya terhadap hasil belajar 

kimia siswa, kemampuan berpikir kritis siswa dan kemampuan kerjasama siswa di 

SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan.  
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1.3 Rumusan Masalah  

Untuk memberikan arahan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian ini maka dibuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievment Division pada 

materi pokok tata nama senyawa ? 

2. Apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan 

dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning  dan 

model pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievment Division 

pada materi pokok tata nama senyawa ? 

3. Apakah ada perbedaan sikap kerjasama siswa yang dibelajarkan dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievment Division pada 

materi pokok tata nama senyawa ? 

 

1.4 Batasan Masalah  

Dari identifikasi masalah penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

pembatasan masalah dititik beratkan pada : 

1. Objek penelitian adalah siswa kelas X MIA semester Genap SMA Negeri 1 

Percut Sei Tuan Tahun Ajaran 2013/2014. 

2. Model pembelajaran yang digunakan adalah Model Pembelajaran Problem 

Based Learing (PBL) untuk kelas eksperimen I dan Model Pembelajaran 

Student Team Achievement Division (STAD) untuk kelas eksperimen II. 

3. Materi yang diberikan dibatasi pada pokok bahasan Tata Nama Senyawa.  

4. Hasil belajar mata pelajaran kimia siswa hanya dalam ranah kognitif 

taksonomi Bloom dengan materi tata nama senyawa dan dalam ranah afektif 

hasil belajar kimia siswa hanya dilihat dari kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan kerjasama dalam kelompoknya. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar kimia siswa yang dibelajarkan 

dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dan 

model pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievment Division 

pada materi pokok tata nama senyawa. 

2. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning dan model pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievment 

Division pada materi pokok tata nama senyawa. 

3. Untuk mengetahui perbedaaa sikap kerjasama siswa yang dibelajarkan dengan 

model menggunakan pembelajaran Problem Based Learning dan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievment Division pada 

materi pokok tata nama senyawa. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan 

pengalaman cara belajar siswa. 

2. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan tentang 

penggunaan model pembelajaran PBL dalam mengajarkan pembelajaran 

kimia khususnya pada pokok bahasan tata nama senyawa. 

3. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah sehingga dapat memperbaiki 

kualitas pembelajaran kimia di SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan. 

4. Bagi peneliti/mahasiswa, hasil penelitan akan menambah wawasan, 

kemampuan dan pengalaman dalam meningkatkan kompetensinya sebagai 

calon guru. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
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1.7 Definisi Operasional 

Untuk menghindari salah penafsiran istilah yang digunakan maka perlu 

didefenisikan secara operasional beberapa istilah berikut: 

1. Problem Based Learning 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu 

model pembelajaran yang menggunakan permasalahan-permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari, dimana permasalahan tersebut diberikan kepada siswa 

sebelum guru memberikan materi ajarnya. 

2. Student Team Achievement Division 

Model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) merupakan 

salah satu model pembelajaran yang menggunakan permasalahan-

permasalahan dalam pembelajarannya, dimana permasalahan tersebut 

diberikan kepada siswa setelah guru memberikan materi ajarnya. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar dalam penelitian ini merupakan nilai post test siwa. 

4. Berpikir Kritis 

Berpikir kritis dalam penelitian ini merupakan aspek penilaian terhadap siswa 

dimana siswa dapat mengenali masalah, siswa dapat bersikap dan berpikir 

terbuka dan siswa dapat memecahkan masalah/menarik kesimpulan. 

5. Kerjasama 

Kerjasama dalam penelitian ini merupakan aspek penilaian terhadap siswa 

dimana siswa dapat berdiskusi dalam kelompok, siswa dapat kompak dalam 

melaksanakan kegiatan presentasi, dan siswa dapat menjaga ketertiban kelas. 

 

 


