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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam

siklus kehidupan manusia mulai lahir hingga akhir hayat. Persoalan pendidikan

selalu saja sangat menarik untuk diperbincangkan dan dibahas di setiap zaman.

Tidak saja karena persoalan pendidikan atau yang lebih spesifik mendidik,

selalu merupakan tugas para guru, orang tua atau mereka yang berhubungan

langsung dengan dunia pendidikan, namun persoalan pendidikan telah menjadi

problematika manusia dari generasi ke generasi. Pendidikan tidak terlepas dari

kegiatan belajar yang dilakukan baik di rumah maupun di sekolah, dalam

persepektif Islam belajar merupakan kewajiban bagi setiap individu dalam

rangka memperoleh ilmu pengetahuan sehingga derajat kehidupannya

meningkat. Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11:1














“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

1Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Hidayah , Surabaya, 2002, hlm.434
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Partisipasi komponen pendidikan seperti guru dan siswa diharapkan

dapat mencapai suatu keseimbangan dalam proses pembelajaran di sekolah.

Pembelajaran yang efektif dan menarik merupakan langkah dalam upaya

meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. Langkah ini

penting dilakukan sebagai inovasi terhadap proses pembelajaran yang bersifat

monoton dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya

terkait dengan poses pembelajaran kimia. Kimia terdiri dari beberapa materi

yang diajarkan di kelas X, salah satunya adalah ikatan kimia. Ikatan kimia

merupakan materi yang bersifat hapalan dan memerlukan pemahaman.

Biasanya materi yang bersifat hapalan membuat siswa kurang aktif. Pada

umumnya mereka hanya mengahapal tanpa memahami materi sehingga

cenderung cepat melupakan meteri tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan dua orang siswi

SMAN 2 Kampar yaitu Julia dan Mutiara Oktariza dari kelas X4 pada tanggal

25 April 2013, diperoleh informasi bahwa mereka menganggap kimia sebagai

pelajaran yang sulit. Dampak dari adanya anggapan ini adalah timbulnya sikap

antipati siswa, sehingga jam belajar kimia menjadi kurang menarik bagi

mereka. Pada jam pelajaran kimia berlangsung kebanyakan siswa malu

bertanya padahal mereka kurang mengerti tentang materi yang disampaikan

oleh guru, akibatnya mereka sering tidak mampu menjawab pertanyaan yang

diberikan oleh guru ketika dilakukan tes.
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Masalah-masalah tersebut akan mempengaruhi nilai hasil belajar

kimia siswa. Hal ini terbukti dari wawancara dengan guru mata pelajaran kimia

di kelas X SMAN 2 Kampar yaitu Kurniawati Lestari, S.Pd, peneliti

memperoleh informasi bahwa nilai rata-rata hasil belajar kimia siswa pada

pokok bahasan ikatan kimia pada tahun ajaran 2012/2013 sebesar 60,

sementara Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada pokok bahasan tersebut

adalah 65. Selain itu, menurut guru yang bersangkutan pada umumnya siswa

kesulitan memahami ikatan kimia pada sub materi menentukan ikatan kovalen

dan menggambarkannya berdasarkan aturan oktet serta penulisan lambang

lewis. Informasi yang didapatkan juga, bahwa guru pernah menyuruh siswa

untuk belajar dalam diskusi kelompok, namun ketika dilakukan diskusi ada

sebagian siswa yang mendominasi pembicaraan dan ada sebagian siswa yang

diam. Hal ini menyebabkan tidak semua siswa terlibat dalam diskusi

kelompok, sehingga mengakibatkan siswa yang diam akan cenderung pasif dan

hanya berperan sebagai pendengar saja, serta tidak bisa mengikuti proses

pembelajaran sebagaimana yang diharapkan.

Mengingat pentingnya penguasaan kimia oleh siswa, maka diperlukan

upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga hasil

belajar kimia siswa bisa meningkat. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran

kooperatif tipe Time Token Arends adalah model pembelajaran yang

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar kimia siswa. Time Token Arends

merupakan tipe dari pendekatan struktural dari beberapa model pembelajaran
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kooperatif,  untuk  melibatkan  lebih  banyak  siswa  dalam menelaah  materi

yang  tercakup  dalam  suatu  pelajaran  dan  mengecek pemahaman  mereka

terhadap  isi pelajaran  tersebut. Pembelajaran ini dapat digunakan untuk

mengajarkan keterampilan sosial, untuk menghindari siswa mendominasi

pembicaraan atau siswa diam sama sekali.2

Tujuan  dari  tipe Time Token Arends adalah membatasi  siswa  yang

terlalu  dominan  dan  banyak  bicara, serta  memberikan kesempatan  kepada

siswa  yang  pasif. Jadi, seluruh  siswa/anggota  kelompok  ikut terlibat  dan

mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  kelompoknya. Tipe Time Token

Arends ini diperkirakan dapat membantu guru dalam mengelola kelompok

belajar yang terdapat sejumlah kecil siswa yang mendominasi percakapan dan

ada sejumlah kecil siswa yang malu dan tidak pernah berbicara sama sekali.

Masing-masing siswa diberikan kupon dengan jumlah tertentu. Ketika siswa

menjawab dan mengeluarkan pendapat, maka siswa menyerahkan salah satu

kuponnya ke tengah kelompok. Jika kuponnya telah habis, maka siswa tidak

boleh berbicara lagi sampai semua rekannya juga menghabiskan kupon

mereka. Jadi Time Token Arends dalam proses pembelajaran selain siswa bisa

berdiskusi dengan sesamanya siswa juga mempunyai kesempatan yang sama

untuk berpartisipasi dalam kelompok. Sehingga  dengan  model pembelajaran

tersebut  diharapkan  dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran kimia.

2Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, PT Refika
Aditama, Bandung, 2012, hlm. 55.
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Model pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends pernah diteliti

oleh beberapa peneliti, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada

peningkatan yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa, hasil belajar siswa

dan motivasi belajar siswa. Salah satunya adalah Antuni Wiyarsi (2010)

dengan judul “Implementation of Cooperatif Learning Type Time Token to

Increase the Student Activity and Interest Learning on General Chemistry” dari

penelitian tersebut hasilnya menunjukkan ada peningkatan terhadap prestasi

dan motivasi belajar mahasiswa pada perkuliahan kimia dasar 2, sebagian besar

mahasiswa (45%) menyatakan bahwa penerapan cooperatif learning teknik

Time Token mengkondisikan mahasiswa untuk berfikir dengan cepat dan

cermat, belajar bersama dan membuat suasana pembelajaran menjadi

menyenangkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hasil Belajar Siswa pada

Mata Pelajaran Kimia dengan Menggunakan Model Pembelajaran

Kooperatif tipe Time Token Arends Di SMAN 2 Kampar”.

B. Definisi Istilah

1. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif

yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan struktur

kelompoknya yang bersifat heterogen.3

3Etin Solihatin dan Roharjo, Cooperatif Learning Analisis Model pembelajaran IPS,
Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 4.
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2. Time Token Arends adalah suatu pembelajaran yang diciptakan oleh

Arends, yaitu struktur yang dapat digunakan mengajar keterampilan sosial,

untuk menghindari siswa mendominasi pembicaraan atau siswa diam sama

sekali.4

3. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa

setelah ia menerima pengalaman belajarnya.5

4. Ikatan kimia adalah materi yang mempelajari tentang berbagai jenis ikatan

kimia, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan kovalen koordinat, serta

ikatan logam.6

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di

atas maka ada beberapa masalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini

yaitu antara lain :

a. Siswa menganggap kimia sebagai pelajaran yang sulit.

b. Siswa malu bertanya padahal mereka kurang mengerti tentang materi

yang disampaikan oleh guru.

c. Hasil belajar siswa pada pokok bahasan ikatan kimia masih rendah.

d. Pada umumnya siswa kesulitan memahami ikatan kimia pada sub materi

menentukan ikatan kovalen dan menggambarkannya berdasarkan aturan

oktet serta penulisan lambang lewis.

4Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, Op. cit., hlm. 55.
5Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, Multi Press, Yogyakarta, 2008,

hlm. 15.
6Michael Purba, Kimia untuk SMA Kelas X, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 18.
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e. Ketika dilakukan diskusi, sebagian siswa ada yang mendominasi

pembicaraan dan ada juga siswa yang diam, sehingga tidak semua siswa

ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan mengakibatkan

pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami masalah yang diteliti

dan mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka penulis perlu

membuat batasan masalah sebagai berikut:

a) Model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah

pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends.

b) Penelitian ini dilakukan untuk melihat peningkatan hasil belajar kimia

siswa.

c) Penelitian ini dikhususkan pada pokok bahasan ikatan kimia di kelas X.

d) Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas X semester 1 TA.

2013/2014 di SMA N 2 Kampar.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis dapat

merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1) Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Time Token

Arends dapat meningkatkan hasil belajar  siswa pada pokok bahasan

ikatan kimia kelas X SMA Negeri 2 Kampar?

2) Jika terjadi peningkatan hasil belajar, berapakah peningkatan hasil

belajar siswa menurut klasifikasi N-Gain?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends pada pokok bahasan

ikatan kimia di Kelas X SMAN 2 Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Time Token Arends yaitu diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi siswa, diharapkan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

Time Token Arends dapat meningkatkan hasil belajar kimia siswa pada

pokok bahasan ikatan kimia.

2. Bagi guru, model pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends

diharapkan dapat menjadi informasi bagi guru untuk menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends sebagai alternatif

pembelajaran kimia khususnya pada pokok bahasan ikatan kimia.

3. Bagi sekolah, model pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends

dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

4. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai pedoman jika menjadi pendidik

dimasa yang akan datang dan menjadi landasan berpijak untuk meneliti
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lebih lanjut tentang tingkat keberhasilan pembelajaran siswa dengan

model pembelajaran kooperatif.


