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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi 

yang meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang 

menyertainya. Pokok bahasan dalam mata pelajaran kimia sifatnya tidak 

hanya menghafal, tetapi dibutuhkan juga pemahaman dan analisis.1 Mata 

pelajaran kimia ini dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan 

sikap ilmiah. Selain itu, IPA (kimia) dipandang pula sebagai proses, sebagai 

produk, dan sebagai prosedur. Sebagai proses dapat diartikan semua kegiatan 

ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan maupun untuk menemukan 

pengetahuan baru. Sebagai produk diartikan sebagai hasil proses berupa 

pengetahuan untuk penyebaran pengetahuan. Sebagai prosedur dimaksudkan 

adalah cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu. Sains merupakan aktivitas 

penelusuran untuk mencapai pengertian dan jawaban yang memuaskan 

tentang beberapa realita, dimana pengertian itu diperoleh dengan cara 

mempelajari prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang berlaku yang dapat diuji 

dengan eksperimen.2 Dengan kata lain, mata pelajaran kimia merupakan ilmu 

pengetahuan yang sangat kompleks. Tidak hanya menghafal, dalam 

mempelajarinya juga dibutuhkan pemahaman serta analisis sehingga 

                                                           
 1 Chadmelia Igga Mustika, Erviyenni, Maria Erna, Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Question Student Have (QSH) untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Pokok 

Bahasan Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan Di Kelas XI SMA Negeri 5 Pekanbaru, Jurnal 

Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Riau, 2014, hlm 3. 
 2 Miterianifa, Strategi Pembelajaran Kimia, Pustaka Mulya, Pekanbaru, 2013, hlm 1. 
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dibutuhkan strategi yang berbeda agar siswa tertarik dan sangat antusias 

dengan ilmu kimia ini. 

Islam adalah satu-satunya agama samawi yang memberikan perhatian 

besar terhadap ilmu pengetahuan. Perhatian ini dibuktikan melalui turunnya 

wahyu pertama Al-Qur'an Surah Al-Alaq ayat 1-5: 

 

Artinya : “ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, 

dan Tuhanmu-lah yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) 

dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang 

tidak diketahuinya “. (Q.S. Al-Alaq : 1-5). 

 

Ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan dan kehendak Allah yang 

menjadikan manusia dapat membaca dan memahami ilmu pengetahuan yang 

ada, termasuk ilmu kimia. Ini artinya pembelajaran kimia merupakan suatu 

kekuasaan Allah yang menjadikan seseorang memiliki kemampuan untuk 

mendapatkan ilmu-ilmu kimia yang tidak diketahui sebelumnya.  

Berdasarkan karakteristik mata pelajaran kimia itu sendiri, proses 

pembelajaran kimia ini seharusnya mampu menciptakan pembelajaran yang 

berlangsung dua arah antara guru dan siswa. Artinya, pembelajaran tidak 

berpusat hanya pada guru sebagai pemberi pengetahuan saja melainkan siswa 

juga ikut andil bahkan mendominasi aktifitas pembelajaran. Hal ini sesuai 

dengan kurikulum yang saat ini diterapkan yaitu kurikulum 2013, dimana 

kurikulum ini menekankan pada pemahaman, skill, serta pendidikan 
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berkarakter kepada siswa yang menuntut agar siswa paham akan materi dan 

aktif dalam berdiskusi dan presentasi. Namun pada kenyataannya yang banyak 

dijumpai dikelas-kelas suatu sekolah selama ini adalah pembelajaran berpusat 

pada guru (teacher centered learning) yang meletakkan guru sebagai pemberi 

pengetahuan bagi siswa, dan cara penyampaian pengetahuannya cenderung 

masih didominasi oleh guru. Pembelajaran yang seperti itu menyebabkan 

partisipasi siswa rendah sehingga berakibat rasa ingin tahu terhadap mata 

pelajaran kimia yang kurang. Hal ini terbukti masih banyak siswa yang malu 

bertanya dalam proses pembelajaran kimia, sehingga pengetahuan yang 

mereka miliki sebatas hanya berasal dari apa yang disampaikan guru saja. 

Berkaitan dengan masalah tersebut, perlu diperhatikan model dan 

strategi yang dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa agar siswa 

dapat memahami  pelajaran kimia dengan mudah serta meningkatkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran kimia. Salah satu cara yang dapat 

dijadikan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif dan strategi pembelajaran aktif 

yang sesuai, yang nantinya dapat membuat siswa aktif di dalam kelas dan 

kemudian diharapkan hal ini dapat berpengaruh terhadap kemampuan 

kognitif siswa.  

Model pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD) 

merupakan salah satu jenis dari model dalam pembelajaran kooperatif. Model 

ini dikembangkan oleh Robert Slavin, di Universitas John Hopkins pada 

tahun 1995. Salah satu keunggulan model ini adalah mampu mengembangkan 
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bakat kepemimpinan dan mengajarkan siswa dalam keterampilan berdiskusi. 

Menurut Pujianto Purnomo, model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini 

dapat dikatakan sebagai sebuah model pembelajaran yang memediasi ikatan 

siswa tersebut dalam mencapai tujuan belajar bersama melalui semangat 

kerjasama.3 Sedangkan strategi Question Student Have (QSH) merupakan 

salah satu strategi pembelajaran aktif dimana strategi ini dapat membuat siswa 

tidak takut ataupun malu untuk mempelajari apa yang siswa harapkan dan 

butuhkan dengan menuangkan apa yang mereka harapkan dan butuhkan 

tersebut melalui kertas. Strategi ini sesuai jika dikolaborasikan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, karena strategi ini membantu siswa 

untuk membangun pengetahuan awal dari keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran dan strategi ini juga mampu melatih siswa untuk meningkatkan 

keterampilan bertanya, dengan begitu siswa dilatih aktif untuk 

mengemukakan pendapat atau ide baru ke dalam kelompok diskusinya 

berdasarkan pemahaman materi yang diperoleh. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, kolaborasi antar model pembelajaran kooperatif dengan strategi 

pembelajaran aktif ini nantinya diharapkan mampu membuat siswa 

mendominasi aktifitas pembelajaran sehingga siswa secara aktif 

menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok, memecahkan 

persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru dipelajari ke dalam satu 

persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Dengan cara ini biasanya siswa 

                                                           
 3 Pujianto Purnomo dan Sasminta Christina Yuli Hartati, Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) Terhadap Hasil Belajar Passing 

Bawah Bola Voli, Jurnal Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Volume 02 Nomor 01 Tahun 2014, 

Universitas Negeri Surabaya, hlm. 24. 
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akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan dalam pembelajaran 

sehingga hasil belajar (aspek kognitif) dapat dimaksimalkan. 

Model serta strategi pembelajaran ini nantinya akan dieksperimenkan di 

SMA Negeri 5 Pekanbaru, dimana permasalahan yang ada di sekolah tersebut 

memang sesuai jika diterapkan model dan strategi ini. Hal ini dikuatkan dari 

hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru bidang studi kimia kelas XI 

MIPA di SMA Negeri 5 Pekanbaru yaitu Ibu Dra. Andri Dirgahayuning, 

bahwasanya masih banyak siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimum) pada Kurikulum 2013 yaitu 80. Hal ini disebabkan 

oleh siswa menganggap pelajaran kimia merupakan pelajaran yang sulit, 

kemudian dalam proses pembelajaran siswa malu untuk bertanya dan memilih 

diam jika tidak mengerti dengan pelajaran yang dijelaskan guru, serta 

kurangnya umpan balik antara guru dan siswa sehingga pembelajaran kimia 

berjalan satu arah yang mengakibatkan siswa bersifat pasif di dalam kelas. 

Keadaan ini terjadi terutama pada materi minyak bumi yang pada hakikatnya 

merupakan materi yang penuh dengan teori dan konsep-konsep yang sangat 

membingungkan siswa sehingga menyebabkan banyak pertanyaan yang 

seharusnya dilontarkan namun pada kenyataannya sebagian siswa justru lebih 

memilih untuk diam karena malu dan ragu untuk bertanya kepada guru.4 Hal 

ini yang menyebabkan hasil belajar siswa dalam aspek kognitif pada 

pembelajaran kimia masih tergolong rendah.  

                                                           
 4 Hasil wawancara dengan guru kimia kelas XI MIPA SMA Negeri 5 Pekanbaru , Ibu 

Dra. Andri Dirgahayuning, pada tanggal 12 Juni 2017. 
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Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil 

belajar dalam aspek kognitif sudah pernah diteliti oleh Sri Ulina Brutu dan 

Usler Simarmata yang menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe 

STAD ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa SMP Negeri 2 Bangun 

Purba dimana nilai ttest>ttabel (2,94>1,671).5 Selain itu, pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ini juga pernah diteliti oleh Wakijo di SMP 

Muhammadiyah 1 Metro yang menyimpulkan bahwa model pembelajaran ini 

mempengaruhi hasil belajar siswa dengan penghitungan analisis data didapat 

thitung>ttabel, dan terlihat bahwa pada taraf signifikan 5% yaitu 9,10>1,72 dan 

pada taraf signifikan 1% yaitu 9,10>2,51.6 Kemudian, penerapan strategi 

pembelajaran aktif QSH juga pernah diteliti oleh Haning Vianata yang 

menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran ini berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa SMP Negeri 1 Kendal dimana nilai ttest>ttabel (4,890>1,99)7 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Menggunakan Strategi Question 

Student Have Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa pada Materi Minyak 

Bumi”. 

 

                                                           
 5 Sri Ulina Brutu dan Usler Simarmata, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD terhadap Hasil Belajar Fisika di SMP, Jurnal Fisika FMIPA, Volume 2 Nomor 1 Tahun 

2014, Universitas Negeri Medan, hlm 154. 

 6 Wakijo, Pengaruh Cooperative Learning Tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP 

Muhammadiyah 1 Metro T.P 2015/2016, Jurnal Pendidikan Ekonomi¸Volume 4 Nomor 1 Tahun 

2016, Universitas Muhammadiyah Metro, hlm 7. 

 7 Haning Vianata, Pengaruh Model Pembelajaran Question Student Have terhadap Hasil 

Belajar IPS Sejarah Siswa, Indonesian Journal of History Education, 2012, Universitas Negeri 

Semarang, hlm 5. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam memahami judul 

penelitian diatas, maka penulis perlu membuat penegasan istilah sebagai 

berikut : 

1. Student Team Achievement Divisions (STAD) adalah suatu model 

pembelajaran kooperatif dimana siswa dibagi dalam beberapa kelompok 

yang heterogen yang harus saling bekerja sama dalam pembelajaran dan 

selanjutnya akan ada kuis perindividu untuk memastikan pemahaman 

masing-masing anggota kelompok tersebut.8 

2. Question Student Have (QSH) adalah suatu strategi dimana siswa 

diintruksikan untuk menuliskan pertanyaan dalam sebuah kertas lalu 

diedarkan sebanyak siswa dalam satu kelas untuk divoting kemudian 

selanjutnya dijawab oleh guru berdasarkan voting terbanyak.9 

3. Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang dimiliki siswa yang diukur 

melalui kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal (posttest). 10 Dalam 

penelitian ini, kemampuan kognitif didapat dengan membandingkan nilai 

posttest antara kelas eksperimen (yang mendapat pembelajaran dengan 

model STAD dengan QSH) dengan nilai kelas kontrol (yang mendapat 

pembelajaran dengan model STAD saja). 

                                                           
8 Robert E Slavin, Cooperative Learning, Nusa Media, Bandung, 2005, hal 11. 
9 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidkan Karakter, Remaja Rosdakarya, Bandung, 

2003, hal 43. 
10 Ahmad Misbahul Munir, Pengaruh Model Pembelajaran Portofolio terhadap 

Kemampuan Kognitif Siswa pada Pokok Bahasan Ketentuan Shalat Siswa Kelas IV SDN 

Krobokan Semarang Tahun Pelajaran 2007/2008, Skripsi IAIN Walisongo, 2008, hlm 5. 
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4. Minyak bumi adalah salah satu bentuk hidrokarbon, yang berbentuk cairan 

kental berwarna hitam atau kehijauan, mudah terbakar, dan berada di 

lapisan atas dari beberapa tempat di kerak bumi. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

a. Hasil belajar siswa pada aspek kognitif mata pelajaran kimia di kelas 

XI MIPA di SMA Negeri 5 Pekanbaru masih dalam kategori rendah. 

b. Masih ada siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum, 

yaitu 80. 

c. Siswa malu untuk bertanya dan memilih diam jika tidak mengerti 

dengan pelajaran yang dijelaskan guru. 

d. Kurangnya umpan balik antara guru dan siswa sehingga pembelajaran 

kimia berjalan satu arah yang mengakibatkan siswa pasif dalam 

pembelajaran. 

2. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami masalah yang diteliti 

maka penulis perlu membuat batasan masalah sebagai berikut: Pengaruh 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement 

Division (STAD) menggunakan strategi Question Student Have (QSH) 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI MIPA ditinjau dari ranah kognitif 
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(tingkat C1 hingga C3) pada materi minyak bumi di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 5 Pekanbaru. 

3. Rumusan  Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Apakah ada pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD menggunakan strategi Question Student Have 

terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi minyak bumi siswa kelas 

XI MIPA SMA Negeri 5 Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan 

strategi Question Student Have terhadap kemampuan kognitif siswa pada 

materi minyak bumi siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 5 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian adalah: 

a. Bagi siswa, dapat mendorong siswa untuk aktif dalam setiap 

pembelajaran kimia dan mampu meningkatkan kemampuan kognitif 

siswa. 

b. Bagi guru, dapat memberikan informasi kepada guru mengenai model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions 

(STAD) menggunakan strategi Question Student Have (QSH) sehingga 

menjadi bahan pertimbangan dalam penerapannya dikelas. 
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c. Bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif kimia siswa. 

d. Bagi peneliti, dapat meningkatkan kreatifitas dalam memadukan model 

pembelajaran yang lain sehingga dapat memberikan inovasi baru di 

dunia pendidikan. 


