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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kita sebagai manusia telah diharuskan untuk menuntut ilmu, 

sebagaimana ayat al-qur’an pertama yang diturunkan oleh Allah SWT 

adalah memerintahkan menusia untuk belajar. 

Artinya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 

perantara kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”. (QS. Al-Alaq: 1-5).
1
 

Memperhatikan ayat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan, 

bahwa dalam agama saja kita dianjurkan untuk menuntut ilmu, betapa 

pentingnya ilmu pengetahuan dalam hidup ini. Didunia ini sangatlah 

banyak ilmu yang harus kita pelajari, salah satunya ialah ilmu kimia. Ilmu 

kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari disuatu tingkat 

pendidikan yang ada di indonesia yaitu di pelajari di SMA  sederajat, ilmu 

kimia ini juga sangat berguna didalam kehidupan kita, karena dengan ilmu 

kimia ini kita bisa melakukan berbagai hal, seperti melakukan atau 
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menerapkan cara hidup sehat, dengan mempelajari zat apa saja yang 

terkandung didalam makanan yang kita makan sehari hari. 

Belajar tidak cukup dengan hanya mendengarkan dan melihat 

tetapi harus dengan melakukan aktivitas yang lain, diantaranya membaca, 

bertanya, menjawab, berpendapat, mengerjakan tugas, 

mengkomunikasikan, presentasi, diskusi, menyimpulkan dan 

memanfaatkan peralatan. Aktivitas belajar dirancang untuk membantu 

siswa dalam mencari informasi baru dan pengetahuan untuk melanjutkan 

kemajuan gagasan (pikiran). Aktivitas siswa tidak cukup hanya 

mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat disekolah-sekolah 

yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh calon peneliti di 

SMAN 1 Kampar. Bahwa hasil observasi di sekolah tersebut diketahui 

siswa masih kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Siswa hanya 

duduk dan mendengarkan penjelasan guru sehingga pembelajaran yang 

berlangsung hanya merupakan transfer informasi dari guru kepada siswa. 

Sewaktu guru menjelaskan pelajaran, ada beberapa siswa hanya bermain-

main di belakang, siswa tersebut tidak mencatat apa yang dijelaskan oleh 

guru mereka dan ketika ada salah seorang teman mereka yang sedang 

menjelaskan maksud dari sebuah gambar, masih ada juga siswa yang tidak 

memperhatikan atau mengamati gambar dan penjelasan teman mereka 

terebut. Siswa jarang bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

materi pelajaran di kelas karena merasa malu dan juga siswa tidak berani 
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untuk mengungkapkan pendapat mereka. Dalam kelas tersebut juga masih 

ada siswa yang kurang bisa berpartisipasi dalam sebuah diskusi ataupun 

dalam hal memecahkan sebuah masalah. Proses pembelajaran di dalam 

kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak 

anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa 

dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk 

menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kelas masih terfokus 

kepada guru sebagai sumber pengetahuan, dan kemudian guru 

memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa, para siswa ada yang 

langsung bisa menjawab dan ada juga yg tidak bisa menjawab, ketika jam 

pelajaran akan berakhir guru memberikan beberapa butir soal tugas dan 

diserahkan ketika tatap muka berikutnya. Jadi, memang metode 

konvensional menjadi pilihan utama strategi mengajar, tetapi guru juga 

menggunakan tanya jawab dan memberikan tugas diakhir pertemuan. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan 

siswa adalah dengan penerapan sistem pembelajaran kooperatif. Dalam 

kelas kooperatif, para siswa diharapkan dapat saling membantu, saling 

mendiskusikan dan berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang 

mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman 

masing-masing siswa. Siswa-siswa dalam kelompok kooperatif akan 

belajar satu sama lain untuk memastikan bahwa tiap orang dalam 

kelompok tersebut telah menguasai konsep-konsep yang telah dipikirkan. 

Oleh karena itu, calon peneliti ingin mencoba menerapkan salah satu 
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metode pembelajaran kooperatif, yaitu metode kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achievement Division). Metode STAD yang merupakan 

salah satu model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan 

merupakan model yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang 

menggunakan pendekatan kooperatif. Metode ini mempunyai ciri, yakni 

belajar dilakukan melalui belajar kelompok, guru menyajikan informasi 

akademik baru kepada siswa, siswa dalam kelas tertentu dipecah menjadi 

kelompok dengan anggota 4-5 orang, yang berbeda-beda tingkat 

kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya. Pada metode 

STAD langkah guru menyusun dan mengembangkan konsep materi 

sebelum pembelajaran dimulai merupakan langkah baik dan cukup tepat 

untuk dapat mendukung kelancaran proses pembelajaran.
2
 Metode STAD 

(Student Team Achievement Division) merupakan pembelajaran kooperatif 

yang dikembangkan oleh Robert E. Slavin serta salah satu tipe kooperatif 

yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk 

saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran 

guna mencapai prestasi yang sesuai dengan yang diinginkan.
3
 

Disamping itu, karena adanya sebuah metode pembelajaran, maka 

diperlukannya sebuah media untuk membantu kelancaran penggunaan 
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metode pembelajaran tersebut. Maka calon peneliti ingin menggunakan 

media pembelajaran Index Card Match. Menurut Suprijono, model 

pembelajaran Index Card Match ini dapat digunakan untuk pembelajaran 

yang telah diberikan sebelumnya. Selain untuk mengulangi materi 

pembelajaran, media ini juga mengajak siswa belajar dengan 

menyenangkan karena ketika mencari kartu pasangan siswa bisa 

berkeliling kelas sesuai waktu yang ditentukan oleh guru dan berdiskusi 

dengan temannya sesuai dengan materi pelajaran kimia sehingga siswa 

bisa memahami materi kimia yang diajarkan guru serta proses 

pembelajaran di kelas menjadi lebih kondusif. Melalui model 

pembelajaran ini, siswa diajak berinteraksi secara aktif satu sama lain 

sehingga seluruh siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran serta 

dapat memahami konsep materi kimia dengan cara yang menyenangkan.
4
 

Dalam hal ini calon peneliti menerapkan Metode STAD yang 

disertai media ICM terhadap Aktivitas belajar, aktivitas merupakan suatu 

kegiatan terhadap siswa yang mana berguna untuk meningkatkan kegiatan 

belajar siswa. Dalam melakukan pemecahan masalah, siswa bertanggung 

jawab membuat berbagai keputusan. Untuk memutuskan metode dan 

prosedur penyelesaian masalah, siswa hendaknya memiliki pengetahuan 

dan pengalaman yang berkaitan dengan masalah, mereka hendaknya 

menyusun dan mencoba prosedur penyelesaian, hingga merefleksikan dan 

menjelaskan pengalaman memecahkan masalah. 
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Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian guna mengetahui bagaimana pencapaian keterampilan terhadap 

siswa kelas X pada materi struktur atom dengan menggunakan metode 

STAD. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “Pengaruh Penerapan 

Metode Kooperatif  Tipe Student Teams Achievement Division  

(STAD) Dengan Menggunakan Media Index Card Match (ICM) 

Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Pada Materi Struktur Atom di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar”. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Student Teams Achievement Division  (STAD) merupakan salah satu 

metode pembelajaran kooperatif. Dengan metode ini siswa diajak 

berperan aktif dalam pembelajaran, dimana siswa saling berinteraksi, 

saling membantu dan memotivasi sehingga dapat menguasai materi 

pelajaran. Metode pembelajaran STAD, dalam pelaksanaannya terdiri 

dari suatu siklus instruksi regular, yaitu: 1) mengajar, 2) belajar tim, 3) 

tes, dan 4) rekognisi tim.
5
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2. Aktivitas belajar adalah pada dasarnya mengembangkan potensi-potensi 

yang dimiliki oleh siswa. Aktivitas  adalah usaha atau cara untuk 

mempertinggi atau mengoptimalkan kegiatan belajar siswa dalam 

proses pembelajaran.
6
 

3. Struktur Atom adalah susunan partikel dasar dalam atom, yaitu 

elektron, proton, dan neutron.
7
 

4. Index Card Match adalah metode “mencari pasangan kartu” cukup 

menyenangkan digunakan untuk mengulangi materi pembelajaran 

yang telah diberikan sebelumnya dan juga dapat diterapkan selama 

proses pembelajaran.
8
 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut 

a. Masih kurangnya keterlibatan siswa dalam aktivitas selama proses 

pelajaran berlangsung. 

b. Para siswa masih malu-malu bahkan tidak ada yang mengajukan 

pertanyaan. 

c. Terdapat beberapa siswa yang tidak mempunyai atau membawa 

buka panduan pelajaran. 
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2. Batasan Masalah 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan 

pembatasan pada penggunaan metode STAD  dengan media ICM 

dalam upaya meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi struktur 

atom, yaitu: 

a. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode pembelajaran 

Student Teams Achievement Division dengan media Index Card 

Match 

b. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran. 

c. Pokok bahasan yang diteliti adalah pokok bahasan struktur atom. 

d. Subjek penelitian terbatas pada kelas X-IPA. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah, “Apakah ada pengaruh penerapan 

metode kooperatif  Tipe Student Teams Achievement Division  

(STAD) dengan menggunakan media Index Card Match (ICM) 

Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Pada Materi Struktur Atom di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar?.” 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh penerapan metode kooperatif  tipe student teams 
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achievement division  (STAD) dengan menggunakan media Index 

Card Match (ICM) Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Pada Materi 

Struktur Atom di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar”. 

2. Manfaat Penelitian 

Jika hipotesis dari penelitian ini diterima, maka diharapkan dapat 

bermanfaat, yaitu: 

a. Manfaat bagi guru, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk 

menggunakan metode kooperatif  tipe student teams achievement 

division  (STAD)  untuk membantu meningkatkan keaktifan belajar 

siswa. 

b. Manfaat bagi peneliti, menambah wawasan bagi peneliti dalam 

bidang penelitian pendidikan dan menumbuhkan kreatifitas peneliti 

dalam menciptakan pembelajaran yang aktif. 

c. Manfaat bagi siswa, dapat mendorong siswa untuk aktif, dapat 

saling bekerjasama sehingga dapat meningkatkan keaktifan  siswa 

khususnya pada pokok bahasan struktur atom. 

d. Manfaat bagi sekolah, penggunaan sebagai bahan acuan dalam 

rangka meningkatkan prestasi belajar kimia siswa. 

 

 


