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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa

atau antara siswa dengan siswa. Pembelajaran berdasarkan makna lesikal

berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Pembelajaran merupakan proses

organik dan konstruktif, bukan mekanis seperti halnya pengajaran. Dalam hal

ini subjek pembelajaran adalah peserta didik.1

Proses pembelajaran ini erat kaitannya dengan prestasi belajar. Proses

tersebut akan berjalan dengan baik, apabila guru berhasil menciptakan

suasana yang menyebabkan siswa termotivasi aktif dalam belajar. Oleh sebab

itu, guru harus mempertimbangkan metode pembelajaran yang efektif agar

pelajaran khususnya kimia dapat disampaikan dengan baik. Sehingga hal ini

sangat memungkinkan terjadinya peningkatan prestasi belajar siswa,

khususnya pada pembelajaran kimia.

Kimia merupakan salah satu bidang kajian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

yang diajarkan di SMA/MA. Dan merupakan bagian dari salah satu ilmu

dasar yang memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan.

Karena mengetahui pentingnya peranan kimia tersebut maka diperlukan

pemahaman dalam memahami konsep pelajaran kimia.

Hidrokarbon merupakan salah satu materi yang diajarkan dalam mata

pelajaran kimia kelas X semester genap. Hidrokarbon merupakan pokok

1 Agus Suprijono, Cooperative Learning : Teori & Aplikasi PAIKEM, Yogyakarta,  Pustaka
Belajar, 2009,  h. 13
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bahasan yang bersifat hafalan, pemahaman dan pengembangan kemampuan

berfikir siswa terhadap konsep yang dipelajari. Maka diperlukan sebuah

strategi yang dapat membantu siswa untuk menguasai dan memahami materi

tersebut. Berdasarkan informasi dari salah satu guru kimia di SMA

Muhammadiyah 1 Pekanbaru tahun ajaran 2012/2013, hambatan yang

ditemui dalam pembelajaran antara lain adalah siswa yang kurang aktif, tidak

paham tetapi malu bertanya, siswa tidak mengerjakan latihan melainkan

menunggu jawaban dari teman yang pintar dan motivasi siswa untuk belajar

yang rendah. Bila dilihat rata-rata LKS ataupun kuis di awal pelajaran, maka

hanya sebagian siswa (±40%) yang dapat mencapai kriteria ketuntasan

minimum (KKM) yang ditentukan sekolah yaitu 72. Untuk dapat mengatasi

masalah diatas diperlukan sebuah model pembelajaran yang dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa.

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model

pembelajaran Teknik Keliling Kelompok, yaitu suatu kegiatan yang

memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota kelompok untuk

memberikan kontribusi mereka danendengarkan pandangan dan pemikiran

anggota yang lain.2

Model pembelajaran Teknik Keliling Kelompok ini merupakan suatu

strategi yang seluruh anggota kelompok memiliki tanggung jawab, dapat

mengembangkan daya pikir siswa dan mengjarkan siswa cara berdiskusi yang

baik dan teratur.

2 Anita Lie, Cooperative Learning Mempraktikkan Cooperatif Learning di Ruang-Ruang
Kelas, Jakarta,  Grasindo, 2002, h. 63
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Keunggulan model pembelajaran Teknik Keliling Kelompok adalah hasil

pemikiran beberapa kepala lebih kaya daripada satu kepala, penyelesaian soal

dilakukan berulang-ulang (secara individu dan berkelompok), sehingga

materi tersebut lebih lama ingat bagi siswa serta bias saling mendengarkan

dan mengutarakan pendapat, pandangan serta hasil pemikiran.

Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Keliling kelompok telah juga

dibuktikan oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Gusmalia dengan

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Keliling Kelompok

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII  Sekolah Menengah Pertama Islam

YLPI Pekanbaru” Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

dengan menggunakan Model Pembelajaran kooperatif Teknik Keliling

Kelompok dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII sekolah

Menengah Pertama Islam YLPI Pekanbaru dan terdapat perbedaan yang

signifikan pada hasil belajar tersebut. Kelas eksperimen memiliki rata-rata

yang lebih tinggi 74,5 dari kelas kontrol 65,03.3

Selain mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya, berdasarkan pengamatan penulis dan hasil wawancara terhadap

guru bidang studi kimia di kelas X SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru,

diketahui bahwa penerapan model pembelajaran Teknik Keliling Kelompok

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Hidrokarbon

belum pernah diterapkan di kelas X SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru.

3 Gusmalia, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Keliling Kelompok
Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII  Sekolah Menengah Pertama Islam YLPI Pekanbaru,
Skripsi, Pekanbaru, UIN SUSKA, 2012, h. 55
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Memahami tuntutan dari model pembelajran teknik keliling kelompok

maka dianggap model pembelajaran ini dapat meningkatkan tanggung jawab

dan dapat membina serta memperkaya emosional yang pada akhirnya akan

mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Berdasarkan permasalahan yang

di temukan di atas penulis tertarik untuk menerapkan model pembelajaran

kooperatif teknik keliling kelompok  dalam sebuah penelitian yang berjudul

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik keliling kelompok

untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Pokok Bahasan

Hidrokarbon di Kelas X SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

1. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran

kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu. Prinsip dasar

pembelajaran kooperatif adalah siswa membentuk kelompok kecil dan

saling mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan bersama.4

2. Model pembelajaran Teknik keliling kelompok adalah kegiatan

pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerjasama saling

membantu mengkontruksi konsep. Menyelesaikan persoalan atau inkuiri.5

3. Prestasi belajar ialah hasil dari dampak pembelajaran yang dapat diukur

dalam setiap pelajaran.6

4 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Jakarta, Bumi Aksara, 2009,
h. 189

5 Anonim, Model Pembelajran Round Club atau teknik keliling kelompok
(http://rumahdesakoe.blogspot.com/2011/05/model-pembelajaran-round-club-atau.html) akses 06
Februari 2013

6 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2009,  h. 298
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4. Hidrokarbon adalah senyawa kimia yang mengandung unsur karbon (C)

dan hidrogen (H).7

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah penerapan pembelajaran kooperatif Teknik Keliling Kelompok

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan

Hidrokarbon di kelas X SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru?

b. Jika terjadi peningkatan, berapa besar peningkatan prestasi belajar siswa

dengan penerapan pembelajaran kooperatif teknik keliling kelompok

pada pokok bahasan Hidrokarbon di kelas X SMA Muhammadiyah 1

Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan

Hidrokarbon di kelas X SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru melalui

penerapan model pembelajaran kooperatif Teknik Keliling Kelompok.

b. Untuk mengetahui besarnya peningkatan prestasi belajar siswa dengan

penerapan pembelajaran kooperatif Teknik Keliling Kelompok pada

pokok bahasan Hidrokarbon di kelas X SMA Muhammadiyah 1

Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

7 Michael Purba, Kimia SMA kelas X, Jakarta,  Erlangga, 2006, h. 204
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a. Bagi siswa, penerapan Pembelajaran Kooperatif Teknik Keliling

Kelompok diharapkan dapat menumbuhkan keaktifan sehingga dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran kimia

khususnya pada pokok bahasan Hidrokarbon.

b. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam memilih

model pembelajaran yang sesuai sehingga dapat meningkatkan

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran kimia khususnya pada

pokok bahsan Hidrokarbon.

c. Bagi Sekolah, dapat memberikan masukan dalam rangka memperbaiki

dan meningkatkan mutu pembelajaran disekolah terutama pada

pelajaran kimia.

d. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan agar bisa dimanfaatkan

ketika terjun di dunia pendidikan kelak.


