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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu pondasi yang menentukan ketangguhan dan

kemajuan suatu bangsa. Jalur pendidikan pun dapat diperoleh melalui jalur

pendidikan formal maupun non formal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan

formal dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran yang baik dan seoptimal

mungkin sehingga dapat mencetak generasi muda bangsa yang cerdas, terampil,

dan bermoral tinggi. Pendidikan yang dihasilkan akan baik apabila dari proses

pengajaran dilakukan dengan strategi pelaksanaan melalui: (1) bimbingan, yaitu

pemberian bantuan, arahan, motivasi, nasehat, dan penyuluhan agar siswa mampu

mengatasi, memecahkan, dan menanggulangi masalah sendiri, (2) pengajaran,

yaitu bentuk kegiatan dimana terjalin hubungan interaksi dalam belajar dan

mengajar antara guru dan siswa, (3) pelatihan, yaitu sama dengan pengajaran

khususnya untuk mengembangkan keterampilan tertentu1.

Mengajar berarti mengusahakan terciptanya suatu situasi yang mungkin untuk

berlangsungnya proses belajar mengajar. Proses pembelajaran merupakan suatu

kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat

mempengaruhi para siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah

ditetapkan. Disini kehadiran seorang guru dalam proses mengajar atau pengajaran

masih tetap memegang peran penting. Dimana guru diharapkan untuk lebih

meningkatkan kemampuannya untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan

1Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 9
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mampu menggunakan pendekatan yang lebih efektif dan efisien, yaitu pendekatan

yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa, sehingga dapat meningkatkan

kreatifitas dan minat belajar siswa. Seorang guru didalam melaksanakan

kewajibannya tidak jarang mengalami kendala dalam melakukan proses belajar

mengajar. Masalah yang timbul bisa bersumber dari dalam diri dan bisa juga timbul

dari pihak luar diri guru itu sendiri. Salah satu masalah yang timbul dari dalam diri

guru yaitu guru lebih banyak menempatkan siswa sebagai objek dan bukan sebagai

subjek pendidikan. Kondisi pembelajaran seperti itu tentunya akan berdampak pada

hasil belajar siswa.

Struktur atom dan sistem periodik unsur merupakan pokok bahasan yang

diajarkan pada siswa kelas XI IPA. Atom merupakan bagian terkecil dari unsur

kimia yang tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung karena ukurannya yang

sangat kecil. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS: Az-Zalzalah ayat 7-8

yang berbunyi:

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya
dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan
sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”.

Pokok bahasan ini dikenal dengan materi yang bersifat teori yang

membutuhkan pemahaman konsep yang tinggi sehingga tidak jarang siswa

menganggap materi ini sebagai materi yang sulit. Berdasarkan hasil observasi

yang dilakukan di MAN 1 Pekanbaru kelas XI IPA 3 tahun ajaran 2012/2013 pada

semester ganjil, data sekolah menunjukan bahwa siswa yang nilainya dibawah

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 33% sebanyak 10 siswa dengan nilai
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rata-rata 59,6 sedangkan siswa yang nilainya diatas KKM sebesar 67% sebanyak

20 siswa dengan nilai rata-rata 78. Dimana siswa dapat dikatakan tuntas belajar

apabila nilai yang diperoleh mencapai nilai KKM yaitu 75. Sehingga hal ini dapat

dikatakan bahwa hasil belajar siswa kelas XI dalam mata pelajaran kimia masih

perlu ditingkatkan. Kedua, dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran

kimia, Ibu Dra. Asmiwati M.Pd, guru jarang membentuk kelompok dalam kelas

pada saat proses belajar mengajar. Hal tersebut terjadi karena pada saat belajar

kelompok tidak semua anggota kelompok ikut berperan aktif dalam memecahkan

suatu masalah yang diberikan oleh guru, dalam mengerjakan tugas kelompok,

lebih cenderung siswa yang mengerjakan tugas adalah siswa yang mempunyai

kemampuan lebih tinggi (siswa pintar) dan siswa rajin, sedangkan anggota

kelompok yang lain hanya sebagai pelengkap (numpang nama) saja, padahal

dengan pembelajaran secara kelompok dapat melatih siswa menjadikan peserta

didik mandiri dalam belajar, mempunyai kemampuan bersosialisasi dan memiliki

jiwa kepemimpinan. Ketiga, dari hasil wawancara dan observasi kegiatan belajar

mengajar di kelas, model pembelajaran yang diterapkan selama pembelajaran

masih terpusat pada guru, yaitu guru menjelaskan materi yang diajarkan secara

lengkap, terperinci dan tahap demi tahap2. Mengajar seperti ini mengarah pada

model pembelajaran langsung, cara belajar seperti ini tentunya akan menyebabkan

kelas dalam keadaan pasif dan rendahnya aktivitas siswa dalam belajar serta tidak

efektif untuk mengembangkan ketrampilan belajar siswa. Sehingga diperlukan

suatu model pembelajaran yang mampu membelajarkan siswa untuk

2Wawancara dengan guru bidang studi kimia kelas XI IPA MAN 1 Pekanbaru yaitu Ibu
Dra. Asmiwati, M.Pd. pada tanggal 13 Mei 2013 pada pukul 08.45 WIB
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mengaplikasikan pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang inovatif dengan

model pembelajaran kooperatif3.

Salah satu model pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan hasil

belajar siswa adalah strategi FIRE-UP dan Numbered Heads Together (NHT).

FIRE-UP memiliki beberapa keunggulan, salah satunya pada akhir pembelajaran

siswa diberi tugas sebagai pengetahuan awal (pondasi) sehingga terlebih dahulu

siswa membaca materi yang akan diajarkan oleh guru4. Sedangkan Numbered

Heads Together (NHT) juga memiliki beberapa keunggulan yaitu memberikan

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat dan juga mendorong siswa untuk

meningkatkan semangat kerjasama mereka5.

Penerapan strategi pembelajaran FIRE-UP dan Numbered Heads Together

(NHT) juga telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Diantara peneliti yang

melakukan penerapan strategi tersebut, yaitu dilakukan oleh Agustina dengan

judul “Penerapan strategi pembelajaran FIRE-UP untuk meningkatkan prestasi

belajar siswa pada pokok bahasan struktur atom dan sistem periodik unsur di kelas

SMAN 1 Bangko”. Pada penelitian tersebut didapatkan bahwa penerapan strategi

pembelajaran FIRE-UP dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dengan persen

peningkatan sebesar 15,7%6.

3I Putu Eka Sutariawan dkk, Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe NHT (Numbered Heads Together) terhadap Hasil Belajar TIK Siswa Kelas X SMA Negeri 1
Sukasada Tahun Ajaran 2010/2011, Bali:Universitas Pendidikan Ganesha, 2011

4Madden, FIRE-UP Your Learning, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 17
5Anita Lie, Cooperative Learning, Jakarta, Grasindo, 2008, hlm. 59
6Agustina, Penerapan Strategi Pembelajaran FIRE-UP untuk Meningkatkan Prestasi

Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur di Kelas SMAN 1
Bangko, Pekanbaru: Universitas Riau, 2010
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Isnayanti Rachmasari dengan judul

“Penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT)

dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan hidrokarbon di

kelas X SMAN 1 Kampar Timur Kabupaten Kampar”. Pada penelitian tersebut

didapatkan bahwa penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together

(NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan persen peningkatan sebesar

21,4%7. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya

didapatkan bahwa penerapan strategi pembelajaran FIRE-UP dan Numbered

Heads Together (NHT) memberikan pengaruh yang cukup besar dalam

peningkatan prestasi belajar dan hasil belajar siswa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti

ingin melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Strategi Pembelajaran

FIRE-UP dengan Kombinasi Numbered Heads Together (NHT) untuk

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Struktur Atom dan

Sistem Periodik Unsur di Kelas XI IPA MAN 1 Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian maka, perlu

adanya penegasan istilah yaitu:

1. FIRE-UP

FIRE-UP adalah pembelajaran kooperatif yang menitik beratkan pada

usaha pengembangan keterampilan berfikir untuk memproses informasi yang

7Isnayanti Rachmasari, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Numbered Heads
Together (NHT) dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan
Hidrokarbon Di Kelas X SMAN 1 Kampar Timur Kabupaten Kampar, Pekanbaru: UIN Suska,
2011
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berguna. Pada tahap awal siswa diberikan tugas sebelum materi itu diajarkan

oleh guru, sehingga dalam mengerjakan tugas ini siswa harus membaca sub

pokok bahasan tersebut sebagai persiapan awal (pondasi) untuk menerima

pelajaran yang akan disampaikan oleh guru didepan kelas8.

2. Numbered Heads Together (NHT)

Numbered Heads Together (NHT) adalah pembelajaran kooperatif untuk

melibatkan banyak siswa dalam menelaah materi pelajaran dan mengecek

pemahaman mereka terhadap materi pelajaran tersebut. Pembelajaran NHT

menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola

interaksi siswa dan memiliki tujuan meningkatkan penguasaan akademik9.

3. Hasil Belajar

Hasil Belajar adalah komponen-komponen yang dimiliki siswa setelah ia

menerima pengalaman belajarnya10. Hasil belajar yang dimaksud disini adalah

skor atau nilai yang menggambarkan tingkat penguasaan siswa terhadap

materi yang diperoleh dari tes yang dilakukan setelah proses pembelajaran

kimia dilaksanakan.

4. Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur

Struktur atom adalah partikel dasar penyusun atom (proton, elektron, dan

neutron) berada di dalam atom. Sistem periodik unsur adalah susunan unsur-

unsur berdasarkan sifat kimia dan sifat fisik. Unsur yang jumlah kulitnya sama

diletakkan dalam satu periode. Unsur yang mempunyai elektron valensi yang

8Madden, Op.Cit, hlm. 17
9Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif, Jakarta, Kencana Prenada

Group, 2011, hlm. 82-83
10Nana Sudjana, Penilaian  Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung, PT. Remaja Rosda

Karya, 2004, hlm. 22
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sama dan memiliki kemiripan sifat kimia serta kemiripan sifat fisis diletakkan

dalam satu golongan11.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan maka

permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Strategi pembelajaran FIRE-UP dengan kombinasi Numbered Heads

Together (NHT) belum pernah diterapkan di MAN 1 Pekanbaru,

khususnya pada pelajaran kimia.

b. Siswa yang nilainya dibawah KKM sebesar 33% dengan rata-rata nilai

59,6 berjumlah 10 siswa, sehingga hasil belajar siswa masih perlu

ditingkatkan.

c. Ketika siswa belajar kelompok, hanya siswa yang pintar dan rajin saja

yang ikut berpartisipasi, yang lainnya bermain, bercerita, melamun dan

hanya numpang nama saja.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti memfokuskan kajian

masalah pada:

a. Penerapan strategi pembelajaran FIRE-UP yang dikombinasikan

dengan Numbered Heads Togethers (NHT).

b. Peningkatan hasil belajar siswa pada pokok bahasan struktur atom dan

sistem periodik unsur.

11Unggul Sudarmo, Kimia SMA, Jakarta, Erlangga, 2004, hlm. 14
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c. Penerapan strategi pembelajaran dilakukan di kelas XI IPA MAN 1

Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

a. Apakah dengan penerapan strategi pembelajaran FIRE-UP dengan

kombinasi Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil

belajar siswa pada pokok bahasan struktur atom dan sistem periodik

unsur di kelas XI IPA MAN 1 Pekanbaru?

b. Apabila terjadi peningkatan, seberapa besar peningkatan hasil belajar

siswa terhadap penerapan strategi pembelajaran FIRE-UP dengan

kombinasi Numbered Heads Together (NHT) pada pokok bahasan

struktur atom dan sistem periodik unsur dikelas XI IPA MAN 1

Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui apakah penerapan strategi pembelajaran FIRE-UP

dengan kombinasi Numbered Heads Together (NHT) dapat

meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan struktur atom dan

sistem periodik unsur di kelas XI IPA MAN 1 Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui kategori peningkatan hasil belajar siswa melalui

penerapan strategi pembelajaran FIRE-UP dengan kombinasi

Numbered Heads Together (NHT) pada pokok bahasan struktur atom

dan periodik unsur di kelas XI IPA MAN 1 Pekanbaru.
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2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

a. Bagi siswa, diharapkan dengan penerapan strategi pembelajaran FIRE-

UP dengan kombinasi Numbered Heads Together (NHT) diharapkan

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan struktur

atom dan periodik unsur.

b. Bagi guru, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam

memilih suatu model atau strategi pembelajaran yang efektif dalam

pembelajaran kimia.

c. Bagi sekolah, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.

d. Bagi peneliti, meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman

dalam bidang penelitian serta menjadi landasan untuk mengembangkan

kemampuan strategi mengajar khususnya dalam mata pelajaran kimia.


