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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement 

Divisions (STAD) 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Robert 

Slavin dan teman-temannya di Universitas John Hopkin dan merupakan 

pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. 

Dalam STAD, siswa dibagi menjadi kelompok beranggotakan empat 

orang yang beragam kemampuan, jenis kelamin, dan sukunya. Guru 

memberikan suatu pelajaran dan siswa-siswa di dalam kelompok 

memastikan bahwa semua anggota kelompok itu bisa menguasai pelajaran 

tersebut. Akhirnya semua siswa menjalani kuis perseorangan tentang 

materi tersebut dan pada saat itu mereka tidak boleh saling membantu satu 

sama lain. Nilai-nilai hasil kuis siswa diperbandingkan dengan nilai rata-

rata mereka sendiri yang diperoleh sebelumnya dan nilai-nilai itu diberi 

hadiah berdasarkan pada seberapa tinggi peningkatan yang bisa mereka 

capai atau seberapa tinggi nilai itu melampaui nilai mereka sebelumnya. 

Nilai-nilai ini kemudian dijumlahkan untuk mendapat nilai kelompok dan 

kelompok yang dapat mencapai kriteria tertentu bisa mendapat sertifikat 

atau hadiah-hadiah lainnya. 
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Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD 

adalah:11 

a. Penyampaian tujuan dan motivasi 

Menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran 

tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. 

b. Pembagian kelompok 

Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, dimana setiap 

kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa yang memprioritaskan 

heterogenitas (keragaman) kelas dalam prestasi akademik, gender/jenis 

kelamin, rasa atau etnik. 

c. Presentasi dari guru 

Guru mempunyai materi pelajaran dengan terlebih dahulu menjelaskan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut serta 

pentingnya pokok bahasan tersebut dipelajari. Guru memberi motivasi 

siswa agar dapat belajar dengan aktif dan kreatif. Di dalam proses 

pembelajaran guru dibantu oleh media, demonstrasi, pertanyaan atau 

masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan 

juga tentang keterampilan dan kemampuan yang diharapkan dikuasai 

siswa, tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan serta cara-cara 

mengerjakannya. 

 

 

                                                           
 11 Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, 

Jakarta, 2011, hlm. 214. 
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d. Kegiatan belajar dalam tim (kerja tim) 

Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. Guru menyiapkan 

lembaran kerja sebagai pedoman bagi kerja kelompok, sehingga semua 

anggota menguasai dan masing-masing memberikan kontribusi. 

Selama tim bekerja, guru melakukan pengamatan, memberikan 

bimbingan, dorongan dan bantuan bila diperlukan. Kerja tim ini 

merupakan ciri terpenting dari STAD. 

e. Kuis (evaluasi) 

Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi 

yang dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil 

kerja masing-masing kelompok. Siswa diberikan kursi secara 

individual dan tidak dibenarkan bekerja sama. Ini dilakukan untuk 

menjamin agar siswa secara individu bertanggung jawab kepada diri 

sendiri dalam memahami bahan ajar tersebut. Guru menetapkan skor 

batas penguasaan untuk setiap soal, misalnya 60, 75, 84, dan 

seterusnya sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. 

f. Penghargaan prestasi tim 

Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan 

diberikan angka dengan rentang 0-100. Selanjutnya, pemberian 

penghargaan atas keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru 

dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut.12 

 

                                                           
 12 Ibid, hlm. 215. 
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1) Menghitung skor individu 

Menurut Slavin, untuk menghitung perkembangan skor individu 

dihitung sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut. 

Tabel II.1 Penghitungan Perkembangan Skor Individu 

No Nilai Tes Skor Perkembangan 

1 Lebih dari 10 poin dari skor 

dasar 

0 poin 

2 10 sampai 1 poin di bawah 

skor dasar 

10 poin 

3 Skor 0 sampai 10 poin di atas 

skor dasar 

20 poin 

4 Lebih dari 10 poin di atas skor 

dasar 

30 poin 

5 Pekerjaan sempurna (tanpa 

memerhatikan skor dasar) 

30 poin 

 

2) Menghitung skor kelompok 

Skor kelompok dihitung dengan membuat rata-rata skor 

perkembangan anggota kelompok, yaitu dengan menjumlahkan 

semua skor perkembangan individu anggota kelompok dan 

membagi sejumlah anggota kelompok tersebut. Sesuai dengan rata-

rata skor perkembangan kelompok, diperoleh skor kelompok 

sebagaimana dalam Tabel II.2 sebagai berikut. 

Tabel II.2 Penghitungan Perkembangan Skor Kelompok 

No Rata-rata Skor Kualifikasi 

1 0 ≤ N ≤ 5 - 

2 6 ≤ N ≤ 15 Tim yang baik 

3 16 ≤ N ≤ 20 Tim yang baik sekali 

4 21 ≤ N ≤ 30 Tim yang istimewa 
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3) Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok 

Setelah masing-masing kelompok atau tim memperoleh predikat, 

guru memberikan hadiah atau penghargaan kepada masing-masing 

kelompok sesuai dengan prestasinya (kriteria tertentu yang 

ditetapkan guru). 

Setiap model ataupun metode pembelajaran yang digunakan di kelas 

pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD antara lain adalah: 13 

a. Meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap kemampuannya. 

b. Mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan 

menerima pendapat temannya. 

c. Membantu siswa belajar menghormati keberagaman temannya. 

d. Suatu strategi yang efektif untuk mencapai hasil akademik dan sosial 

termasuk prestasi, percaya diri. 

e. Menyediakan kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dalam 

memecahkan masalah. 

f. Meningkatkan kemampuan berfikir kreatif siswa. 

Sedangkan kekurangan dari pembelajaran kooperatif tipe STAD 

adalah:14 

a. Beberapa siswa mungkin pada awalnya memahami prinsip dari takut 

dinilai temannya dalam grup. 

                                                           
 13 Martini Yamin dan Bansu I Anshari, Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual 

Siswa, GP Press, Jakarta, 2009,  hlm. 81. 

 14 Ibid 
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b. Tidak semua siswa secara otomatis memahami prinsip dari 

pembelajaran kooperatif. 

c. Meskipun kerjasama sangat penting untuk ketuntasan belajar siswa, 

banyak aktivitas yang didasarkan pada individual. 

d. Sulit membentuk kelompok yang solid dan harmonis. 

Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari model ini, maka 

dapat diantisipasi dengan cara memotivasi siswa terlebih dahulu bahwa 

semua siswa dapat berkontribusi secara aktif untuk kelompoknya dan 

menjelaskan terlebih dahulu secara rinci tahap-tahap dalam proses 

pembelajarannya. Sedangkan pembentukan kelompok dan penataan ruang 

kelas sesuai kelompok yang ada dapat dilakukan sebelum kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan. Dengan demikian, dalam kegiatan 

pembelajaran tidak ada waktu yang terbuang untuk pembentukan 

kelompok dan penataan ruang kelas. 

2. Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Question Student Have (QSH) 

Strategi pembelajaran aktif model Question Student Have (QSH) 

menuntut siswa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan tentang materi 

yang bertujuan mendorong siswa lebih giat belajar sehingga pembelajaran 

lebih mudah tercapai. Dalam pemberian tugas, membuat pertanyaan 

merupakan salah satu usaha agar siswa aktif dalam belajar dan menuju 

ketuntasan belajar. Teknik ini merupakan teknik yang tidak menakutkan 

yang dapat dipakai untuk mengetahui kebutuhan dan harapan siswa dalam 

pembelajaran. Selain itu, teknik ini juga dapat membangkitkan minat 
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siswa sehingga akan menimbulkan keinginan siswa untuk belajar tanpa 

malu untuk menanyakannya secara langsung. 

Menurut Hisyam Zaini, langkah dalam strategi pembelajaran QSH 

adalah sebagai berikut. 15 

a. Bagikan potongan-potongan kertas kepada siswa. 

b. Minta setiap siswa untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang 

berkaitan dengan materi pelajaran (tidak perlu menuliskan nama). 

c. Setelah semua selesai membuat pertanyaan, masing-masing diminta 

untuk memberikan kepada teman di samping kanannya. Dalam hal ini 

jika posisi duduk siswa adalah lingkaran, nantinya akan terjadi gerakan 

perputaran kertas searah jarum jam. Jika posisi duduk berderet, 

sesuaikan dengan posisi mereka asalkan semua siswa dapat giliran 

untuk membaca semua pertanyaan dari teman-temannya. 

d. Pada saat menerima kertas dari teman di sampingnya, mereka diminta 

untuk membaca pertanyaan yang ada. Jika pertanyaan itu juga ingin 

dia ketahui jawabannya, maka dia harus memberi tanda centang (√), 

jika tidak berikan langsung kepada teman di samping kanannya. 

e. Ketika kertas pertanyaan tadi kembali kepada pemiliknya, siswa 

diminta untuk menghitung tanda centang yang ada pada kertasnya. 

f. Pertanyaan dijawab oleh guru satu persatu secara diskusi, dimulai dari 

pertanyaan yang paling banyak mendapatkan tanda ceklis sampai yang 

paling sedikit. 

                                                           
 15 Hisyam Zaini dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, CTSD UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2011, hlm. 17-19. 
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g. Siswa mengumpulkan kertas pertanyaan. 

h. Jika kelas terlalu besar sehingga akan memakan waktu yang banyak 

untuk dapat memutar kertas, pecahlah siswa menjadi kelompok-

kelompok kemudian ikuti intruksi seperti di atas. Atau dapat juga 

dengan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa diputar 

kemudian guru menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara acak. 

Menurut Intan Dwi Permata Sari, penerapan metode QSH dapat 

membuat siswa lebih aktif selama proses pembelajaran. Siswa dapat 

membangun pengetahuan awal dari keaktifan siswa dalam pembelajaran 

dengan berfikir kritis karena metode ini merancang siswa memiliki 

keterampilan bertanya dengan begitu siswa dilatih aktif untuk 

mengemukakan pendapat atau ide baru berdasarkan pemahaman materi 

yang diperoleh siswa selama kegiatan belajar mengajar.16 

3. Kemampuan Kognitif Siswa 

Belajar dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan perilaku yaitu 

perubahan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Perubahan-

perubahan dalam aspek itu menjadi hasil dari proses belajar. Perubahan 

sebagai hasil proses dapat ditujukan dari berbagai bentuk seperti 

perubahan pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, 

keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya 

                                                           
 16 Intan Dwi Permata Sari, Pengaruh Metode Question Student Have Terhadap Hasil 

Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Ngimbang, e-Journal Pendidikan Sejarah, 

Volume 03 Nomor 02 Tahun 2015, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 278. 
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penerimaannya dan lain-lain.17 Tujuan belajar adalah sejumlah hasil 

belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan perbuatan 

belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap-

sikap yang baru, yang diharapkan tercapai oleh siswa.18 

Hasil belajar melingkup tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotorik. Ketiga ranah tersebut saling berhubungan 

satu sama lain, jadi satu ranah tidak dapat berdiri sendiri dalam proses 

pembelajaran. Dalam penilaian, ranah kognitif  (kemampuan kognitif) 

lebih mudah dilakukan karena hasilnya bisa diketahui dengan penilaian 

tes. Sedangkan ranah afektif dan ranah psikomotorik dapat diketahui 

hasilnya dengan penilaian non tes. Kemampuan kognitif biasanya 

dilakukan dengan penilaian menggunakan tes pilihan ganda atau uraian 

agar penskorannya lebih mudah, sedangkan kemampuan afektif dan 

psikomotorik dilakukan dengan penilaian non tes biasanya dengan 

observasi. 19 

Ranah kognitif dalam hasil belajar mencakup beberapa jenjang 

proses berfikir diantaranya: 20 

                                                           
17 Muhibbiin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, Rosda Karya, 

Bandung, 2006, hlm. 90 
18 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 2009, hlm. 5 
19 Prasetiya Kencana, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI Dipadukan 

dengan Time Token untuk Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi dan Hasil Belajar Kognitif 

Fisika Siswa SMA, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 16. 
20 Imam Gunawan dan Anggarini Retno Palupi, Taksonomi Bloom - Revisi Ranah 

Kognitif: Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian, Jurnal Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia 

Madiun, hlm 26-30. 
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a. Mengingat (remember), merupakan usaha mendapatkan kembali 

pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang 

baru saja didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan. Mengingat 

meliputi mengenali (recognition) dan memanggil kembali (recalling). 

b. Memahami/mengerti (understand), berkaitan dengan membangun 

sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan, dan 

komunikasi. Memahami/mengerti berkaitan dengan aktivitas 

mengklasifikasikan (classification) dan membandingkan (comparing). 

c. Menerapkan (apply), menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan 

atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan 

atau menyelesaikan permasalahan. Menerapkan berkaitan dengan 

dimensi pengetahuan prosedural (procedural knowledge), meliputi 

kegiatan menjalankan prosedur (executing) dan mengimplementasikan 

(implementing).  

d. Menganalisis (analyze), merupakan memecahakn suatu permasalahan 

dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari 

keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana 

keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Menganalisis 

berkaitan dengan proses kognitif memberi atribut (attributeing) dan 

mengorganisasikan (organizing). 

e. Mengevaluasi (evaluate), berkaitan dengan proses kognitif 

memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah 
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ada. Evaluasi meliputi mengecek (checking) dan mengkritisi 

(critiquing). 

f. Menciptakan (create), mengarah pada proses kognitif meletakkan 

unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang 

koheren dan mengarahkan seseorang untuk menghasilkan suatu 

produk baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi 

bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. Menciptakan 

meliputi menggeneralisasikan (generating) dan memproduksi 

(producing). 

4. Materi Minyak Bumi 

Senyawa organik adalah senyawa karbon yang terdapat dalam 

organisme dan senyawa yang dibuat manusia. Dalam senyawa ini atom 

karbon menjadi unsur utama yang sering membentuk rantai sambung 

menyambung. Senyawa organik yang hanya mengandung unsur karbon 

dan hidrogen disebut hidrokarbon, dan terbagi atas kelompok alifatik dan 

aromatik.21 Gas alam, yang 60 - 90% ialah metana (persentase bergantung 

sumbernya), terbentuk oleh peluruhan anaerobik (peluruhan tanpa adanya 

udara) tumbuhan. Komponen gas alam lainnya ialah etana dan propana, 

bersama-sama nitrogen dan karbon dioksida. Biasanya gas alam dan 

minyak bumi berada bersama-sama.22 

Istilah petroleum atau minyak bumi berasal dari bahasa latin, yaitu 

petra (batuan) dan oleum (minyak). Nama tersebut digunakan untuk 

                                                           
 21 Syukri S, Kimia Dasar Jilid 3, Penerbit ITB, Bandung, 1999, hlm 708. 

 22 Ralp J. Fessenden dan Joan S. Fessenden, Kimia Organik Jilid 1 Edisi Ketiga, 

Erlangga, Jakarta, 1982, hlm 104. 
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menerangkan fosil tanaman dan hewan laut yang ditemukan dalam wujud 

gas, cair, dan padatan yang terdapat pada kulit bumi. Dua bentuk umum 

dari minyak bumi adalah gas alam dan minyak mentah. 

Gas alam adalah campuran alkana yang berat molekulnya rendah. 

Komposisi gas alam bergantung pada sumbernya. Umumnya sumber gas 

alam mengandung 80% metana (CH4), 7% etana (C2H6), 6% propana 

(C3H8), 4% butana dan isobutana (C4H10), serta 3% pentana (C5H12). Gas 

alam dengan jumlah atom karbon di atas 2 dipisahkan terlebih dahulu. Gas 

alam yang hanya mengandung campuran CH4 dan C2H6 disebut sebagai 

Liquefied Natural Gas (LNG). Sisa propana dan butana yang dicairkan 

pada tekanan tertentu disebut sebagai Liquefied Petroleum Gases (LPG). 

Gas alam dan minyak bumi diperoleh melalui pengeboran bumi pada 

kedalaman tertentu, bergantung pada daerah yang mengandung sumber 

tersebut. Pengeboran minyak bumi pertama kali dilakukan pada tahun 

1859 oleh Edwin Drake di Titusville, PA. menghasilkan sekitar 800 galon 

per hari. Pada tahun 1980, konsumsi minyak bumi dunia telah mencapai 

2,5 milyar galon per hari. 

Minyak mentah (crude oil) merupakan campuran kompleks minyak 

bumi, dengan komposisi utama sekitar 50% - 95% adalah hidrokarbon. 

Tahap pertama pemurnian minyak mentah melibatkan pemisahan minyak 

ke dalam fraksi-fraksi hidrokarbon melalui destilasi bertingkat.23 Fraksi-

                                                           
 23 Yayan Sunarya, Kimia Dasar 2: Berdasarkan Prinsip-Prinsip Kimia Terkini, Yrama 

Widya, Bandung, 2013, hlm 461-462. 
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fraksi yang dihasilkan dari destilasi bertingkat ini dapat dilihat pada Tabel 

II.3 berikut.24 

Tabel II.3 Fraksi Hasil Destilasi Minyak Bumi 

Titik 

didih (ºC) 

Jumlah atom 

karbon 

Nama fraksi Kegunaan 

< 30 1 - 4 Gas Bahan bakar pemanas 

30 - 180 5 - 10 Bensin Bahan bakar mobil 

180 - 230 11 - 12 Minyak tanah Bahan bakar jet 

230 - 305 13 - 17 Minyak gas Bahan bakar diesel, 

pemanas 

305 - 405 18 - 25 Minyak gas berat Bahan bakar pemanas 

> 405 >25 Residu 

Menguap: pelumas, 

lilin paraffin, vaselin 

Tidak menguap: aspal 

dan arang minyak 

bumi 

 

Sekitar 10% produk destilasi minyak kasar adalah fraksi yang 

dikenal sebagai gasolin rantai lurus, digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan bahan bakar kendaraan bermotor. Gasolin rantai lurus di dalam 

mesin bertekanan tinggi pembakarannya tidak merata sehingga 

menimbulkan gelombang kejut yang menyebabkan mesin menghasilkan 

ketukan atau bunyi. Oleh karena itu, dalam industri minyak bumi ada dua 

masalah utama, yaitu meningkatkan hasil gasolin dari setiap barel minyak 

mentah yang ditambang dan menurunkan kecenderungan ketukan jika 

dibakar. 

Hubungan antara ketukan dan struktur hidrokarbon dalam gasolin 

adalah sebagai berikut.25 

                                                           
 24 Ralp J. Fessenden dan Joan S. Fessenden, Loc.Cit. 

 25 Yayan Sunarya, Op.Cit., hlm 462. 
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a. Alkana bercabang dan sikloalkana terbakar lebih merata daripada 

alkana rantai lurus 

b. Alkana rantai pendek (C4H10) terbakar lebih merata daripada alkana 

rantai panjang (C7H16) 

c. Alkena terbakar lebih merata daripada alkana 

d. Hidrokarbon aromatis terbakar lebih merata daripada sikloalkana 

 

 

Bilangan Oktan 

Untuk mengukur kemampuan gasolin terbakar tanpa ketukan 

digunakan istilah bilangan oktan. Bilangan oktan digunakan untuk 

membandingkan kecenderungan ketukan gasolin terhadap kecenderungan 

terjadinya ketukan dari campuran dua hidrokarbon standar, yaitu heptana 

dan 2,2,4-trimetilpentana atau isooktana. Heptana (C7H16) adalah alkana 

rantai lurus yang panjang, terbakar tidak merata dan menghasilkan ketukan 

terbesar. Alkana dengan cabang sangat tinggi, seperti 2,2,4-trimetilpentana 

lebih tahan terhadap ketukan.26 Hidrokarbon 2,2,4-trimetilpentana, isomer 

struktural dari oktana, mempunyai kinerja mesin yang sangat baik, dan 

komponen ini diberi peringkat oktana 100. Heptana mempunyai kinerja 

mesin yang buruk, dan peringkat oktananya adalah 0. Kedua hidrokarbon 

ini digunakan untuk menentukan mutu bahan bakar otomotif. Bensin 

dengan 87% 2,2,4-trimetilpentana dan 13% heptana ditetapkan bilangan 

                                                           
 26 Ibid, hlm 462-263. 
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oktananya sama dengan 87. Dengan kata lain, mutu bensin ditentukan dari 

berapa persen isooktana di dalamnya.27 

Bilangan oktan dapat diperbaiki lebih jauh dengan menambahkan 

senyawa anti ketuk untuk mencegah pembakaran prematur. Pada zaman 

dulu, aditif yang disukai ialah tetraetiltimbal (TEL), (C2H5)4Pb. Aditif 

timbal ini sekarang telah dilarang dalam bensin dan disubstitusi oleh 

hidrokarbon beroksigen, seperti metanol dan etanol.28 Cara lain 

meningkatkan bilangan oktan adalah termal reforming. Pada suhu tinggi 

(500-600 ºC) dan tekanan tinggi (25-50 atm), alkana rantai lurus berisomer 

manjadi alkana rantai bercabang dan sikloalkana, yang meningkatkan 

bilangan oktan gasolin. Metode lain adalah melalui reaksi dengan hadirnya 

hidrogen dan katalis, seperti campuran silikon (SiO2) dan alumina (Al2O3) 

menghasilkan gasolin dengan bilangan oktan lebih besar 7 satuan. Metode 

termal atau reforming katalitik serta aditif gasolin dengan TEL dapat 

meningkatkan bilangan oktan gasolin rantai lurus yang diperoleh dari 

distilasi minyak mentah, demikian juga proses peningkatan produksi 

gasolin dari minyak mentah terus dikembangkan hingga sekarang.29 

Produk minyak bumi digunakan untuk memproduksi fiber sintesis 

seperti nilon, orlon, dan dakron, serta polimer lainnya seperti poliester, 

polietilen, dan karet sintesis. Minyak bumi juga digunakan sebagai bahan 

mentah untuk membuat zat pendingin, aerosol, antibeku, detergen, 

                                                           
 27 Petrucci, Harwood, dan Herring, Kimia Dasar: Prinsip-prinsip dan Aplikasi Modern 

Edisi Kesembilan Jilid 3, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 299. 

 28 Ibid. 

 29 Yayan Sunarya, Op.Cit., hlm 463. 
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celupan, lem, alkohol, peledak, pembunuh rumput, insektisida, dan 

penolak serangga. Jika alkana diubah menjadi alkena dengan memasok gas 

hidrogen atau sikloalkana diubah menjadi hidrokarbon aromatis, dapat 

digunakan untuk membuat petrokimia anorganik, seperti amonia, 

amonium nitrat, dan asam nitrat. Dengan demikian, pupuk dan kimia 

untuk budidaya tanaman lain dibuat dari bahan mentah petrokimia.30 

B. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Menggunakan Strategi Question Student Have Terhadap Kemampuan 

Kognitif Siswa 

Pada proses pembelajaran, harapan yang tidak pernah hilang dari 

seorang guru adalah bagaimana materi pelajaran yang telah disampaikan oleh 

guru dapat dikuasai oleh siswa secara tuntas. Guru dituntut untuk lebih kreatif 

dalam menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk menuju sasaran terakhir 

yang diharapkan dari proses pendidikan yaitu suatu keberhasilan. 

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menggabungkan model kooperatif 

diterapkan bersamaan dengan strategi pembelajaran aktif, yang diharapkan 

nantinya dapat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif siswa. Peneliti 

menggabungkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Divisions (STAD) dengan strategi pembelajaran aktif Question 

Student Have (QSH), dimana strategi QSH ini nantinya diletakkan di tahap 

menanya sebelum menerapkan model pembelajaran STAD. 

                                                           
 30 Ibid, hlm 464. 
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Student Team Achievement Divisions (STAD) adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim 

belajar yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin, 

dan suku. Guru menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja dalam tim 

untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran 

tersebut. Akhirnya seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu dengan 

catatan, saat kuis mereka tidak boleh saling membantu. Menurut Roslimah dan 

Muhibbuddin, pembelajaran STAD berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

karena pada proses pembelajarannya, model ini mampu merangsang siswa 

untuk belajar dengan baik dan mampu menciptakan interaksi yang efektif 

antar siswa dalam kelompok tersebut sehingga dapat membantu siswa yang 

kurang mampu memahami materi terutama materi yang sebagian besar berupa 

konsep.31 

Sedangkan Question Student Have (QSH), merupakan strategi yang 

digunakan untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan siswa sebagai 

dasar untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Metode ini 

menggunakan sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi siswa melalui 

tulisan, hal ini sangat baik digunakan pada peserta didik yang kurang berani 

mengungkapkan pertanyaan, keinginan, harapan-harapan melalui percakapan. 

Menurut Rinaldi Kurnia E dan Edy Sulistyo, strategi QSH merupakan suatu 

strategi yang menuntut siswa untuk bertanya dalam bentuk tulisan. Pertanyaan 

                                                           
 31 Roslimah dan Muhibbuddin, Penerapan Model Pembelajaran STAD (Student Team 

Achievement Divisions) untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Kemampuan Pemetaan Konsep 

Siswa pada Materi Ekosistem, Jurnal EduBio Tropika, Volume 02 Nomor 02 Tahun 2014, 

Universitas Syiah Kuala, hlm. 196. 
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adalah stimulus yang mendorong siswa untuk berpikir dan belajar. Tujuan 

siswa dalam membuat pertanyaan adalah mendorong siswa untuk berpikir dan 

belajar.32 

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan agar penerapan model ini 

bisa berpengaruh terhadap kemampuan kognitif siswa sehingga mampu 

meningkatkan minat siswa dalam belajar, meningkatkan kemampuan berfikir 

kreatif siswa, serta lebih memahami apa yang sebenarnya siswa harapkan 

dalam suatu pembelajaran. 

C. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan Fiatin Lata Dianti (Tahun 2012, Jurusan 

Pendidikan Kimia, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) 

yang dilaksanakan di SMA LKMD Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu 

Kabupaten Kampar menyimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Team Achievement Division (STAD) pada materi koloid dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa dengan peningkatan sebesar 8,4%.33 

2. Penelitian yang dilakukan Sri Yudia Prapti Dina Putri (Tahun 2012, 

Jurusan Pendidikan Kimia, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau) yang dilaksanakan di di SMA Negeri 2 Rambah Hilir Kabupaten 

Rokan Hulu menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran Question Student 

                                                           
 32 Rinaldi Kurnia E dan Edy Sulistyo, Pengaruh Strategi Belajar Question Student Have 

(Pertanyaan dari Siswa) terhadap Hasil Belajar Siswa pada Standar Kompetensi Menjelaskan 

Dasar-dasar Sinyal Video di SMK Raden Patah Mojokerto, Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, 

Volume 04 Nomor 03 Tahun 2015, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 767. 

 33 Fiatin Lata Dianti, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia Pada Pokok Bahasan 

Koloid Siswa Kelas XI SMA LKMD Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, 

Skripsi UIN Suska Riau, 2012, hlm viii. 
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Have (QSH) pada materi kesetimbangan kimia dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa dengan peningkatan sebesar 4,9%.34 

3. Penelitian yang dilakukan Wakijo (Tahun 2016, Program Studi Pendidikan 

Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Metro) yang dilaksanakan di SMP 

Muhammadiyah 1 Metro menyimpulkan bahwa model pembelajaran tipe 

STAD pada mata pelajaran IPS Terpadu dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa dengan penghitungan analisis data dapat diketahui bahwa nilai 

tersebut thitung>ttabel, dan terlihat bahwa pada taraf signifikan 5% yaitu 

9,10>1,72 dan pada taraf signifikan 1% yaitu 9,10>2,51.35 

Pada penelitian kali ini, persamaan dengan penelitian yang relevan 

adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

diterapkan oleh Fiatin Lata Dianti dan Wakijo serta penggunaan strategi 

pembelajaran aktif QSH yang digunakan oleh Sri Yudia Prapti Dina Putri. 

Perbedaan pada penelitian relevan tersebut ialah penggunaan secara 

bersamaan antara model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan 

strategi QSH. 

D. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

Rancangan ini dilakukan dalam dua variabel, yaitu: 

                                                           
 34 Sri Yudia Prapti Dina Putri, Penerapan Metode Pembelajaran Question Student Have 

(QSH) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI Pada Pokok Bahasan Kesetimbangan 

Kimia di SMA Negeri 2 Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Skripsi UIN Suska Riau, 2012, hlm 

viii. 

 35 Wakijo, Loc.Cit. 
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a. Variabel bebas, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Team Achievement Divisions (STAD) menggunakan strategi Question 

Student Have (QSH). 

b. Variabel terikat, yaitu kemampuan kognitif siswa. Kemampuan 

kognitif ini dapat dilihat dari hasil tes yang dilaksanakan di akhir 

pertemuan. 

2. Prosedur Penelitian 

a. Tahap Persiapan 

1) Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas XI SMA Negeri 5 

Pekanbaru sebagai subjek penelitian. 

2) Menetapkan pokok bahasan yang akan disajikan pada penelitian 

yaitu minyak bumi. 

3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD), dan lembar evaluasi. 

4) Mempersiapkan instrumen pengumpulan data, yaitu soal 

homogenitas, soal pretest dan soal posttest. 

5) Melakukan uji homogenitas pada kelas XI MIPA SMA Negeri 5 

Pekanbaru untuk selanjutnya ditentukan dua kelas yang menjadi 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

6) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa. 
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b. Tahap Pelaksanaan 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pelaksanaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan uji 

homogenitas. 

2) Kedua kelas diberikan tes awal (pretest). Soal pretest yang 

diberikan sama dalam jumlah, isi, dan lama waktu pengerjaannya 

dengan soal posttest. 

3) Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan materi yang 

sama yaitu pokok bahasan minyak bumi. 

4) Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions 

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

sedangkan pada kelas kontrol diterapkan model STAD saja. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan pada kelas eksperimen 

adalah sebagai berikut. 

Kegiatan Awal 

a) Peneliti memberi salam, berdoa sebelum belajar, dan 

menanyakan kabar siswa 

b) Peneliti melakukan absensi siswa 

c) Peneliti memberikan apersepsi kepada siswa 
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d) Peneliti memberikan motivasi belajar kepada siswa dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran serta kompetensi yang 

harus dikuasai siswa. 

e) Peneliti menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

Kegiatan Inti 

Mengamati (Observing) 

a) Peneliti membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang 

heterogen dimana dalam satu kelompok terdiri dari 5 sampai 7 

orang. 

b) Peneliti meminta siswa untuk membaca bahan ajar secara 

individu melalui buku, internet, dsb. 

Menanya (Questioning) 

a) Peneliti meminta masing-masing kelompok untuk menuliskan 

beberapa pertanyaan di kertas yang telah disediakan (maksimal 

3 pertanyaan) yang kira-kira masih sulit untuk dimengerti dari 

hasil bacaan secara individu. Tiga pertanyaan ditulis 

berdasarkan hasil kesepakatan masing-masing kelompok. 

b) Pertanyaan yang telah dituliskan di rolling menuju kelompok 

berikutnya secara sistematis dalam 1 kali putaran. 

c) Pada saat menerima kertas dari kelompok lain, masing-masing 

individu dalam kelompok tersebut diminta untuk membaca 

dengan cermat pertanyaan-pertanyaan yang tertulis satu 

persatu, dan diskusikan apakah pertanyaan tersebut juga ingin 
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mereka ketahui jawabannya. Jika pertanyaan tersebut juga 

ingin diketahui jawabannya, maka mereka harus memberikan 

tanda centang (√). Jika tidak, petanyaan-pertanyaan tersebut 

bisa langsung diberikan kepada kelompok berikutnya. Tanda 

centang diberikan per-pertanyaan, bukan sekaligus seluruh 

pertanyaan. 

d) Ketika kertas pertanyaan tadi kembali lagi kepada kelompok 

asal, siswa diminta untuk menghitung tanda centang yang ada 

per-pertanyaannya, serta mengurutkan pertanyaan berdasarkan 

jumlah tanda centang yang didapatkan. 

e) Bacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut satu persatu di depan 

kelas. 

Mengumpulkan Data (Experimenting) 

a) Peneliti menjelaskan materi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan 

yang telah diajukan siswa. 

b) Peneliti mengarahkan siswa dalam mengumpulkan informasi 

yang mereka butuhkan. 

Mengasosiasi (Associating) 

a) Jika semua list pertanyaan telah terjawab, peneliti membagikan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan meminta masing-

masing kelompok untuk mendiskusikan jawaban dari LKPD 

tersebut. 
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b) Peneliti mengarahkan dan membimbing siswa dalam 

mengerjakan LKPD. 

Mengkomunikasikan (Communicating) 

a) Peneliti mengundi secara acak kelompok yang akan duluan 

mempresentasikan jawaban hasil diskusinya di depan kelas. 

Semua kelompok mendapat giliran untuk maju dan 

mempresentasikan jawaban hasil diskusinya. 

b) Peneliti memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi apa yang dipresentasikan kelompok penyaji. 

c) Peneliti memberikan penguatan terhadap hasil diskusi yang 

dilakukan 

d) Peneliti mengadakan kuis individu untuk menguji pemahaman 

masing-masing siswa setelah kegiatan diskusi berakhir. 

Kegiatan Akhir 

a) Bersama siswa, peneliti menyimpulkan materi pembelajaran. 

b) Peneliti memberikan reward (penghargaan kelompok), 

ditentukan berdasarkan perhitungan yang diperoleh anggota 

kelompok yang telah dirata-ratakan, kemudian hasilnya 

disesuaikan dengan prediket tim. 

c) Peneliti menyampaikan informasi tentang materi pelajaran 

yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

d) Peneliti menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 
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Sedangkan langkah-langkah pelaksanaan pada kelas kontrol adalah 

sebagai berikut. 

 Kegiatan Awal 

a) Peneliti memberi salam, berdoa sebelum belajar, dan 

menanyakan kabar siswa 

b) Peneliti melakukan absensi siswa 

c) Peneliti memberikan apersepsi kepada siswa 

d) Peneliti memberikan motivasi belajar kepada siswa dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran serta kompetensi yang 

harus dikuasai siswa. 

e) Peneliti menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

Kegiatan Inti 

Mengamati (Observing) 

a) Peneliti membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang 

heterogen dimana dalam satu kelompok terdiri dari 5 sampai 7 

orang. 

b) Peneliti menjelaskan materi pokok yang akan diajarkan. 

Menanya (Questioning) 

Peneliti memberikan kesempatan  kepada siswa untuk bertanya 

tentang pokok bahasan yang telah dijelaskan. 
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Mengumpulkan Data (Experimenting) 

a) Peneliti memberi kesempatan kepada siswa untuk mencari 

informasi lebih dalam, dari buku ataupun internet dan meminta 

siswa untuk diskusi dengan kelompoknya. 

b) Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba 

menjawab pertanyaan. 

c) Guru  memberikan penguatan dengan menjawab pertanyaan 

siswa 

Mengasosiasi (Associating) 

a) Peneliti membagikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan 

meminta masing-masing kelompok untuk mendiskusikan 

jawaban dari LKPD tersebut. 

b) Peneliti mengarahkan dan membimbing siswa dalam 

mengerjakan LKPD. 

Mengkomunikasikan (Communicating) 

a) Peneliti mengundi secara acak kelompok yang akan duluan 

mempresentasikan jawaban hasil diskusinya di depan kelas. 

Semua kelompok mendapat giliran untuk maju dan 

mempresentasikan jawaban hasil diskusinya. 

b) Peneliti memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi apa yang dipresentasikan kelompok penyaji. 

c) Peneliti memberikan penguatan terhadap hasil diskusi yang 

dilakukan 
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d) Peneliti mengadakan kuis individu untuk menguji pemahaman 

masing-masing siswa setelah kegiatan diskusi berakhir. 

Kegiatan Akhir 

a) Bersama siswa, peneliti menyimpulkan materi pembelajaran. 

b) Peneliti memberikan reward (penghargaan kelompok), 

ditentukan berdasarkan perhitungan yang diperoleh anggota 

kelompok yang telah dirata-ratakan, kemudian hasilnya 

disesuaikan dengan prediket tim. 

c) Peneliti menyampaikan informasi tentang materi pelajaran 

yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

d) Peneliti menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

c. Tahap Akhir 

1) Setelah semua materi pokok bahasan minyak bumi selesai 

diajarkan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, peneliti 

memberikan posttest mengenai pokok bahasan tersebut untuk 

menentukan peningkatan hasil belajar siswa. 

2) Data akhir (selisih nilai pretest dan posttest) yang diperoleh dari 

kedua kelas akan dianalisis dengan menggunakan rumus statistik. 

3) Pelaporan. 

E. Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi 

hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (H0) sebagai berikut: 
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Ha : 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. 

H0 : Tidak 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. 


